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Tavira celebra "Mês Sénior"
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Tavira celebra "Mês Sénior" Atualidade %
 
Outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, o Grupo Idade Sénior (GIS) no âmbito da Rede
Social de Tavira, procedeu ao planeamento de um conjunto de atividades de âmbito cultural,
pedagógico, saúde e bem-estar com o objetivo de incrementar a participação da população sénior na
vida da comunidade e proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do
envelhecimento ativo.
 
O Mês Sénior inicia-se, no Dia Internacional do Idoso (01.10), pelas 10h30, no Mercado Municipal,
com o Grupo de Cantares Lado a Lado, numa iniciativa da Associação Em Contato Tavira. A atuação
repete-se à noite na Feira de São Francisco.
 
A manhã de dia 12 é dedicada à promoção da saúde, da atividade física e do bem-estar com a
realização de iniciativas, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, as quais visam sensibilizar para
o envelhecimento ativo e saudável.
 
Na tarde de dia 21, no Mercado da Ribeira, é possível assistir à peça de teatro "À grande e à
portuguesa" pela Companhia de Teatro Farrapo d' Arte. Uma comédia que visa proporcionar
momentos de cultura e lazer.
 
A programação do "Mês Sénior" encerra com uma matiné musical, no Mercado da Ribeira, a qual
pretende oferecer uma tarde de animação.
 
Complementarmente, no decurso do mês, as entidades com trabalho desenvolvido junto da população
sénior, dinamizam um conjunto de ações de carácter diversificado mediante a realização de "Dias
abertos".
 
Integram o Grupo Idade Sénior as seguintes entidades: Município de Tavira, Instituto da Segurança
Social, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Administração Regional de Saúde
do Algarve, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha
Portuguesa, Centro Social de Santo Estêvão, Centro Social Nossa Senhora das Dores de Santa
Catarina, Centro Paroquial de Cachopo, Casa do Povo da Luz de Tavira, Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Tavira, Centro Social de Santa Maria, Associação Âncora - Centro Comunitário de
Santa Luzia, "O Pontão" Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira e a Associação Em
Contato de Tavira.
 
Este ano foram convidadas a integrar o planeamento do "Mês Sénior" a Junta de Freguesia de Tavira e
a Cooperativa Casa do Amparo.
 
https://www.facebook.com/algarve7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 10,31 x 13,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 101458848 01-10-2022

DISCURSO DIRETO 

Raquel Segadães, porta-voz da APAV sobre o 
Dia Internac. da Pessoa Idosa, que se assinala hoje 

"IDOSOS TÊM VERGONHA 
DE DENUNCIAR OS FILHOS" 

CM- Tendo em 
conta os dados da 
APAV - foram 
apoiados 1594 idosos 
vítimas de crime em 
2021 - há razões para 
celebrar? 
Raquel Segadães - Claro que 
sim. Estas efemérides servem 
para chamar a atenção da so-
ciedade e sensibilizar as pró 
prias vítimas que, muitas ve 
zes, não têm noção de que são 
vítimas de crime. Isto porque a 
esmagadora maioria dos 
agressores são os filhos, os 
cônjuges ou pessoas próximas. 
- Como se alteram essas 
mentalidades? 
- É preciso contrariar essa 
normalização. Há quem te-
nha vergonha de reconhecer  

que está.a ser mal-
tratado por um filho 
que criou durante 
toda a vida toda. Há 
muito preconceito 
em assumir. E é pre 
ciso que a sociedade 

esteja atenta. 
- Que tipo de apoio dá a 
APAV a estas pessoas? 
- Apoio psicológico, que é 
muito relevante, e apoio ju-
rídico. Acompanhamos as 
pessoas na apresentação da 
queixa ou em tribunal, por 
exemplo. É importante para 
se sentirem confortáveis. 
- São Muitas as vítimas que 
não fazem queixa? 
- As denúncias que chegam 
são uma ínfima parte da rea-
lidade. • M.G. 
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APAV apoiou 8 idosos 
vítimas de violência 

- 

Em todo o país foram auxiliados 1.594 idosos. FOTO Si iurroRsTock 

ANDREÍNA FERREIRA 
aferreira@dnoticias.pt 

A Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV) auxiliou no ultimo 
ano oito idosos vítimas de crime e de 
violência na Madeira 

Estes dados constam no relatório 
divulgado pela APAV, a propósito do 
Dia Internacional do Idoso que se 
assinala hoje. 

Raquel Segalhães, do departa-
mento de comunicação, da asso-
ciação, explicou ao DIARIO que 
estes idosos pediram ajuda através 
da linha de apoio. Referiu ainda 
que "cada caso é um caso" e que 
tudo depende "se a vítima terá in-
tenção de apresentar uma denún-
cia oficial ou não". 

"O apoio que nós prestamos é psi-

 

A,SSOCIAÇÃO 
PRESTA APOIO 
PSICOLÓGICO, 
EMOCIONAL 
E JURÍDICO 

cológico, emocional e jurídico. Tudo 
é adaptado às necessidades de cada 
vítima", adiantou. 

Tal como o DIÁRIO noticiou na 
edição digital, os mesmos dados 
mostram que a APAV apoiou 1.594 
pessoas idosas vítimas de crime e de 
violência em todo o país, o que cor-
responde a uma média de quatro 
por dia "A maioria das vítimas são 
do sexo feminino (75%), com idades  

entre os 70 e 74 anos e que em 29% 
dos casos a vítima é pai ou mãe do 
autor do crime", revela 

Reconhecendo que a violência 
contra as pessoas idosas constitui 
"um problema social e de saúde pú-
blica", a APAV sublinha que "o seu 
eficaz combate pode contribuir para 
um futuro mais inclusivo, onde to-
dos sejam respeitados ao longo do 
ciclo de vida, nomeadamente no 
contexto de um envelhecimento ac-
tivo e saudável". 

A associação defende igualmente 
que estes crimes "não podem ser re-
metidos ao silêncio" e diz estar dis-
ponível através dos seus diferentes 
serviços, nomeadamente da Linha 
de Apoio à Vítima 116 006 (dias 
úteis, das 08:00 às 22:00) número 
gratuito e confidencial. 
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OPINIÃO 

coluna 

verte ra Ipor 

João Filipe Pestana 
jfpestana@dnoticias.pt 

S I NA 

A Esquadra da 
PSP vai deixar 
de funcionar na 

vila da Calheta para marcar 
posição na Estrela, junto ao 
prédio dos CTT. 

\ A O 
As altas 
problemáticas e 
os doentes em 

trânsito estão a entupir a 
Unidade de AVC. 

Figura  4^ 
41193, 

PEDRO CALADO 
Presidente da CMF 
Para as eleições autárquicas de 
2025 traça já como objectivo da 
coligação 'Funchal Sempre à 
Frente' eleger 7vereadores. 
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ÉN 
Não há como ver 
um concerto 
ao vivo" 
ROBERTO VASCONCELOS 
Guitarrista dos Akoustic Junkies. a pro-
pósito do Dia Mundial da Música, que 
hoje se comemora 

Alerta 

Violência 
MIA Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima ajudou, no últi-
mo ano, oito idosos vítimas de 
crime e de violência na Madeira. 
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Há música, teatro e muito mais para desfrutar
 
Tavira vai dedicar o mês de Outubro aos seniores e vai promover um programa de atividades de
âmbito cultural, pedagógico, saúde e bem-estar a pensar nos mais idosos.
 
Com esta iniciativa, o Grupo Idade Sénior (GIS), no âmbito da Rede Social de Tavira, quer
incrementar a participação da população sénior na vida da comunidade e proporcionar um mês mais
animado, numa perspetiva de valorização do envelhecimento ativo , segundo a Câmara de Tavira.
 
Hoje, dia 1 de Outubro, Dia Internacional do Idoso (01.10), numa iniciativa da Associação Em Contato
Tavira, o Grupo de Cantares Lado a Lado, atuou de manhã no Mercado Municipal e volta a dar
espetáculo à noite, na Feira de São Francisco.
 
A manhã de dia 12 é dedicada à promoção da saúde, da atividade física e do bem-estar com a
realização de iniciativas no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, que visam sensibilizar para o
envelhecimento ativo e saudável.
 
Na tarde de dia 21, no Mercado da Ribeira, vai ser possível assistir à peça de teatro "À grande e à
portuguesa", uma comédia levada à cena pela Companhia de Teatro Farrapo d' Arte.
 
Nos dias 26 e 27, entre as 10h00 e as 17h00, o Destacamento Territorial de Tavira da GNR acolhe o
encontro formativo "Violência contra pessoas idosas e a prestação de cuidados .
 
A programação do "Mês Sénior" encerra com uma matiné musical com Luís Guilherme, no Mercado da
Ribeira, entre as 14h30 e as 16h30.
 
Complementarmente, no decurso do mês, as entidades com trabalho desenvolvido junto da população
sénior, dinamizam um conjunto de ações de carácter diversificado mediante a realização de "Dias
abertos".
 
Integram o Grupo Idade Sénior as seguintes entidades: Município de Tavira, Instituto da Segurança
Social, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Administração Regional de Saúde
do Algarve, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha
Portuguesa, Centro Social de Santo Estêvão, Centro Social Nossa Senhora das Dores de Santa
Catarina, Centro Paroquial de Cachopo, Casa do Povo da Luz de Tavira, Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Tavira, Centro Social de Santa Maria, Associação Âncora - Centro Comunitário de
Santa Luzia, "O Pontão" Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira e a Associação Em
Contato de Tavira.
 
Este ano foram convidadas a integrar o planeamento do "Mês Sénior" a Junta de Freguesia de Tavira e
a Cooperativa Casa do Amparo.
 
Sul Informação
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Outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, o Grupo Idade Sénior (GIS) no âmbito da Rede
Social de Tavira, procedeu ao planeamento de um conjunto de atividades de âmbito cultural,
pedagógico, saúde e bem-estar com o objetivo de incrementar a participação da população sénior na
vida da comunidade e proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do
envelhecimento ativo.
 
O Mês Sénior inicia-se, no Dia Internacional do Idoso (01.10), pelas 10h30, no Mercado Municipal,
com o Grupo de Cantares Lado a Lado, numa iniciativa da Associação Em Contato Tavira. A atuação
repete-se à noite na Feira de São Francisco.
 
A manhã de dia 12 é dedicada à promoção da saúde, da atividade física e do bem-estar com a
realização de iniciativas, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, as quais visam sensibilizar para
o envelhecimento ativo e saudável.
 
Na tarde de dia 21, no Mercado da Ribeira, é possível assistir à peça de teatro "À grande e à
portuguesa" pela Companhia de Teatro Farrapo d' Arte. Uma comédia que visa proporcionar
momentos de cultura e lazer.
 
A programação do "Mês Sénior" encerra com uma matiné musical, no Mercado da Ribeira, a qual
pretende oferecer uma tarde de animação.
 
Complementarmente, no decurso do mês, as entidades com trabalho desenvolvido junto da população
sénior, dinamizam um conjunto de ações de carácter diversificado mediante a realização de "Dias
abertos".
 
Integram o Grupo Idade Sénior as seguintes entidades: Município de Tavira, Instituto da Segurança
Social, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Administração Regional de Saúde
do Algarve, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha
Portuguesa, Centro Social de Santo Estêvão, Centro Social Nossa Senhora das Dores de Santa
Catarina, Centro Paroquial de Cachopo, Casa do Povo da Luz de Tavira, Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Tavira, Centro Social de Santa Maria, Associação Âncora - Centro Comunitário de
Santa Luzia, "O Pontão" Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira e a Associação Em
Contato de Tavira.
 
Este ano foram convidadas a integrar o planeamento do "Mês Sénior" a Junta de Freguesia de Tavira e
a Cooperativa Casa do Amparo.
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Outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, o Grupo Idade Sénior (GIS) no âmbito da Rede
Social de Tavira planeou um conjunto de atividades de âmbito cultural, pedagógico, saúde e bem-
estar com o objetivo de incrementar a participação da população sénior na vida da comunidade e
proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do envelhecimento ativo. O Mês
Sénior arrancou, no Dia Internacional do Idoso (1 de outubro), pelas 10h30, no Mercado Municipal,
com o Grupo de Cantares Lado a Lado, numa iniciativa da Associação Em Contato Tavira, com a
atuação a repetir-se à noite na Feira de São Francisco.
 
A manhã de dia 12 é dedicada à promoção da saúde, da atividade física e do bem-estar com a
realização de iniciativas, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, as quais visam sensibilizar para
o envelhecimento ativo e saudável. Na tarde de dia 21, no Mercado da Ribeira, é possível assistir à
peça de teatro  À grande e à portuguesa  pela Companhia de Teatro Farrapo d' Arte, uma comédia que
visa proporcionar momentos de cultura e lazer. A programação do  Mês Sénior  encerra com uma
matiné musical, no Mercado da Ribeira, a qual pretende oferecer uma tarde de animação.
 
Complementarmente, no decurso do mês, as entidades com trabalho desenvolvido junto da população
sénior dinamizam um conjunto de ações de carácter diversificado mediante a realização de  Dias
abertos . Integram o Grupo Idade Sénior as seguintes entidades: Município de Tavira, Instituto da
Segurança Social, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Administração Regional
de Saúde do Algarve, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Centro Humanitário de Tavira da Cruz
Vermelha Portuguesa, Centro Social de Santo Estêvão, Centro Social Nossa Senhora das Dores de
Santa Catarina, Centro Paroquial de Cachopo, Casa do Povo da Luz de Tavira, Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia de Tavira, Centro Social de Santa Maria, Associação Âncora - Centro Comunitário
de Santa Luzia,  O Pontão  Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira e a Associação
Em Contato de Tavira. Este ano foram convidadas a integrar o planeamento do  Mês Sénior  a Junta
de Freguesia de Tavira e a Cooperativa Casa do Amparo.
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Aumenta violência 
contra idosos 

O Gabinete de Apoio à Vítima da 
APAV tem acompanhado cada vez 
mais idosos vítimas d eviolência, 
tendo passado de uma média de 
30 casos para 40 no ano passado. 

Menor esperança 
de vida nos Açores 

A Região Autónoma dos Açores 
apresentou, entre os anos de 2019 
e 2021,0 valor mais baixo do país 
ao nível da esperança de vida à 
nascença e aos 65 anos. 

Voo Alto Voo Baixo 

ata, :4 

atriçietta 

Andreia Carreiro 
premiada 

Ex-diretora regionatvenceu o prémio 
European Sustainable Energy Week 
na categoria "Woman inEnergy", que 
distingue o trabalho paraa transição 
energética na Europa. 



1,600 elderly victims supported in 2021
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According to data released by APAV on the International Day
of Older Persons, which is celebrated on 1 October, APAV reveals that most
victims are female (75%), aged between 70 and 74 years and that in 29% of cases
the victim is the father or mother of the perpetrator, with more than half of
the victims (820) being retired.
 
The areas of residence of the victims are mostly the big
cities: Lisbon (23.4%), Porto (18.1%), with data from APAV revealing that Faro
had (12.4%).
 
Recognising that violence against older people is "a
social and public health problem", APAV stresses that "its effective
combat can contribute to a more inclusive future, where everyone is respected
throughout the life cycle, namely in the context of active and healthy
ageing".
 
APAV provides legal, psychological and social support to
elderly people and their families, relying on the collaboration of other
institutions, public and private, and "with the neighbours and
acquaintances of the victims whose role can be very important, especially in
denouncing situations of violence", it stresses.
 
The association also argues that these crimes "cannot
be left in silence", and says it's victim support line, 116 006 can be
called on weekdays, from 8am to 10pm, which is a free and confidential number.
 
TPN/Lusa



Provedor da Misericórdia do Porto: "As instituições estão de rastos"
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O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares, alerta para a existência
de "uma crise brutal". Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, por ocasião do Dia
Internacional do Idoso, o responsável sustenta que o maior crime sobre os idosos continua a ser o do
abandono, sobretudo em contexto hospitalar.
 
O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares, diz que o sector social
está "uma crise brutal, do ponto de vista financeiro" e afirma que "o Estado paga abaixo do preço de
custo".
 
Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, António Tavares alude a uma "situação muito
complicada", sem deixar de manifestar a esperança de que se consiga ultrapassar este momento de
grande dificuldade, porque "têm sido 10 anos de dificuldades", com "troika, pandemia e agora a
guerra".
 
Nesta entrevista, por ocasião do Dia Internacional do Idoso, numa referência ao caso registado na
misericórdia de Boliqueime, o provedor da SCMP sublinha que "em instituições como as Misericórdias
ou noutras quaisquer, o maltrato a idosos não é permitido, não é aceitável, não admissível".
 
António Tavares defende a aposta "na prevenção e na criação de mecanismos de auditoria
permanente", ao mesmo tempo que lembra aos trabalhadores que um lar "não é uma fábrica, não é
um talho onde qualquer pessoa pode estar", devendo as instituições ser "locais onde o trabalho
implique envolvimento, implique permanência, implique a atenção, implique o cuidado".
 
Para António Tavares, o maior crime sobre os idosos continua a ser o do abandono, sobretudo em
contexto hospitalar. "É uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde", aponta,
convicto de que Fernando Araújo "poderá dar um excelente contributo nesta matéria".
 
"A institucionalização não é a resposta", para os idosos. "A resposta é poder ficar em casa até ao mais
tarde possível", defende.
 
Sobre a pandemia de Covid-19, Tavares está convicto de que deixará "uma cicatriz, a cicatriz da
solidão, do medo, do isolamento"
 
É tempo de alterar a forma como olhamos para os nossos idosos? Por vezes, ainda são vistos como
um fardo para as famílias...
 
É verdade. Eu acho que hoje, infelizmente fruto das circunstâncias que estamos a viver - vivemos uma
crise das dividas soberanas, depois uma crise da pandemia e agora estamos a viver esta crise
motivada pela guerra - o que vemos é que aquele que era o grande sustentáculo da sociedade
moderna, a família, está a viver um momento de crise.
 
Essa crise não deixa de ser uma crise económica, mas é também uma crise social. E os idosos,
inevitavelmente, serão as maiores vítimas deste problema. E porquê? Porque são os mais indefesos,



são aqueles que precisam de mais cuidados de saúde, são aqueles que têm as suas pensões
extremamente reduzidas, as suas reformas com valores perfeitamente irrisórios e estão, portanto,
desarmados. Desarmados quer perante o Estado quer perante a sociedade. Por isso, temos que olhar
para os idosos de uma maneira diferente. Temos que olhar para o problema demográfico que Portugal
tem. Precisamos de, rapidamente, renovar o nosso tecido social.
 
O PRR - a famosa "bazuca" - pode ser uma oportunidade importante, por exemplo, no que diz respeito
ao apoio domiciliário?
 
O PRR, tal como acontece com qualquer fundo comunitário, é sempre muito importante. Nós, por
exemplo, na Santa Casa da Misericórdia do Porto, ensaiamos um modelo novo de apoio domiciliário
assente, acima de tudo, numa resposta inovadora: uma resposta que traz tecnologia. Isto é:
equipamentos que estejam próximos dos idosos e que os façam sentir-se acompanhados. Que os
façam sentir envolvidos na sua vida com a comunidade. Que tragam também os serviços tradicionais
de apoio domiciliário.
 
É muito importante também que a saúde esteja com os nossos idosos e que os nossos idosos se
sintam apoiados, através da ida de um enfermeiro, da ida de um médico, da ida do psicólogo. Temos
estado a fazer isso nesse novo modelo de serviço de apoio domiciliário, que teve um grande sucesso.
Esse sucesso passou, inclusivamente, por uma primeira fase de contratualização com as autarquias da
Área Metropolitana do Porto, já que que muitos desses idosos não teriam condições financeiras para
poder ter acesso a esse serviço.
 
O novo figurino do apoio comunitário, do apoio da União Europeia, veio ajudar a criar essas condições,
porque este não é só um problema de Portugal: é um problema de toda a União Europeia. Vivemos
mais tempo, temos mais esperança de vida e isso obriga a novas respostas sociais e o serviço de
apoio domiciliário pode ser uma nova resposta para os cidadãos mais idosos, pode trazer valor
acrescentado para eles com estas novas vertentes, onde a tecnologia ganha um papel importante.
 
Fruto das circunstâncias de cada família, os idosos são deixados em lares ou ERPIS - estruturas
residenciais para idosos - e, pelo menos aparentemente, não se cuida devidamente do chamado
envelhecimento ativo. É assim?
 
Concordo. Muitas vezes isso acontece porque, por exemplo, há idosos que estão hoje a viver nos
hospitais, ocupam camas que acabam por ser camas sociais e saem muito caro ao Serviço Nacional de
Saúde. Há, nestes casos, claramente, uma ausência de resposta. Por outro lado, as ERPIS e o tal
envelhecimento ativo que falou não podem de maneira nenhuma ser a única resposta do sistema.
 
A institucionalização não é a resposta. A resposta é poder ficar em casa até ao mais tarde possível. É
poder ficar em casa a viver o máximo possível no seu ambiente, naquilo que as pessoas gostam e
conhecem bem e, ao mesmo tempo, também permitir que as pessoas possam ter alternativas a essa
institucionalização. Uma das alternativas à institucionalização é o chamado "co-housing", isto é, a
habitação partilhada, onde há áreas que são comuns e áreas individuais. Isto é um conceito que ainda
não chegou muito a Portugal, mas que, inevitavelmente, vai-se colocar até porque as novas gerações
são mais exigentes, têm mais cultura e isso leva a que o Estado e as Instituições tenham que
encontrar uma nova geração de políticas sociais vocacionadas para o envelhecimento. E o
envelhecimento ativo é também fazer com que estas pessoas continuem a sentir-se cidadãos e não
alguém que está à espera que chegue a morte.
 
Falou de uma realidade muito cruel a envolver os idosos: o abandono. O abandono em casa, mas,
sobretudo, o abandono em contexto hospitalar. Há notícias de que há cada vez mais idosos
abandonados nos hospitais à espera de vaga em lares ou cuidados continuados. Como se combate
este flagelo, sabendo-se que, por exemplo, desde o início da pandemia e até dezembro de 2020, mais
de 1250 idosos foram colocados pela Segurança Social em lares porque continuam a ocupar camas de
hospital por não terem para onde ir?
 
Exatamente por esse motivo. Ou seja, a pandemia deu o alarme e, então, o Estado arregaçou as



mangas. É preciso trabalhar em rede e ver de que forma é possível a cooperação entre as instituições,
a cooperação entre os vários sectores da economia social e do Estado, e isso vai ser possível agora. É
uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde: é, exatamente, poder casar estas
situações, poder aproximar estas pessoas e poder criar condições para que entre a Saúde e a
Segurança Social haja um caminho mais estreito e que o Orçamento seja mais bem gerido, mais bem
aproveitado.
 
O Dr. Fernando Araújo pode dar um excelente contributo nesta matéria. Conhece bem esta realidade,
é alguém que tem um conhecimento desta situação e, de certeza absoluta, vai poder conciliar o papel
da Saúde com o papel da Segurança Social e evitar estas situações constantes de abandono e de
maus tratos que as pessoas vão sofrendo, nomeadamente aqueles que são mais incapacitantes, como
idosos de elevada idade.
 
Um vídeo divulgado recentemente chocou a sociedade e as instituições. A União das Misericórdias fala
de um caso isolado. O que se passou na Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime requer uma
vigilância permanente da parte de quem dirige?
 
É evidente que sim. Ninguém está imune a isto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto também foi
alvo de alguma suspeição, mas, acima de tudo, tem que haver mecanismos de prevenção e
mecanismos de auditoria permanente e isso só se ganha com qualidade, só se ganha com
procedimentos preparados que obedeçam a certificações em termos de qualidade e a recursos
humanos extremamente bem preparados.
 
Isto implica recursos humanos com capacidade para trabalhar o idoso, que tenham inteligência
emocional e que, acima de tudo, gostem de pessoas. Isto não é uma fábrica, não é um talho onde
qualquer pessoa pode estar. Não. Têm que ser locais onde o trabalho implique envolvimento, implique
permanência, implique a atenção, implique o cuidado. De certeza absoluta que a provedora da Santa
Casa da Misericórdia de Boliqueime de maneira nenhuma se aproxima daquele tipo de situações. Foi
de certeza absoluta uma má prática que exige seja esclarecida, como disse o senhor Presidente da
República.
 
Em instituições como as misericórdias ou outras quaisquer o maltrato a idosos não é permitido, não é
aceitável, não é admissível. Sobre isso, o nosso comportamento deverá ser sempre de repulsa, de
censura, acima de tudo para quem está nesse ato concreto e para quem atuou daquela maneira.
Porque uma situação como aquela, obviamente, choca-nos a todos e isso implica que todos nós, mas
absolutamente todos nós sejamos responsáveis e tenhamos uma palavra de repúdio sobre a situação.
 
Há que criar meios de auditoria, meios de controle, meios que envolvam entidades de certificação e
entidades de qualidade. Custa dinheiro e também aí eu gostava de dizer que, muitas vezes, o Estado
não é generoso com as instituições. O Estado faz um financiamento às instituições subavaliado e isso,
obviamente, não permite que se encontrem depois meios para poder dar respostas a essas situações.
 
A União das Misericórdias está a promover um ciclo de conferências para debater os desafios que se
colocam ao setor social e a 4 de outubro o destaque irá para a experiência das instituições durante a
pandemia. A Covid-19 deixou muitas marcas na vida dos mais velhos e de quem cuida deles?
 
A Covid-19 vai, acima de tudo, deixar uma cicatriz: a cicatriz da solidão, do medo, do isolamento. Nós
tivemos uma pandemia que separou pessoas, afastou netos e avós, filhos e pais, foi muito crítica. Não
tenho quaisquer dúvidas: independentemente do recurso a novas tecnologias, do recurso a outras
práticas, a pandemia é algo que ninguém quer lembrar.
 
As grandes lições foram o cuidado com as infeções, com as más práticas, isso ficou muito
interiorizado. Os níveis de higiene elevaram-se bastante nas Instituições e, acima de tudo, o apoio
médico e de enfermagem. O Estado hoje está mais sensível a esses custos, a essas despesas. No
passado, não foi assim. O Estado era sempre mais resistente a este tipo de comparticipações e eu
penso que não se perdeu tudo, ganhou-se também alguma coisa com a pandemia: ganhou-se em
solidariedade, em disponibilidade, em dedicação. Isto hoje é algo que tem um impacto brutal e vamos



saber ultrapassar, naturalmente, estamos a saber fazê-lo.
 
Persistem muitos receios por parte dos idosos, receios que fazem com que muitos ainda se
mantenham muito isolados. Qual é a experiência da Santa Casa da Misericórdia do Porto?
 
O receio existe. Desde logo porque as pessoas têm medo de que a Covid volte no inverno, volte nos
tempos mais frios. Com os problemas de racionamento de energia, esse medo aumenta. Mas a nossa
experiência mostra que as pessoas continuam a acreditar no dia de amanhã, que continuam a
acreditar na bondade humana, na disponibilidade das pessoas. Hoje há a convicção de que já passou o
pior, que o pior já lá está, muito para trás. A próxima fase vai ser enfrentada com mais tranquilidade.
Sinceramente, as pessoas só se lembram da pandemia quando têm de colocar a máscara, para estar
junto dos seus familiares. Aí é que elas se lembram.
 
Depois da pandemia, estamos a viver um período muito marcado pela guerra na Ucrânia, a inflação...
Em crises anteriores, vimos que os idosos funcionaram quase como o "último recurso" para muitas
famílias. Admite que venha a acontecer o mesmo, nos próximos tempos?
 
Acho que não. Com as medidas que o Governo adotou, que a União Europeia está a adotar talvez isso
não venha a acontecer. Não venha a acontecer como aconteceu aquando da "troika". Nessa altura,
lembro-me que muitos idosos saíram dos lares e foram para casa, porque as receitas que tinham, as
suas reformas eram importantes para o equilíbrio das famílias.
 
Penso que, neste momento, não corremos esse risco, não teremos essas dificuldades. Foram feitas
políticas públicas de apoio, quer às famílias quer às instituições, e, independentemente de todos
acharmos que é pouco ou não chega, poderemos estar em melhores circunstâncias do que estávamos
aquando da "troika". Eu quero acreditar que esta guerra também não vai demorar muito mais tempo,
que esta situação não vai demorar, mas os problemas que agora vamos enfrentar são diferentes: a
inflação, a energia, a capacidade de fazermos comércio... Esses serão talvez os grandes problemas.
 
Em Portugal, diria, o sistema social está preparado para enfrentar esta nova fase e o Estado não se
tem demitido das suas funções, os governantes têm estado em articulação direta com as Instituições.
Quero acreditar que Instituições, famílias, idosos, todos juntos vamos conseguir ultrapassar esta crise
e não ter situações dramáticas como tivemos por altura da "troika".
 
Numa altura de aumentos generalizados dos preços e, consequentemente, das despesas das famílias,
várias instituições que apoiam quem mais precisa enfrentam vários desafios. Segundo o presidente da
União das Misericórdias Portuguesas, um desses desafios é a própria sustentabilidade destas
Instituições...
 
As instituições, neste momento, estão de rastos. Estão a passar uma crise brutal, do ponto de vista
financeiro. A prova disso é o apoio ao gás, à energia, que o Estado definiu, de 120 milhões de euros, e
uma linha de crédito, para apoiar a tesouraria, de 120 milhões, também. Não é para investimento, é à
tesouraria das instituições. Isto mostra bem o estado em que elas se encontram. As instituições estão
todas de rastos, porque os seus resultados são sistematicamente deficitários, desde logo porque quem
nos compra o serviço, o Estado, paga abaixo do preço de custo. Quando assim é, com as exigências
estatais - os pagamentos de impostos, contribuições para a Segurança Social -, a situação é muito
complicada, muito difícil. Espero que se consiga ultrapassar, a curto prazo, porque têm sido 10 anos
de dificuldades: "troika", pandemia e, agora, a guerra.
 
Falou na necessidade de investimento. No início desta conversa, recordávamos que muitas das
estruturas para idosos foram pensadas para outro tipo de população. Precisam de ser adaptadas,
remodeladas?
 
Diria que nós estamos numa primeira geração de equipamentos sociais, que foram feitos com
capacidade financeira das próprias Instituições. A seguir, houve uma segunda geração, feitos com os
primeiros fundos comunitários, há cerca de 30 anos. Daí para cá, há pouca coisa nova feita. Isso
significa que precisamos de remodelar todo o parque existente, dando-lhe mais condições, tornando-o



mais moderno, com tecnologia, equipamento, mobiliário que respondam às novas necessidades. Estes
são os grandes desafios que temos, precisamos de uma nova geração de equipamentos sociais,
precisamos de ter dinheiro para remodelar. O PRR não foi simpático, apenas apostou em novos
equipamentos, esquecendo a necessidade de remodelar os equipamentos que existem e, acima de
tudo, a necessidade de colocar novas tecnologias. Ainda temos muitos equipamentos que vêm do final
do séc. XX, estão desatualizados, não têm conceitos de modernidade que são exigíveis. As novas leis
da vida a isso obrigam e os nossos idosos exigem-no.
 
Para encerrar a nossa conversa, gostaria de voltar a falar da violência sobre os idosos. A APAV apoiou,
em média, quatro idosos por dia, vítimas de crime e de violência, em 2021. Também se confronta com
esta realidade nas instituições que a Santa Casa da Misericórdia do Porto dirige?
 
Muitas vezes, temos essas situações: pessoas que são vítimas de maus-tratos e depois vêm para a
Santa Casa para ficarem protegidas, tal como acontece com as pessoas vítimas de violência, como
crianças. Os cidadãos e as famílias não estão preparados para estas situações, o risco aumenta a
partir do momento em que aumenta a pobreza, quando as pessoas vivem em zonas suburbanas da
cidade. Muitas vezes, estes idosos estão sozinhos, são vítimas de assaltos violentos, de roubo. Esta é
uma situação que existe, as autoridades judiciais nem sempre conseguem compreender este
fenómeno, ainda estamos num tempo de aprendizagem, de enquadramento novo sobre estas
questões. Diria que o principal crime será o abandono, porque quando se junta o abandono à violência
estamos num domínio que atenta contra a dignidade humana, da pessoa concreta que é idoso. É uma
situação que nos preocupa a todos.
 
Falta mais prevenção?
 
A prevenção faz-se com mais gente na rua, em equipas de apoio domiciliário. O caminho seria este.
Eu sou um grande entusiasta do apoio domiciliário, de novos modelos. A experiência que fizemos na
Misericórdia do Porto, a "Chave de Afetos", mostra isso: equipas que estão mobilizadas, preparadas,
um "call center" que responde ao apelo do idoso. Aí, pelo menos, vamos dando uma resposta. A
prevenção só é possível se as equipas que estão no terreno tiverem capacidade técnica para apoiar.
Gostaria de deixar um elogio à PSP e à GNR, que têm trabalhado muito nesse domínio e são hoje,
indiscutivelmente, os primeiros a defender os idosos, a sinalizar situações menos boas, para que
depois as Instituições possam responder.
 
"Estes líderes""Estes líderes""Estes líderes""Estes líderes""Estes líderes"
 
Henrique Cunha
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O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares, alerta para a existência
de "uma crise brutal". Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, por ocasião do Dia
Internacional do Idoso, o responsável sustenta que o maior crime sobre os idosos continua a ser o do
abandono, sobretudo em contexto hospitalar.
 
O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares, diz que o sector social
está "uma crise brutal, do ponto de vista financeiro" e afirma que "o Estado paga abaixo do preço de
custo".
 
Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, António Tavares alude a uma "situação muito
complicada", sem deixar de manifestar a esperança de que se consiga ultrapassar este momento de
grande dificuldade, porque "têm sido 10 anos de dificuldades", com "troika, pandemia e agora a
guerra".
 
Nesta entrevista, por ocasião do Dia Internacional do Idoso, numa referência ao caso registado na
misericórdia de Boliqueime, o provedor da SCMP sublinha que "em instituições como as Misericórdias
ou noutras quaisquer, o maltrato a idosos não é permitido, não é aceitável, não admissível".
 
António Tavares defende a aposta "na prevenção e na criação de mecanismos de auditoria
permanente", ao mesmo tempo que lembra aos trabalhadores que um lar "não é uma fábrica, não é
um talho onde qualquer pessoa pode estar", devendo as instituições ser "locais onde o trabalho
implique envolvimento, implique permanência, implique a atenção, implique o cuidado".
 
Para António Tavares, o maior crime sobre os idosos continua a ser o do abandono, sobretudo em
contexto hospitalar. "É uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde", aponta,
convicto de que Fernando Araújo "poderá dar um excelente contributo nesta matéria".
 
"A institucionalização não é a resposta", para os idosos. "A resposta é poder ficar em casa até ao mais
tarde possível", defende.
 
Sobre a pandemia de Covid-19, Tavares está convicto de que deixará "uma cicatriz, a cicatriz da
solidão, do medo, do isolamento"
 
É tempo de alterar a forma como olhamos para os nossos idosos? Por vezes, ainda são vistos como
um fardo para as famílias...
 
É verdade. Eu acho que hoje, infelizmente fruto das circunstâncias que estamos a viver - vivemos uma
crise das dividas soberanas, depois uma crise da pandemia e agora estamos a viver esta crise
motivada pela guerra - o que vemos é que aquele que era o grande sustentáculo da sociedade
moderna, a família, está a viver um momento de crise.
 
Essa crise não deixa de ser uma crise económica, mas é também uma crise social. E os idosos,
inevitavelmente, serão as maiores vítimas deste problema. E porquê? Porque são os mais indefesos,



são aqueles que precisam de mais cuidados de saúde, são aqueles que têm as suas pensões
extremamente reduzidas, as suas reformas com valores perfeitamente irrisórios e estão, portanto,
desarmados. Desarmados quer perante o Estado quer perante a sociedade. Por isso, temos que olhar
para os idosos de uma maneira diferente. Temos que olhar para o problema demográfico que Portugal
tem. Precisamos de, rapidamente, renovar o nosso tecido social.
 
"A institucionalização não é a resposta. A resposta é poder ficar em casa até ao mais tarde possível"
O PRR - a famosa "bazuca" - pode ser uma oportunidade importante, por exemplo, no que diz respeito
ao apoio domiciliário?
 
O PRR, tal como acontece com qualquer fundo comunitário, é sempre muito importante. Nós, por
exemplo, na Santa Casa da Misericórdia do Porto, ensaiamos um modelo novo de apoio domiciliário
assente, acima de tudo, numa resposta inovadora: uma resposta que traz tecnologia. Isto é:
equipamentos que estejam próximos dos idosos e que os façam sentir-se acompanhados. Que os
façam sentir envolvidos na sua vida com a comunidade. Que tragam também os serviços tradicionais
de apoio domiciliário.
 
É muito importante também que a saúde esteja com os nossos idosos e que os nossos idosos se
sintam apoiados, através da ida de um enfermeiro, da ida de um médico, da ida do psicólogo. Temos
estado a fazer isso nesse novo modelo de serviço de apoio domiciliário, que teve um grande sucesso.
Esse sucesso passou, inclusivamente, por uma primeira fase de contratualização com as autarquias da
Área Metropolitana do Porto, já que que muitos desses idosos não teriam condições financeiras para
poder ter acesso a esse serviço.
 
O novo figurino do apoio comunitário, do apoio da União Europeia, veio ajudar a criar essas condições,
porque este não é só um problema de Portugal: é um problema de toda a União Europeia. Vivemos
mais tempo, temos mais esperança de vida e isso obriga a novas respostas sociais e o serviço de
apoio domiciliário pode ser uma nova resposta para os cidadãos mais idosos, pode trazer valor
acrescentado para eles com estas novas vertentes, onde a tecnologia ganha um papel importante.
 
Fruto das circunstâncias de cada família, os idosos são deixados em lares ou ERPIS - estruturas
residenciais para idosos - e, pelo menos aparentemente, não se cuida devidamente do chamado
envelhecimento ativo. É assim?
 
Concordo. Muitas vezes isso acontece porque, por exemplo, há idosos que estão hoje a viver nos
hospitais, ocupam camas que acabam por ser camas sociais e saem muito caro ao Serviço Nacional de
Saúde. Há, nestes casos, claramente, uma ausência de resposta. Por outro lado, as ERPIS e o tal
envelhecimento ativo que falou não podem de maneira nenhuma ser a única resposta do sistema.
 
A institucionalização não é a resposta. A resposta é poder ficar em casa até ao mais tarde possível. É
poder ficar em casa a viver o máximo possível no seu ambiente, naquilo que as pessoas gostam e
conhecem bem e, ao mesmo tempo, também permitir que as pessoas possam ter alternativas a essa
institucionalização. Uma das alternativas à institucionalização é o chamado "co-housing", isto é, a
habitação partilhada, onde há áreas que são comuns e áreas individuais. Isto é um conceito que ainda
não chegou muito a Portugal, mas que, inevitavelmente, vai-se colocar até porque as novas gerações
são mais exigentes, têm mais cultura e isso leva a que o Estado e as Instituições tenham que
encontrar uma nova geração de políticas sociais vocacionadas para o envelhecimento. E o
envelhecimento ativo é também fazer com que estas pessoas continuem a sentir-se cidadãos e não
alguém que está à espera que chegue a morte.
 
"As instituições, neste momento, estão de rastos. Estão a passar uma crise brutal, do ponto de vista
financeiro"
Falou de uma realidade muito cruel a envolver os idosos: o abandono. O abandono em casa, mas,
sobretudo, o abandono em contexto hospitalar. Há notícias de que há cada vez mais idosos
abandonados nos hospitais à espera de vaga em lares ou cuidados continuados. Como se combate
este flagelo, sabendo-se que, por exemplo, desde o início da pandemia e até dezembro de 2020, mais
de 1250 idosos foram colocados pela Segurança Social em lares porque continuam a ocupar camas de



hospital por não terem para onde ir?
 
Exatamente por esse motivo. Ou seja, a pandemia deu o alarme e, então, o Estado arregaçou as
mangas. É preciso trabalhar em rede e ver de que forma é possível a cooperação entre as instituições,
a cooperação entre os vários sectores da economia social e do Estado, e isso vai ser possível agora. É
uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde: é, exatamente, poder casar estas
situações, poder aproximar estas pessoas e poder criar condições para que entre a Saúde e a
Segurança Social haja um caminho mais estreito e que o Orçamento seja mais bem gerido, mais bem
aproveitado.
 
O Dr. Fernando Araújo pode dar um excelente contributo nesta matéria. Conhece bem esta realidade,
é alguém que tem um conhecimento desta situação e, de certeza absoluta, vai poder conciliar o papel
da Saúde com o papel da Segurança Social e evitar estas situações constantes de abandono e de
maus tratos que as pessoas vão sofrendo, nomeadamente aqueles que são mais incapacitantes, como
idosos de elevada idade.
 
Um vídeo divulgado recentemente chocou a sociedade e as instituições. A União das Misericórdias fala
de um caso isolado. O que se passou na Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime requer uma
vigilância permanente da parte de quem dirige?
 
É evidente que sim. Ninguém está imune a isto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto também foi
alvo de alguma suspeição, mas, acima de tudo, tem que haver mecanismos de prevenção e
mecanismos de auditoria permanente e isso só se ganha com qualidade, só se ganha com
procedimentos preparados que obedeçam a certificações em termos de qualidade e a recursos
humanos extremamente bem preparados.
 
Isto implica recursos humanos com capacidade para trabalhar o idoso, que tenham inteligência
emocional e que, acima de tudo, gostem de pessoas. Isto não é uma fábrica, não é um talho onde
qualquer pessoa pode estar. Não. Têm que ser locais onde o trabalho implique envolvimento, implique
permanência, implique a atenção, implique o cuidado. De certeza absoluta que a provedora da Santa
Casa da Misericórdia de Boliqueime de maneira nenhuma se aproxima daquele tipo de situações. Foi
de certeza absoluta uma má prática que exige seja esclarecida, como disse o senhor Presidente da
República.
 
Em instituições como as misericórdias ou outras quaisquer o maltrato a idosos não é permitido, não é
aceitável, não é admissível. Sobre isso, o nosso comportamento deverá ser sempre de repulsa, de
censura, acima de tudo para quem está nesse ato concreto e para quem atuou daquela maneira.
Porque uma situação como aquela, obviamente, choca-nos a todos e isso implica que todos nós, mas
absolutamente todos nós sejamos responsáveis e tenhamos uma palavra de repúdio sobre a situação.
 
Há que criar meios de auditoria, meios de controle, meios que envolvam entidades de certificação e
entidades de qualidade. Custa dinheiro e também aí eu gostava de dizer que, muitas vezes, o Estado
não é generoso com as instituições. O Estado faz um financiamento às instituições subavaliado e isso,
obviamente, não permite que se encontrem depois meios para poder dar respostas a essas situações.
 
"Quero acreditar que instituições, famílias, idosos, todos juntos vamos conseguir ultrapassar esta
crise"
A União das Misericórdias está a promover um ciclo de conferências para debater os desafios que se
colocam ao setor social e a 4 de outubro o destaque irá para a experiência das instituições durante a
pandemia. A Covid-19 deixou muitas marcas na vida dos mais velhos e de quem cuida deles?
 
A Covid-19 vai, acima de tudo, deixar uma cicatriz: a cicatriz da solidão, do medo, do isolamento. Nós
tivemos uma pandemia que separou pessoas, afastou netos e avós, filhos e pais, foi muito crítica. Não
tenho quaisquer dúvidas: independentemente do recurso a novas tecnologias, do recurso a outras
práticas, a pandemia é algo que ninguém quer lembrar.
 
As grandes lições foram o cuidado com as infeções, com as más práticas, isso ficou muito



interiorizado. Os níveis de higiene elevaram-se bastante nas Instituições e, acima de tudo, o apoio
médico e de enfermagem. O Estado hoje está mais sensível a esses custos, a essas despesas. No
passado, não foi assim. O Estado era sempre mais resistente a este tipo de comparticipações e eu
penso que não se perdeu tudo, ganhou-se também alguma coisa com a pandemia: ganhou-se em
solidariedade, em disponibilidade, em dedicação. Isto hoje é algo que tem um impacto brutal e vamos
saber ultrapassar, naturalmente, estamos a saber fazê-lo.
 
Persistem muitos receios por parte dos idosos, receios que fazem com que muitos ainda se
mantenham muito isolados. Qual é a experiência da Santa Casa da Misericórdia do Porto?
 
O receio existe. Desde logo porque as pessoas têm medo de que a Covid volte no inverno, volte nos
tempos mais frios. Com os problemas de racionamento de energia, esse medo aumenta. Mas a nossa
experiência mostra que as pessoas continuam a acreditar no dia de amanhã, que continuam a
acreditar na bondade humana, na disponibilidade das pessoas. Hoje há a convicção de que já passou o
pior, que o pior já lá está, muito para trás. A próxima fase vai ser enfrentada com mais tranquilidade.
Sinceramente, as pessoas só se lembram da pandemia quando têm de colocar a máscara, para estar
junto dos seus familiares. Aí é que elas se lembram.
 
"A Covid-19 vai deixar uma cicatriz: a cicatriza da solidão, do medo, do isolamento"
Depois da pandemia, estamos a viver um período muito marcado pela guerra na Ucrânia, a inflação...
Em crises anteriores, vimos que os idosos funcionaram quase como o "último recurso" para muitas
famílias. Admite que venha a acontecer o mesmo, nos próximos tempos?
 
Acho que não. Com as medidas que o Governo adotou, que a União Europeia está a adotar talvez isso
não venha a acontecer. Não venha a acontecer como aconteceu aquando da "troika". Nessa altura,
lembro-me que muitos idosos saíram dos lares e foram para casa, porque as receitas que tinham, as
suas reformas eram importantes para o equilíbrio das famílias.
 
Penso que, neste momento, não corremos esse risco, não teremos essas dificuldades. Foram feitas
políticas públicas de apoio, quer às famílias quer às instituições, e, independentemente de todos
acharmos que é pouco ou não chega, poderemos estar em melhores circunstâncias do que estávamos
aquando da "troika". Eu quero acreditar que esta guerra também não vai demorar muito mais tempo,
que esta situação não vai demorar, mas os problemas que agora vamos enfrentar são diferentes: a
inflação, a energia, a capacidade de fazermos comércio... Esses serão talvez os grandes problemas.
 
Em Portugal, diria, o sistema social está preparado para enfrentar esta nova fase e o Estado não se
tem demitido das suas funções, os governantes têm estado em articulação direta com as Instituições.
Quero acreditar que Instituições, famílias, idosos, todos juntos vamos conseguir ultrapassar esta crise
e não ter situações dramáticas como tivemos por altura da "troika".
 
Numa altura de aumentos generalizados dos preços e, consequentemente, das despesas das famílias,
várias instituições que apoiam quem mais precisa enfrentam vários desafios. Segundo o presidente da
União das Misericórdias Portuguesas, um desses desafios é a própria sustentabilidade destas
Instituições...
 
As instituições, neste momento, estão de rastos. Estão a passar uma crise brutal, do ponto de vista
financeiro. A prova disso é o apoio ao gás, à energia, que o Estado definiu, de 120 milhões de euros, e
uma linha de crédito, para apoiar a tesouraria, de 120 milhões, também. Não é para investimento, é à
tesouraria das instituições. Isto mostra bem o estado em que elas se encontram. As instituições estão
todas de rastos, porque os seus resultados são sistematicamente deficitários, desde logo porque quem
nos compra o serviço, o Estado, paga abaixo do preço de custo. Quando assim é, com as exigências
estatais - os pagamentos de impostos, contribuições para a Segurança Social -, a situação é muito
complicada, muito difícil. Espero que se consiga ultrapassar, a curto prazo, porque têm sido 10 anos
de dificuldades: "troika", pandemia e, agora, a guerra.
 
"O principal crime será o abandono, porque quando se junta o abandono à violência, estamos num
domínio que atenta contra a dignidade humana"



Falou na necessidade de investimento. No início desta conversa, recordávamos que muitas das
estruturas para idosos foram pensadas para outro tipo de população. Precisam de ser adaptadas,
remodeladas?
 
Diria que nós estamos numa primeira geração de equipamentos sociais, que foram feitos com
capacidade financeira das próprias Instituições. A seguir, houve uma segunda geração, feitos com os
primeiros fundos comunitários, há cerca de 30 anos. Daí para cá, há pouca coisa nova feita. Isso
significa que precisamos de remodelar todo o parque existente, dando-lhe mais condições, tornando-o
mais moderno, com tecnologia, equipamento, mobiliário que respondam às novas necessidades. Estes
são os grandes desafios que temos, precisamos de uma nova geração de equipamentos sociais,
precisamos de ter dinheiro para remodelar. O PRR não foi simpático, apenas apostou em novos
equipamentos, esquecendo a necessidade de remodelar os equipamentos que existem e, acima de
tudo, a necessidade de colocar novas tecnologias. Ainda temos muitos equipamentos que vêm do final
do séc. XX, estão desatualizados, não têm conceitos de modernidade que são exigíveis. As novas leis
da vida a isso obrigam e os nossos idosos exigem-no.
 
Para encerrar a nossa conversa, gostaria de voltar a falar da violência sobre os idosos. A APAV apoiou,
em média, quatro idosos por dia, vítimas de crime e de violência, em 2021. Também se confronta com
esta realidade nas instituições que a Santa Casa da Misericórdia do Porto dirige?
 
Muitas vezes, temos essas situações: pessoas que são vítimas de maus-tratos e depois vêm para a
Santa Casa para ficarem protegidas, tal como acontece com as pessoas vítimas de violência, como
crianças. Os cidadãos e as famílias não estão preparados para estas situações, o risco aumenta a
partir do momento em que aumenta a pobreza, quando as pessoas vivem em zonas suburbanas da
cidade. Muitas vezes, estes idosos estão sozinhos, são vítimas de assaltos violentos, de roubo. Esta é
uma situação que existe, as autoridades judiciais nem sempre conseguem compreender este
fenómeno, ainda estamos num tempo de aprendizagem, de enquadramento novo sobre estas
questões. Diria que o principal crime será o abandono, porque quando se junta o abandono à violência
estamos num domínio que atenta contra a dignidade humana, da pessoa concreta que é idoso. É uma
situação que nos preocupa a todos.
 
Falta mais prevenção?
 
A prevenção faz-se com mais gente na rua, em equipas de apoio domiciliário. O caminho seria este.
Eu sou um grande entusiasta do apoio domiciliário, de novos modelos. A experiência que fizemos na
Misericórdia do Porto, a "Chave de Afetos", mostra isso: equipas que estão mobilizadas, preparadas,
um "call center" que responde ao apelo do idoso. Aí, pelo menos, vamos dando uma resposta. A
prevenção só é possível se as equipas que estão no terreno tiverem capacidade técnica para apoiar.
Gostaria de deixar um elogio à PSP e à GNR, que têm trabalhado muito nesse domínio e são hoje,
indiscutivelmente, os primeiros a defender os idosos, a sinalizar situações menos boas, para que
depois as Instituições possam responder.
 
Henrique Cunha
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s dados 
f o r a m 
a g o r a 
revelados 
pela Asso-

ciação Portuguesa 
de Apoio à Vítima 
(APAV) no quadro 
do Dia Internacional 
da Pessoa Idosa, que 
se comemorou esta 
sexta-feira.

O Alentejo registou 
37 idosos vítimas de 
crime e de violência 
em 2021, segundo 
dados revelados pela 
APAV . O distrito de 
Portalegre destaca-se 
com o maior número 
de queixas, atingindo 
um total de 25 casos, 
enquanto em Évora 

APAV revela dados de 2021

37 idosos vítimas de crime no Alentejo
por  Roberto Dores foram assinalados 

sete casos de violência 
sobre seniores e cinco 
no distrito de Beja.

No total nacional, 
e segundo a mesma 
fonte, foram registadas 
1.594 pessoas idosas 
vítimas de crime e 
de violência, o que 
corresponde a uma 
média de quatro 
pessoas por dia.

No que diz respeito 
ao perfil da vítima, a 
APAV avança que “é 
geralmente do sexo 
feminino (cerca de 
75,5%), com idades 
compreendidas entre 
os 70 e os 74 anos”. 
Já o autor do crime 
é em cerca de 52,3% 
das situações do sexo 
masculino e com uma 
média de idades (16%) 

acima dos 65. Em cerca 
de 29% dos casos, a 
vítima é pai ou mãe 
do autor do crime.

“ R e c o n h e c e n d o 
que a violência 
contra as pessoas 
idosas constitui um 

problema social e 
de saúde pública, 
consideramos que o 
seu eficaz combate 
pode contribuir 
para um futuro mais 
inclusivo, onde todos 
sejam respeitados 
ao longo do ciclo de 
vida, nomeadamente 
no contexto de um 
envelhecimento ativo 
e saudável”, sublinha 
ainda a mesma fonte.

Recorde-se que a 
APAV apoia as pessoas 
idosas e as suas famílias, 
prestando-lhes apoio 
jurídico, psicológico 
e social. Conta com a 
colaboração de outras 

instituições, públicas 
e privadas, e com os 
vizinhos e conhecidos 
das vítimas, “cujo 
papel pode ser muito 
importante, sobretudo 
na denúncia das 
situações de violência”, 
alerta, concluindo 
que “estes crimes não 
podem ser remetidos 
ao silêncio”.

Entretanto, a 
Guarda Nacional 
Repu-blicana iniciou 
ontem - e durante 
todo o mês de outubro 
- mais uma operação 
“Censos Sénior 
2022”, no âmbito 
do Policiamento 
Comunitário, que 
visa garantir um 
conjunto de ações 
de patrulhamento 
e de sensibilização 
à população mais 
idosa.

Avança a GNR, 
que “os cerca de 400 
militares das Secções 
de Prevenção Criminal 
e Policiamento 
Comunitário, vão 
priorizar e privilegiar 
durante o período 
desta Operação, um 
conjunto de ações e 
patrulhas, contanto 

com a colaboração de 
parceiros nacionais 
e locais de âmbito 
social e de saúde, 
junto da população 
idosa e com maior 
vulnerabilidade, e/ou 
que vivem sozinhas 
e/ou isoladas”.

O objetivo aponta 
ao reforço dos  
comportamentos de 
segurança que per-
mitam reduzir o risco 
dos idosos se tornarem 
vítimas de crimes, 
nomeadamente em 
situações de violência, 
de burla e furto.

A Guarda, desde 
2011, ano em que foi 
realizada a primeira 
edição da Operação 
“Censos Sénior”, tem 
vindo a atualizar a 
sinalização geográfica 
desta população, pro-
porcionando assim um 
apoio mais próximo e 
dirigido, contribuindo, 
por um lado, para a 
criação de um clima 
de maior confiança e 
de empatia entre os 
idosos e os militares 
da GNR e, por outro, 
para o aumento 
do sentimento de 
segurança.

O
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Magistrados e polícias precisam de mais formação para combater lenocínio
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A Justiça continua a ficar aquém no combate ao lenocínio: quem o diz é o cabo da GNR e mestre em
Criminologia, João Ribeiro da Cruz, autor do livro "Lenocínio Vs. Prostituição: Visão dos Magistrados e
Polícias", apresentado na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira.
 
É um alerta que vem de dentro das próprias forças de segurança: o lenocínio é um crime difícil de
provar e é preciso que as autoridades judiciais e policiais tenham uma formação específica no combate
a este flagelo. Quem o diz é João Ribeiro da Cruz, cabo da Guarda Nacional Republicana (GNR),
mestre em Criminologia e autor do livro "Lenocínio Vs. Prostituição: Visão dos Magistrados e Polícias",
apresentado na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, a 16 de Setembro. Tendo lidado de perto
com o lenocínio na sua actividade profissional, João Ribeiro da Cruz decidiu debruçar-se sobre o tema
durante o mestrado precisamente para criar um documento que possa ser um ponto de partida para a
orientação formativa de polícias e magistrados. "É uma área em que a legislação, jurisprudência e
suporte documental escasseiam e esta obra pretende colmatar esse vazio", admite.
Para travar quem explora, estimula ou constrange alguém à práctica da prostituição, há também que
fomentar uma maior articulação entre todas as entidades envolvidas, desde as forças policiais, à
magistratura, associações e até as próprias autarquias, afirma o autor; e acrescenta: "além da
punição deste crime há que apostar na sua prevenção".
Questionado por O MIRANTE sobre se a legalização da prostituição pode ser uma arma dissuasora
contra o lenocínio, João Ribeiro da Cruz acredita que esse pode ser um dos caminhos. "Se criarmos
condições para os profissionais do sexo estes estarão menos vulneráveis a cair em redes de
prostituição e tráfico de seres humanos", argumenta. Mas mesmo que o reconhecimento e
enquadramento legal da profissão não avance, para Ribeiro da Cruz é imperativo que quem se
prostitui tenha acesso a cuidados de saúde e higiene. "Muitas pessoas continuam a contrair VIH no
contexto da prostituição por isso é fundamental fornecer testes de VIH regulares a estes
profissionais", defende.
 
Respeito pelos trabalhadores do sexo
Presente na sessão de apresentação da obra, onde participaram a advogada Raquel Caniço, a
subcomissária da PSP Francisca Silva e o sargento-chefe da GNR Hirundino João Calejo, a vereadora
da Cultura de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, partilha visão semelhante. Frisando a O MIRANTE
que esta é uma opinião pessoal, que não vincula a autarquia, Manuela Ralha diz-se em prol "da
dignidade dos trabalhadores do sexo". "Não podemos varrer os problemas para debaixo do tapete,
temos de dar ferramentas a estas pessoas para que decidam livremente o que fazer com as suas vidas
e os seus corpos", afirma.
De acordo com a vereadora, o poder autárquico tem um papel relevante no combate ao lenocínio
sobretudo quando se trata de proteger migrantes e refugiados, que continuam a ser particularmente
indefesos perante as redes de prostituição e tráfico de seres humanos. "Temos de criar programas de
capacitação para acolher estas pessoas e ajudá-las a lutar contra este 'mar de tubarões", sublinha
Manuela Ralha, lembrando que, após o deflagrar da guerra na Ucrânia, as refugiadas ucranianas que
chegaram ao nosso território são, muitas vezes, "vítimas fáceis" para estas redes.
 
Obra solidária
 
Nascido como um projecto de investigação no âmbito do mestrado em Criminologia, da Universidade



do Porto, o livro assinado por João Ribeiro da Cruz tem um "propósito maior": apoiar as vítimas dos
crimes de lenocínio e tráfico de seres humanos, explica o autor. Com esse intuito, as receitas
alcançadas com a venda do livro revertem a favor da Associação de Apoio à Vítima (APAV), Associação
para o Planeamento da Família (APF), Cáritas e Saúde em Português e da constituição de um "grupo
de ajuda mútua para vítimas de tráfico de seres humanos para exploração sexual e violência
doméstica".
 
O MIRANTE



Pornografia de vingança: a intimidade de dois que acaba espalhada pela Internet
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Sociedade
 
Pornografia de vingança: a intimidade de dois que acaba espalhada pela Internet
 
O crescimento das redes sociais, o surgimento de plataformas com mensagens não rastreadas e as
relações que começam ou se desenvolvem no mundo digital são alguns dos fatores para o aumento da
partilha não consentida de conteúdo íntimo. Inês Marinho tem 24 anos, é vítima deste fenómeno
desde os 15 e, agora, ajuda outras vítimas e sensibiliza as pessoas sobre o tema.
 
Segunda-feira, 3 Outubro 2022 |
 
Redação
 
©Robin Worrall via Unsplash
 
As relações íntimas são criadas em ambientes de confiança e partilha, ocorrendo, por vezes, o envio
de conteúdo íntimo, mais conhecido como nudes. Quando acontece algum problema na relação, por
vezes, existe a partilha não consentida do conteúdo íntimo, também conhecido como revenge porn
(pornografia de vingança).
 
Tal como explica o advogado Pedro Jacob Morais, "o universo da pornografia de vingança poderá
englobar tanto a captação não consentida de imagens e sons da vítima como a sua captação
consentida com posterior divulgação não consentida. Neste sentido, o elemento agregador do
fenómeno que nos ocupa será a concreta intenção do agente, intenção esta que se consubstanciará na
vontade de causar dano à vítima".
 
A psicóloga clínica Ana Vieira explica que os agressores, normalmente, são pessoas "com
personalidades muito dependentes. Quando falamos de relações, não se conseguem imaginar a viver
sem aquela pessoa. E, por algum motivo, quando a relação termina, por causa de ciúmes, obsessão,
há mesmo a necessidade de vingança por parte deles". Ana Vieira comenta ainda que surgem
pensamentos como: "Se aquela pessoa não é minha, nunca vai ser de mais ninguém."
 
Tal como explica Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura, o termo
revenge porn limita-se apenas à partilha de conteúdo que foi publicado com o sentimento de vingança
associado e, ao mesmo tempo, presume a existência de uma relação prévia. Mas existem outros casos
em que está associada uma extorsão, seja pelo pedido de mais conteúdo íntimo ou mesmo de algum
tipo de pagamento.
 
Milhares de jovens e adultos já sofreram com o fenómeno da pornografia de vingança em Portugal.
Inês Marinho, de 24 anos, é uma dessas vítimas. A jovem descobriu que o seu conteúdo íntimo foi
partilhado em grupos no Telegram que divulgam nudes de forma massiva, sem o consentimento da
pessoa que as partilhou. Por essa razão, em 2020, a jovem decidiu criar o movimento "Não Partilhes",
mas não partiu nesta aventura sozinha. Inês juntou-se a um grupo de mulheres que também foram
vítimas da publicação do conteúdo que partilharam num contexto de intimidade. "Percebi que



nenhuma delas (as vítimas) tinha tido a ajuda e compreensão que mereciam, os conselhos que
deveriam ter tido para tentar resolver isto da forma mais fácil, então, daí surgiu a ideia do "Não
Partilhes", comenta Inês Marinho com o Gerador.
 
Numa primeira fase, o projeto aconselhava e fornecia dicas às vítimas de revenge porn. Agora, o "Não
Partilhes" é uma associação constituída por dez pessoas, incluindo um advogado e psicólogo, que
apoiam as vítimas. Além disso, a "Não Partilhes" realiza sessões de sensibilização sobre o tema em
escolas.
 
Em ambiente escolar, o discurso é pensado ao detalhe. Inês Marinho explica que quando organizam as
palestras nas escolas não sabem se estão a falar com "futuras vítimas ou futuros abusadores". Logo, o
discurso é muito abrangente e é sempre explicado que ninguém tem o direito de quebrar o
consentimento de outra pessoa. Normalmente, a jovem questiona aos alunos: "Se te conto um
segredo e te peço para não contar a ninguém e tu contas, a culpa é minha por ter confiado em ti, ou
tua por teres quebrado a confiança?" A experiência que a jovem tem recolhido nas escolas é que as
crianças percebem bem esse tipo de diálogo e sublinha sempre que ninguém tem o direito de
pressionar outra pessoa.
 
Mesmo depois da "Não Partilhes" se tornar uma associação, o trabalho nas redes sociais continua a ser
um elo de comunicação importante com a sociedade. Tal como explicam numa publicação, mesmo
sendo um comportamento de risco, o envio de nudes continua a acontecer. Portanto, a associação
partilha alguns conselhos para tornar o ato mais responsável, como não mostrar elementos que
identifiquem a pessoa, como a cara, tatuagens ou piercings. Outro conselho passa por colocar o
mesmo emoji na nude e no contacto da pessoa a quem a vais enviar, assim, caso seja partilhada, vais
identificar facilmente o culpado/a. Outra dica para o caso do conteúdo íntimo ser partilhado é colocar
uma marca de água com o nome da pessoa com quem estás a partilhar a fotografia e, caso seja
partilhada, vai ser fácil identificar o culpado/a - que não o conseguirá fazer de forma anónima.
 
Como é explicado na página de Instagram da associação, é importante questionar os/as agressores/as
sobre a causa por detrás da partilha da nude sem consentimento, e não perguntar às vítimas o porquê
de tirarem fotografias íntimas.
 
Inês Marinho recebe constantemente testemunhos de vítimas de revenge porn. "Infelizmente, a
maioria das pessoas não quer fazer queixa, não quer que ninguém saiba o que se está a passar",
assume a jovem, que tem as caixas de mensagens de todas as redes sociais abertas para dar este
espaço de conversa e conforto às vítimas, partilha.
 
A psicóloga clínica, Ana Vieira, explica que as vítimas passam primeiro por uma fase de vergonha e
humilhação, por se sentirem impotentes à publicação e à constante partilha dos seus conteúdos
íntimos. Ao mesmo tempo, sublinha a questão da ansiedade, depressão, assim como o sentimento de
culpa. "As vítimas nem sempre percebem que estavam numa relação de confiança e que a culpa não é
delas, mas sim da pessoa que cometeu um crime e não o devia fazer. Muitas vezes, com esta
vulnerabilidade e depressão, as pessoas fecham-se, não querem contar, falar sobre o que está a
acontecer", afirma a psicóloga clínica.
 
Ainda assim, a presidente e fundadora da "Não Partilhes" incentiva as vítimas a falarem com o
advogado da Associação, que presta apoio gratuito, a fazerem uma queixa às entidades competentes,
porque "muitas vezes são várias vítimas do mesmo abusador e seria muito mais fácil se todas
fizessem queixa, mas, infelizmente, muitas vezes não são bem recebidas por parte da polícia", explica
a jovem.
 
Ainda sobre os testemunhos que chegam à "Não Partilhes", a fundadora explica que recebem poucos
casos de pessoas do género masculino. "Acho que eles também não fazem queixa, porque têm medo
do que se vai pensar deles, não é que não lhes aconteça, mas é porque têm medo do que se vai achar
de um homem que se está a queixar, de um homem estar a sentir-se mal e deprimido", expõe Inês
Marinho. Desde há dois anos, a Associação já recebeu mais de mil testemunhos de vítimas de revenge
porn, dos quais, apenas três, no máximo, eram de homens.



 
A Linha Internet Segura recebe também denúncias de vítimas de extorsão baseada em imagem
íntima. Carolina Esteves Soares explica que, depois das pessoas enviarem conteúdo íntimo, acabam a
ser ameaçadas de que, caso não enviem mais fotografias ou não enviem mais imagens, o conteúdo
será publicado. Este fenómeno aumentou muito durante a pandemia, e há muitos relatos tanto de
homens como de mulheres.
 
"Temos de ter cuidado com aquilo que nos chega e aquilo que é a realidade", diz a a técnica
operacional da Linha. Isto, porque há sempre uma diferença entre o número de pessoas que pedem
ajuda e as vítimas que sofrem em silêncio quando há a partilha não consentida do seu conteúdo
íntimo.
 
Segundo um estudo realizado pela Cyber Civil Iniciative, em 2017, uma em cada oito pessoas que
utiliza as redes sociais foi vítima de pornografia não autorizada, ou seja, foram vítimas da partilha de
imagens suas sem consentimento. Entre os 3044 participantes do estudo, 15,8 % das mulheres
admitiu já ter sido vítima ou ameaçada deste crime, assim como 9,3 % dos homens. O estudo conclui
que as mulheres têm 1,7 vezes mais probabilidade de serem vítimas deste crime em comparação com
os homens.
 
O que diz a lei portuguesa sobre a partilha não consentida de conteúdo íntimo?
 
Tal como explicou o advogado Pedro Jacob Morais ao Gerador, a pornografia de vingança é uma
"realidade complexa", logo "a reposta ao fenómeno em causa não poderá ser monolítica ou
unidirecional". Na prática, isto significa que não existe uma legislação penal portuguesa específica para
a pornografia de vingança. Contudo, dependendo do caso, existem diferentes crimes que podem estar
a ser cometidos. No caso da divulgação de fotografias ou vídeos íntimos da vítima - mesmo que
tenham sido gravados com consentimento -, verifica-se o crime de gravações e fotografias ilícitas,
artigo 199.º do Código Penal. "Poderá ainda incorrer, dado o conteúdo sexual dos vídeos ou das
fotografias, no crime de devassa da vida privada", como refere o artigo 192.º do Código Penal, relata
o advogado. Ainda existem casos em que o abusador limita a liberdade da vítima, aí, há o crime de
coação, artigo 154.º do Código Penal, ou até de perseguição, artigo 154.º-A do Código Penal. Por
outro lado, existem casos em que o agressor utiliza os conteúdos para exercer violência psicológica
sobre a vítima e, nesse cenário, pode ser considerado um crime de violência doméstica.
 
Ainda sobre casos judiciais, Inês Marinho partilhou também o de uma vítima que recebeu uma
indeminização de cerca de 700 EUR. A situação trouxe vários problemas para a esfera pessoal da
vítima, porque o conteúdo foi partilhado no trabalho, entre familiares e terminou com um divórcio. A
jovem explica que a indeminização não foi sequer suficiente para o pagamento de consultas de
psicologia durante um ano.
 
Além das consequências psicológicas que a vítima sofre, existem outras regras previstas no Código
Civil português para o cálculo do valor da indeminização. O advogado Pedro Jacob Morais explica que
o juiz tem em conta "a existência de danos patrimoniais (danos emergentes da divulgação do material
íntimo ou lucros cessantes resultantes da divulgação)", além de dados não patrimoniais como as
consequências físicas e psicológicas que a vítima sofreu.
 
E quando as fotografias são retiradas do contexto?
 
A partilha não consentida de conteúdo íntimo não acontece apenas entre parceiros que tiveram
relações íntimas. Também existem casos de modificação de imagens que foram publicadas nas redes
sociais. Este foi o primeiro caso de que Inês Marinho foi vítima, quando tinha apenas 15 anos. Na
altura, Inês Marinho não considerou o caso "grave", por serem fotografias em biquíni, fato de banho
ou até lingerie que publicava no Instagram e acabavam por ser partilhadas em grupo fora do
contexto. "Na altura, não me senti mal, porque percebi quão triste era a atitude de pegar na foto de
uma menor de idade em biquíni e colocar num grupo com milhares de pessoas a pedir conteúdo
íntimo, nem liguei. Mas, realmente, agora, que tenho mais 10 anos, percebo a gravidade da situação",
refere Inês Marinho. A jovem relembra-se de muitas vezes ser avisada que andavam à procura de



nudes suas.
 
Inês Marinho conta ainda um episódio singular, quando debateu em televisão sobre cibercrime com
uma a advogada e uma psicóloga - que acabaram por ter fotografias modificadas em grupos online.
"Acho que estas pessoas que cometem estes crimes têm vários alvos, desde menores de idade,
mulheres vocais, pessoas que são celebridades, até acho que basta ser mulher", conclui Inês Marinho.
 
A Linha Internet Segura é outro dos meios disponíveis em Portugal para as vítimas resolverem
episódios de partilha não consentida de conteúdo íntimo. Este canal é gerido pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e oferece apoio emocional, jurídico e psicológico. A técnica
operacional da Linha Internet Segura refere que oferecem um apoio mais técnico à vítima.
"Percebemos exatamente qual a situação, como foi feita a extorsão, se do outro lado têm ou não a
imagem - porque, muitas vezes, ameaçam ter, mas não há nenhuma evidência". Ao mesmo tempo,
trabalham na literacia digital da vítima para perceber qual o tipo de informações pessoais que tem
públicas online.
 
No caso de as fotografias já terem sido publicadas, a Linha Internet Segura trabalha para a remoção
da mesma contactando diretamente as plataformas. Contudo, quando se trata de conteúdo íntimo de
menores, o processo é diferente porque envolve sempre uma articulação com a Polícia Judiciária.
 
No final de 2019, Inês Marinho foi vítima da partilha não consentida de conteúdo íntimo na Internet
com um vídeo explícito seu. E, aí, começou a grande dificuldade que é conseguir remover estes
conteúdos da Internet.
 
No Twitter, a remoção demorou cerca de três ou quatro dias, depois de ter apresentado uma queixa
formal, e, mesmo assim, já tinha milhares de visualizações. No Telegram, o cenário ainda é mais
complicado, porque a plataforma não se responsabiliza pelo conteúdo partilhado nos grupos. Tal como
Carolina Esteves Soares explica, a remoção do conteúdo depende sempre das community deadlines da
plataforma e no Telegram tudo está encriptado de uma ponta a outra. Segundo a experiência, a
técnica operacional da Linha Internet Segura diz que "quando um conteúdo chega ao Telegram fica no
Telegram". Assim como no Whatsapp, mas esta plataforma do grupo Meta permite denunciar o tipo de
conteúdo que está a ser partilhado, sendo possível comprovar a partilha do conteúdo através de
capturas de ecrã.
 
Em sites pornográficos a gestão é mais fácil para a vítima, porque, tal como aconteceu com Inês
Marinho, logo depois de explicar a situação, o site investigou a pegada digital do vídeo para este
nunca mais ser publicado.
 
Desde a pandemia que os números de partilha não consentida de conteúdo íntimo aumentou. A
propósito do Dia da Internet Mais Segura, 7 de fevereiro, a Linha Internet Segura partilhou o balanço
de denúncias referentes a 2021. Os dados mostraram que em 2021 receberam 134 denuncias de
sextortion e no ano anterior 34, refere a TSF, citando a Agência Lusa.
 
O tema da partilha não consentida de conteúdo íntimo também ficou mais popular desde o lançamento
da série da Netflix "O Homem Mais Odiado da Internet". Mas, ainda assim, existe a necessidade de
educar sobre o tema na sociedade portuguesa.
 
Texto de Mariana Sousa Lopes
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O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, formalizou, no Salão Nobre dos



Paços do Município, protocolos de âmbito social com três entidades do concelho, mais concretamente:
a Associação Olhar 21, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Organização Não-
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) Saúde em Português.
 
A cerimónia de assinatura contou com a presença da vereadora com o Pelouro da Ação Social, Ana
Cortez Vaz, bem como dos representantes das três instituições: Carla Agostinho, presidente da
Associação Olhar 21; João Lázaro, presidente da direção da APAV; e Henrique Correia, presidente da
direção da Saúde em Português.
 
Após a formalização dos protocolos, José Manuel Silva agradeceu aos representantes das instituições
sociais pelo trabalho que têm desenvolvido em conjunto com o Município. Também a vereadora da
Ação Social, Ana Cortez Vaz, salientou o "trabalho bastante notável" desenvolvido pelas três
associações que, "em estreita articulação com a autarquia", permite a prestação de diversos apoios
fundamentais na área social.
 
O apoio financeiro que a CM vai atribuir à Associação Olhar 21, no âmbito do Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios na Área Social (RMAAAS), tem o valor global de 1.350,19 euros e destina-se
a comparticipar a aquisição de equipamento necessário à implementação das medidas de autoproteção
(sistema autónomo de iluminação de emergência e sinalização), uma vez que o valor da aquisição é
elevado e a associação não a consegue suportar na totalidade. "Este apoio permitirá tornar o edifício
sede da Associação Olhar 21, mais seguro para pessoas e bens, bem como se garante o cumprimento
da legislação em vigor relativamente à implementação das medidas de autoproteção", referia a
informação municipal que suportou a aprovação deste protocolo na Reunião de Câmara de 22 de
agosto.
 
Em relação ao protocolo de cooperação com a APAV, aprovado em reunião do executivo municipal a
25 de junho, este prevê o aprofundamento da cooperação mútua entre a autarquia e a APAV, como
forma de promover a proteção e o apoio aos cidadãos vítimas de crime e seus familiares e amigos,
pode ler-se na informação dos serviços municipais. Nesta parceria, a CM de Coimbra compromete-se a
"promover o encaminhamento de vítimas, informando-as ainda da existência da APAV, da sua missão
e dos serviços que presta e a referenciação para a APAV das vítimas de crime e seus/suas familiares e
amigos/as, após o consentimento informado destes/as; promover a divulgação dos serviços de apoio à
vítima da APAV, nomeadamente, do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra; assegurar apoio social,
no âmbito dos seus recursos e competências, através das Comissões Sociais de Freguesia, a vítimas
acompanhadas e apoiadas pela APAV; partilhar informação relevante em matéria de apoio à vítima;
encaminhar voluntário/as do Banco Local de Voluntariado de Coimbra para a APAV".
 
Por sua vez, a APAV "disponibiliza às vítimas de crime, seus/suas familiares e amigos/as que venham
a ser referenciadas pela CMC, os serviços de apoio geral e especializado à vítima de crime da APAV, de
acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis; realizar de ações de sensibilização e de
prevenção da violência e do crime, de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis;
promover o voluntariado para o apoio à vítima; partilhar informação relevante em matéria de apoio à
vítima". O protocolo terá a duração de três anos, renovável automaticamente por idênticos períodos.
 
Na mesma cerimónia, foi também assinado o protocolo de cooperação com a ONGD Saúde em
Português, destinado ao desenvolvimento de ações de sensibilização, prevenção e informação de
grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o tráfico de seres humanos, no âmbito do projeto
"Mercadoria Humana 4".
 
O protocolo, que foi também aprovado em reunião de Câmara no dia 25 de junho deste ano,
estabelece que compete ao município a "cedência de espaços para a realização de diversas ações de
sensibilização e /ou informação em tráfico de seres humanos dirigidas aos/ às profissionais da Rede
Social de Coimbra e a públicos em situação de maior vulnerabilidade; colaborar na divulgação de
materiais de sensibilização e informação sobre o tráfico de seres humanos, junto da comunidade local;
disponibilização de MUPIE para realização de campanhas de sensibilização; dinamizar outras ações que
se verifiquem pertinentes no âmbito desta colaboração; assegurar a divulgação destas ações junto das
entidades sociais parceiras".



 
No âmbito deste protocolo, a Saúde em Português compromete-se a "promover ações de informação
junto da comunidade no período estabelecido; colaborar, de forma permanente, com o segundo
outorgante na partilha de informação e de conteúdos pertinentes para a temática do tráfico de seres
humanos; disponibilizar materiais de divulgação no âmbito da temática do tráfico de seres humanos".
 
"Mercadoria Humana 4" é um projeto que tem como principal missão prevenir, sensibilizar e informar
para o tráfego de seres humanos, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e
alertar para os seus deveres cívicos enquanto crime público.
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O 
presidente da Câmara de Coimbra 
formalizou, esta terça-feira, protoco-
los de âmbito social com a Associação 

Olhar 21, a Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV) e a ONGD Saúde em Portu-
guês.

A cerimónia de assinatura contou com 
a presença da vereadora com o pelouro da 
Açcão Social, Ana Cortez Vaz, bem como dos 
representantes das três instituições: Carla 
Agostinho, presidente da Associação Olhar 
21; João Lázaro, presidente da Direcção da 
APAV; e Henrique Correia, presidente da Di-
recção da Saúde em Português. 

Após a formalização dos protocolos, José 
Manuel Silva agradeceu aos representantes 
das instituições sociais pelo trabalho que 
têm desenvolvido em conjunto com o Muni-
cípio. Também a vereadora da Acção Social, 
Ana Cortez Vaz, salientou o “trabalho bas-
tante notável” desenvolvido pelas três asso-
ciações que, “em estreita articulação com a 
autarquia”, permite a prestação de diversos 
apoios fundamentais na área social. 

O apoio financeiro que a CMC vai atribuir 
à Associação Olhar 21, no âmbito do Regula-
mento Municipal para Atribuição de Apoios 
na Área Social (RMAAAS), tem o valor global 
de 1.350 euros e destina-se a comparticipar 
a aquisição de equipamento necessário à 
implementação das medidas de autopro-
tecção (sistema autónomo de iluminação 
de emergência e sinalização), uma vez que 
o valor da aquisição é elevado e a associação 
não a consegue suportar na totalidade.

“Este apoio permitirá tornar o edifício 
sede da Associação Olhar 21, mais seguro 
para pessoas e bens, bem como se garante 
o cumprimento da legislação em vigor rela-
tivamente à implementação das medidas de 
autoprotecção”, referia a informação munici-
pal que suportou a aprovação deste proto-
colo na Reunião de Câmara de 22 de Agosto.

Em relação ao protocolo de cooperação 
com a APAV, aprovado em reunião do Exe-
cutivo municipal a 25 de Junho, este prevê o 
aprofundamento da cooperação mútua en-
tre a autarquia e a APAV, como forma de pro-
mover a protecção e o apoio aos cidadãos 
vítimas de crime e seus familiares e amigos, 
pode ler-se na informação dos serviços mu-
nicipais. 

Nesta parceria, a CMC compromete-se a 
“promover o encaminhamento de vítimas, 
informando-as ainda da existência da APAV, 
da sua missão e dos serviços que presta e a 
referenciação para a APAV das vítimas de cri-
me e seus/suas familiares e amigos/as, após 

o consentimento informado destes/as; pro-
mover a divulgação dos serviços de apoio à 
vítima da APAV, nomeadamente, do Gabine-
te de Apoio à Vítima de Coimbra; assegurar 
apoio social, no âmbito dos seus recursos e 
competências, através das Comissões So-
ciais de Freguesia, a vítimas acompanhadas 
e apoiadas pela APAV; partilhar informação 
relevante em matéria de apoio à vítima; en-
caminhar voluntário/as do Banco Local de 
Voluntariado de Coimbra para a APAV”.

Por sua vez, a APAV “disponibiliza às ví-
timas de crime, seus/suas familiares e ami-
gos/as que venham a ser referenciadas pela 
CMC, os serviços de apoio geral e especiali-
zado à vítima de crime da APAV, de acordo 
com os recursos humanos e materiais dis-
poníveis; realizar de ações de sensibilização 
e de prevenção da violência e do crime, de 
acordo com os recursos humanos e mate-
riais disponíveis; promover o voluntariado 
para o apoio à vítima; partilhar informação 
relevante em matéria de apoio à vítima”. O 
protocolo terá a duração de três anos, reno-
vável automaticamente por idênticos perí-
odos.

Na mesma cerimónia, foi também assina-
do o protocolo de cooperação com a ONGD 
Saúde em Português, destinado ao desen-
volvimento de ações de sensibilização, pre-
venção e informação de grupos estratégicos 
e públicos mais vulneráveis para o tráfico de 
seres humanos, no âmbito do projeto “Mer-
cadoria Humana 4”.

O protocolo, que foi também aprovado 
em reunião de Câmara no dia 25 de junho 
deste ano, estabelece que compete ao mu-
nicípio a “cedência de espaços para a reali-
zação de diversas ações de sensibilização e 
/ou informação em tráfico de seres huma-
nos dirigidas aos/ às profissionais da Rede 
Social de Coimbra e a públicos em situação 
de maior vulnerabilidade; colaborar na di-
vulgação de materiais de sensibilização e in-
formação sobre o tráfico de seres humanos, 
junto da comunidade local; disponibilização 
de MUPIE para realização de campanhas de 
sensibilização; dinamizar outras ações que 
se verifiquem pertinentes no âmbito desta 
colaboração; assegurar a divulgação destas 
ações junto das entidades sociais parceiras”.

No âmbito deste protocolo, a Saúde em 
Português compromete-se a “promover 
ações de informação junto da comunidade 
no período estabelecido; colaborar, de for-
ma permanente, com o segundo outorgan-
te na partilha de informação e de conteúdos 
pertinentes para a temática do tráfico de 
seres humanos; disponibilizar materiais de 
divulgação no âmbito da temática do tráfico 
de seres humanos”.

“Mercadoria Humana 4” é um projeto que 
tem como principal missão prevenir, sen-
sibilizar e informar para o tráfego de seres 
humanos, em particular para a exploração 
laboral, bem como responsabilizar e alertar 
para os seus deveres cívicos enquanto crime 
público.

Câmara de Coimbra assinou 
protocolos de apoio social



Câmara de Coimbra assinou três protocolos de apoio social
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O presidente da Câmara de Coimbra formalizou, esta terça-feira, protocolos de âmbito social com a
Associação Olhar 21, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a ONGD Saúde em
Português.
 
A cerimónia de assinatura contou com a presença da vereadora com o pelouro da Açcão Social, Ana
Cortez Vaz, bem como dos representantes das três instituições: Carla Agostinho, presidente da
Associação Olhar 21; João Lázaro, presidente da Direcção da APAV; e Henrique Correia, presidente da
Direcção da Saúde em Português.
 
Após a formalização dos protocolos, José Manuel Silva agradeceu aos representantes das instituições
sociais pelo trabalho que têm desenvolvido em conjunto com o Município. Também a vereadora da
Acção Social, Ana Cortez Vaz, salientou o "trabalho bastante notável" desenvolvido pelas três
associações que, "em estreita articulação com a autarquia", permite a prestação de diversos apoios
fundamentais na área social.
 
O apoio financeiro que a CMC vai atribuir à Associação Olhar 21, no âmbito do Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios na Área Social (RMAAAS), tem o valor global de 1.350 euros e destina-se a
comparticipar a aquisição de equipamento necessário à implementação das medidas de autoprotecção
(sistema autónomo de iluminação de emergência e sinalização), uma vez que o valor da aquisição é
elevado e a associação não a consegue suportar na totalidade.
 
"Este apoio permitirá tornar o edifício sede da Associação Olhar 21, mais seguro para pessoas e bens,
bem como se garante o cumprimento da legislação em vigor relativamente à implementação das
medidas de autoprotecção", referia a informação municipal que suportou a aprovação deste protocolo
na Reunião de Câmara de 22 de Agosto.
 
Em relação ao protocolo de cooperação com a APAV, aprovado em reunião do Executivo municipal a
25 de Junho, este prevê o aprofundamento da cooperação mútua entre a autarquia e a APAV, como
forma de promover a protecção e o apoio aos cidadãos vítimas de crime e seus familiares e amigos,
pode ler-se na informação dos serviços municipais.
 
Nesta parceria, a CMC compromete-se a "promover o encaminhamento de vítimas, informando-as
ainda da existência da APAV, da sua missão e dos serviços que presta e a referenciação para a APAV
das vítimas de crime e seus/suas familiares e amigos/as, após o consentimento informado destes/as;
promover a divulgação dos serviços de apoio à vítima da APAV, nomeadamente, do Gabinete de Apoio
à Vítima de Coimbra; assegurar apoio social, no âmbito dos seus recursos e competências, através das
Comissões Sociais de Freguesia, a vítimas acompanhadas e apoiadas pela APAV; partilhar informação
relevante em matéria de apoio à vítima; encaminhar voluntário/as do Banco Local de Voluntariado de
Coimbra para a APAV".
 
Por sua vez, a APAV "disponibiliza às vítimas de crime, seus/suas familiares e amigos/as que venham
a ser referenciadas pela CMC, os serviços de apoio geral e especializado à vítima de crime da APAV, de
acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis; realizar de ações de sensibilização e de
prevenção da violência e do crime, de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis;



promover o voluntariado para o apoio à vítima; partilhar informação relevante em matéria de apoio à
vítima". O protocolo terá a duração de três anos, renovável automaticamente por idênticos períodos.
 
Na mesma cerimónia foi também assinado o protocolo de cooperação com a ONGD Saúde em
Português, destinado ao desenvolvimento de acções de sensibilização, prevenção e informação de
grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o tráfico de seres humanos, no âmbito do
projecto "Mercadoria Humana 4".
 
O protocolo, que foi também aprovado em reunião de Câmara no dia 25 de Junho deste ano,
estabelece que compete ao Município a "cedência de espaços para a realização de diversas acções de
sensibilização e /ou informação em tráfico de seres humanos dirigidas aos/ às profissionais da Rede
Social de Coimbra e a públicos em situação de maior vulnerabilidade; colaborar na divulgação de
materiais de sensibilização e informação sobre o tráfico de seres humanos, junto da comunidade local;
disponibilização de MUPIE para realização de campanhas de sensibilização; dinamizar outras ações que
se verifiquem pertinentes no âmbito desta colaboração; assegurar a divulgação destas ações junto das
entidades sociais parceiras".
 
No âmbito deste protocolo, a Saúde em Português compromete-se a "promover acções de informação
junto da comunidade no período estabelecido; colaborar, de forma permanente, com o segundo
outorgante na partilha de informação e de conteúdos pertinentes para a temática do tráfico de seres
humanos; disponibilizar materiais de divulgação no âmbito da temática do tráfico de seres humanos".
 
"Mercadoria Humana 4" é um projecto que tem como principal missão prevenir, sensibilizar e informar
para o tráfego de seres humanos, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e
alertar para os seus deveres cívicos enquanto crime público.
 
DigitalRM
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Nova Arcada 
Campanhas mais  
emblemáticas da APAV 
expostas em Braga 
O Nova Arcada, em Braga, associa-se à APAV e 
recebe uma exposição que mostra as comuni-
cações mais marcantes dos últimos 30 anos de 
trabalho da Associação. 
Na Praça Central do centro comercial está já 
patente uma selecção das campanhas mais 
emblemáticas da Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima. A ‘Exposição APAV pelos direi-
tos das vítimas’ está patente até 21 de Outu-
bro. A colecção dos emblemáticos cartazes 
pretende dar a conhecer o trabalho desenvol-
vido pela APAV, mas também sensibilizar para 
o que pode e deve ser feito no caso de ser ne-

cessário reportar alguma situação abusiva. Há 
mais de 30 anos que a APAV faz um trabalho 
que vai além da protecção das vítimas no ter-
reno e chama a atenção da sociedade civil para 
temas como a violência doméstica, o abando-
no de idosos, a ciber violência e o bullying.  
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Câmara de Coimbra assina protocolos de apoio social com Olhar 21, APAV e Saúde
em Português
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O presidente da Câmara Municipal (CM) de Coimbra, José Manuel Silva, formalizou na segunda-feira,
no Salão Nobre dos Paços do Município, protocolos de âmbito social com três entidades do concelho,
mais concretamente: a Associação Olhar 21, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a
Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) Saúde em Português. A cerimónia
de assinatura contou com a presença da vereadora com o Pelouro da Ação Social, Ana Cortez Vaz,
bem como dos representantes das três instituições: Carla Agostinho, presidente da Associação Olhar
21; João Lázaro, presidente da direção da APAV; e Henrique Correia, presidente da direção da Saúde
em Português.
 
Após a formalização dos protocolos, José Manuel Silva agradeceu aos representantes das instituições
sociais pelo trabalho que têm desenvolvido em conjunto com o Município. Também a vereadora da
Ação Social, Ana Cortez Vaz, salientou o "trabalho bastante notável" desenvolvido pelas três
associações que, "em estreita articulação com a autarquia", permite a prestação de diversos apoios
fundamentais na área social.
 
O apoio financeiro que a CM vai atribuir à Associação Olhar 21, no âmbito do Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios na Área Social (RMAAAS), tem o valor global de 1.350,19 euros e destina-se
a comparticipar a aquisição de equipamento necessário à implementação das medidas de autoproteção
(sistema autónomo de iluminação de emergência e sinalização), uma vez que o valor da aquisição é
elevado e a associação não a consegue suportar na totalidade. "Este apoio permitirá tornar o edifício
sede da Associação Olhar 21, mais seguro para pessoas e bens, bem como se garante o cumprimento
da legislação em vigor relativamente à implementação das medidas de autoproteção", referia a
informação municipal que suportou a aprovação deste protocolo na Reunião de Câmara de 22 de
agosto.
 
Em relação ao protocolo de cooperação com a APAV, aprovado em reunião do executivo municipal a
25 de junho, este prevê o aprofundamento da cooperação mútua entre a autarquia e a APAV, como
forma de promover a proteção e o apoio aos cidadãos vítimas de crime e seus familiares e amigos,
pode ler-se na informação dos serviços municipais. Nesta parceria, a CM de Coimbra compromete-se a
"promover o encaminhamento de vítimas, informando-as ainda da existência da APAV, da sua missão
e dos serviços que presta e a referenciação para a APAV das vítimas de crime e seus/suas familiares e
amigos/as, após o consentimento informado destes/as; promover a divulgação dos serviços de apoio à
vítima da APAV, nomeadamente, do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra; assegurar apoio social,
no âmbito dos seus recursos e competências, através das Comissões Sociais de Freguesia, a vítimas
acompanhadas e apoiadas pela APAV; partilhar informação relevante em matéria de apoio à vítima;
encaminhar voluntário/as do Banco Local de Voluntariado de Coimbra para a APAV".
 
Por sua vez, a APAV "disponibiliza às vítimas de crime, seus/suas familiares e amigos/as que venham
a ser referenciadas pela CMC, os serviços de apoio geral e especializado à vítima de crime da APAV, de
acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis; realizar de ações de sensibilização e de
prevenção da violência e do crime, de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis;
promover o voluntariado para o apoio à vítima; partilhar informação relevante em matéria de apoio à



vítima". O protocolo terá a duração de três anos, renovável automaticamente por idênticos períodos.
 
Na mesma cerimónia, foi também assinado o protocolo de cooperação com a ONGD Saúde em
Português, destinado ao desenvolvimento de ações de sensibilização, prevenção e informação de
grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o tráfico de seres humanos, no âmbito do projeto
"Mercadoria Humana 4".
 
O protocolo, que foi também aprovado em reunião de Câmara no dia 25 de junho deste ano,
estabelece que compete ao município a "cedência de espaços para a realização de diversas ações de
sensibilização e /ou informação em tráfico de seres humanos dirigidas aos/ às profissionais da Rede
Social de Coimbra e a públicos em situação de maior vulnerabilidade; colaborar na divulgação de
materiais de sensibilização e informação sobre o tráfico de seres humanos, junto da comunidade local;
disponibilização de MUPIE para realização de campanhas de sensibilização; dinamizar outras ações que
se verifiquem pertinentes no âmbito desta colaboração; assegurar a divulgação destas ações junto das
entidades sociais parceiras".
 
No âmbito deste protocolo, a Saúde em Português compromete-se a "promover ações de informação
junto da comunidade no período estabelecido; colaborar, de forma permanente, com o segundo
outorgante na partilha de informação e de conteúdos pertinentes para a temática do tráfico de seres
humanos; disponibilizar materiais de divulgação no âmbito da temática do tráfico de seres humanos".
 
"Mercadoria Humana 4" é um projeto que tem como principal missão prevenir, sensibilizar e informar
para o tráfego de seres humanos, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e
alertar para os seus deveres cívicos enquanto crime público.
 
MundialFM
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PERSPECTIVAS
João Trindade

> O Dia Internacional do Idoso, que se 
celebra a1 de Outubro, foi instituído em 
1991 pela ONU - Organização das Nações 
Unidas com «o objectivo de sensibilizar a 
sociedade para as questões do envelhe-
cimento e da necessidade de proteger e 
cuidar da população mais idosa muitas 
vezes esquecidos pela sociedade e pela 
própria família». 

Impressionante, dramático e arrepiante 
foi a notícia recentemente divulgada na 
imprensa escrita, falada e nas televisões 
de que há «mais de mil idosos(as) com alta 
nos Hospitais», mas as famílias ou outros 
responsáveis deixaram-nos entregues à sua 
(má) sorte, ou seja, ao abandono, sendo 
este um problema difícil para as Unidades 
de Saúde (camas ocupadas) e para o próprio 
Governo. Neste campo, a legislação portu-
guesa, nos deveres e obrigações, não deixa 
dúvidas, condena esta prática e outras de 
abandono, pois se não fossem os idosos os 
filhos não teriam sucesso nas suas vidas!

Em relação ao Dia Internacional do Idoso, 
a Associação Portuguesa de Apoio á Vítima 
(APAV) associou-se a várias iniciativas 
direcionadas para a 3ª Idade. Em nota 
informativa, esta instituição revela que 
em «2021 apoiou um total de 1594 pessoas 
Idosas vítimas de crime e de violência». 
Em 2020, segundo os dados do INE, havia 
em Portugal «2.280 424 pessoas com mais 
de 65 anos».

A propósito cita-se que o Código Civil, 
no artigo 1874.º, prevê que «pais e filhos 
devem-se mutuamente auxílio» e o dever 
de cooperação nomeadamente para os ido-
sos   nos cuidados de saúde, alimentação, 
afecto, proteção, convívio e lazer com a 
família».

Perante estas realidades, o Dia Inter-
nacional do Idoso é muito útil para agitar 
consciências adormecidas, como é exem-
plo o drama do abandono, desespero e ago-
nia de muitos idosos, que estão há espera 
da morte nos Hospitais do País.

Dia Internacional do Idoso 
e as vítimas de violência



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 17,44 x 17,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 101516980 05-10-2022

111 O presidente da 
Câmara Municipal de 
Coimbra, José Manuel 
Silva, formalizou, na se-
gunda-feira, protocolos 
de âmbito social com três 
entidades do concelho, 
mais concretamente: a 
Associação Olhar 21, a 
Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV) 
e a Organização Não-Go-
vernamental para o De-
senvolvimento (ONGD) 
Saúde em Português. 

A cerimónia de assina-
tura contou com a pre-
sença da vereadora com 
o Pelouro da Ação Social, 
Ana Cortez Vaz,  bem 
como dos representantes 
das três instituições: Car-
la Agostinho, presidente 
da Associação Olhar 21; 
João Lázaro, presidente 
da direção da APAV; e 
Henrique Correia, presi-
dente da direção da Saú-
de em Português. 

O apoio fi nanceiro que 
a autaquia vai atribuir à 
Associação Olhar 21, no 
âmbito do Regulamento 
Municipal para Atribui-
ção de Apoios na Área 
Social (RMAAAS), tem o 

valor global de 1.350,19 
euros e destina-se a com-
participar a aquisição de 
equipamento necessário 
à implementação das 
medidas de autoprote-
ção (sistema autónomo 
de iluminação de emer-
gência e sinalização), 
uma vez que o valor da 
aquisição é elevado e a as-
sociação não a consegue 
suportar na totalidade. 

Em relação ao protoco-
lo de cooperação com a 
APAV, aprovado em reu-
nião do executivo muni-
cipal a 25 de junho, este 
prevê o aprofundamento 
da cooperação mútua en-
tre a autarquia e a APAV, 
como forma de promo-
ver a proteção e o apoio 
aos cidadãos vítimas de 
crime e seus familiares e 
amigos.

Foi também assinado 
o protocolo de coopera-
ção com a ONGD Saúde 
em Português, destinado 
ao desenvolvimento de 
ações de sensibilização, 
prevenção e informação 
de grupos estratégicos e 
públicos mais vulnerá-
veis para o tráfi co de seres 
humanos, no âmbito do 
projeto “Mercadoria Hu-
mana 4”.

Protocolos foram assinados no Salão Nobre dos Paços do Município

Câmara assina protocolos 
de apoio social 

 

DR
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Protocolos com
Olhar21, Saúde
em Português
e APAV
O presidente da Câmara de
Coimbra, José Manuel Silva,
formalizou os protocolos de
âmbito social com três entida-
des do concelho: a Associação
Olhar 21, a Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima (APAV)
e a Organização Não-Governa-
mental para o Desenvolvi-
mento (ONGD) Saúde em Por-
tuguês. A cerimónia de assina-
tura, que decorreu no salão no-
bre da Câmara de Coimbra,
contou com a presença da ve-
readora do pelouro da Ação So-
cial, Ana Cortez Vaz, bem como
dos representantes das três ins-
tituições: Carla Agostinho, pre-
sidente da Associação Olhar 21;
João Lázaro, presidente da di-
reção da APAV; e Henrique Cor-
reia, presidente da direção da
Saúde em Português. |
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Outubro é o mês dedicado aos idosos
 
O Grupo Idade Sénior (GIS), no âmbito da Rede Social de Tavira, organizou um conjunto de atividades
com o objetivo de incrementar a participação da população sénior na vida da comunidade e
proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do envelhecimento ativo.
 
A manhã de dia 12, quarta-feira, será dedicada à promoção da saúde, da atividade física e do bem-
estar, com a realização de iniciativas, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho.
 
Na tarde de dia 21, sexta-feira, no Mercado da Ribeira, será possível assistir à peça de teatro "À
grande e à portuguesa" pela Companhia de Teatro Farrapo d' Arte.
 
- Publicidade -
 
A programação do "Mês Sénior" encerra com uma matiné musical, no Mercado da Ribeira.
 
De forma complementar, no decurso do mês, as entidades com trabalho desenvolvido junto da
população sénior dinamizam um conjunto de ações de carácter diversificado mediante a realização de
"Dias Abertos".
 
Integram o Grupo Idade Sénior as seguintes entidades: município de Tavira, Instituto da Segurança
Social, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Administração Regional de Saúde
do Algarve, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha
Portuguesa, Centro Social de Santo Estêvão, Centro Social Nossa Senhora das Dores de Santa
Catarina, Centro Paroquial de Cachopo, Casa do Povo da Luz de Tavira, Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Tavira, Centro Social de Santa Maria, Associação Âncora - Centro Comunitário de
Santa Luzia, "O Pontão" Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira e a Associação Em
Contato de Tavira.
 
Este ano, foram convidadas a integrar o planeamento do "Mês Sénior" a Junta de Freguesia de Tavira
e a Cooperativa Casa do Amparo.
 
Joana Pinheiro Rodrigues



1600 idosos vitimas de violência apoiados pela APAV em 2021
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Corresponde a uma média de quatro pessoas por dia.
 
Cerca de 1.600 idosos vítimas de crime e violência foram apoiados no ano passado pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), o que corresponde a uma média de quatro pessoas por dia.
 
Segundo dados divulgados pela APAV, a APAV revela que a maioria das vítimas são do sexo feminino
(75%), com idades entre os 70 e 74 anos e que em 29% dos casos a vítima é pai ou mãe do autor do
crime.
 
Mais de metade das vítimas (820) estão reformadas.
 
Em 2021, a APAV apoiou 1.594 pessoas idosas vítimas de crime e de violência, o que corresponde a
uma média de quatro por dia.
 
As áreas de residência das vítimas são, na maioria, as grandes cidades: Lisboa (23,4%), Porto
(18,1%). Nos dados hoje revelados, a APAV destaca ainda Faro (12,4%)
 
Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas constitui "um problema social e de saúde
pública" a APAV sublinha que "o seu eficaz combate pode contribuir para um futuro mais inclusivo,
onde todos sejam respeitados ao longo do ciclo de vida, nomeadamente no contexto de um
envelhecimento ativo e saudável".
 
A APAV presta apoio jurídico, psicológico e social às pessoas idosas e suas famílias, contando com a
colaboração de outras instituições, públicas e privadas, e "com os vizinhos e conhecidos das vítimas -
cujo papel pode ser muito importante, sobretudo na denúncia das situações de violência", sublinha.
 
A associação defende igualmente que estes crimes "não podem ser remetidos ao silêncio" e diz estar
disponível através dos seus diferentes serviços, nomeadamente da Linha de Apoio à Vítima 116 006
(dias úteis, das 08:00 às 22:00) número gratuito e confidencial.
 
[Additional Text]:
Cuidador detido em Lisboa por furtar dinheiro de contas bancárias de idosos
 
Lusa



Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável - Mais Algarve
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Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se
sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde
 
Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo
sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os
técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão
participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um momento de convívio e
atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem,
aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor
qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do
Envelhecimento.
 
CM Loulé



Loulé abre as portas à Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável
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Na qualidade de  Cidade Amiga das Pessoas Idosas , Loulé recebe, entre 11 e 15 de outubro, a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa. O
arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo acolhe,
a partir das 10h do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV, com o
objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como identificar
sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis irá falar-se sobre a
Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde. No dia 13 de outubro
haverá uma mesa-redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo sobre os desafios do apoio
domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os técnicos do ACES Algarve
Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão participar na Caminhada
+Ativa que inicia às 18h e proporcionará um momento de convívio e atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, como a oficina online  Os direitos das pessoas
idosas em situação de extrema vulnerabilidade social  (inscrição através do telefone 289400882/6), a
sessão  Emocionalmente , que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a ação integrada no
ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da sexualidade. O programa
da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social 2022. Sob o
mote  Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento , o certame inscreve-se no trabalho
desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia de Loulé criar um espaço dinâmico, de reflexão e
aprendizagem, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção
de uma melhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias. Loulé é um
Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa clara aposta
em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população. A aldeia de Alte foi,
de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do Envelhecimento.



Loulé abre portas à Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável
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Loulé abre portas à Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável
 
Sociedade, Loulé
 
Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se
sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde
 
Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo
sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os
técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão
participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um momento de convívio e
atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem,
aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor



qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do
Envelhecimento.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo



Município de Loulé dinamiza Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e
Saudável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2022

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dee8cad2

 
Sociedade
 
Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização dirigidas à população idosa.
 
Com esta semana, a autarquia de Loulé explica em nota emitida, que pretende criar "um espaço
dinâmico, de reflexão e aprendizagem, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que
concorrem para a promoção de uma melhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das
suas famílias".
 
O arranque faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão aberta de
técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos.
 
No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de
promoção da saúde. Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento
do Espírito Santo sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade
Sénior de Loulé, os técnicos do ACES Algarve Central irão falar sobre alterações na deglutição. Os
interessados poderão participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um
momento de convívio e atividade física.
 
A semana prossegue com as atividades no dia 14, com a oficina online "Os direitos das pessoas idosas
em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone 289400882/6), a sessão
"Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a ação integrada no ciclo de
conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
O Município realça ainda, que tem levado a cabo "importantes políticas direcionadas para os idosos",
para proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população. Recentemente a



aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do Envelhecimento.
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Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se
sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde
 
Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo
sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os
técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão
participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um momento de convívio e
atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem,
aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor
qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do
Envelhecimento.
 
Notícias



 
Fonte:
 
Câmara Municipal de Loulé
 
Foto:
 
Câmara Municipal de Loulé



Loulé promove Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2022

Meio: Barlavento Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=30213b87

 
O município de Loulé aposta em atividades culturais, workshops, aulas desportivas e oficinas pensadas
para a população mais velha.
 
É na qualidade de  Cidade Amiga das Pessoas Idosas , que Loulé vai acolher a Semana de Promoção
do Envelhecimento Ativo e Saudável, entre os dias 11 e 15 de outubro, com um conjunto de
atividades culturais, desportivas e de sensibilização focadas na população idosa.
 
O primeiro dia arranca no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão aberta de técnicas de
relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Com o objetivo de alertar a população sénior, muitas vezes vítima de burlas, o Palácio Gama Lobo
recebe, a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e
APAV, com o objetivo de prevenir eventuais fraudes e identificar sinais de alerta na proteção e
segurança dos idosos.
 
No Ginásio Espanhóis irá falar-se sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de
promoção da saúde.
 
Já para quarta-feira, dia 13 de outubro, no programa está incluída uma mesa redonda no Auditório do
Convento do Espírito Santo sobre os desafios do apoio domiciliário.
 
Por sua vez, na Universidade Sénior de Loulé, os técnicos do Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Algarve Central falam sobre as alterações na deglutição, seguindo-se a Caminhada + Ativa,
com início às 18h00.
 
As atividades no dia 14 começam com uma oficina online  Os direitos das pessoas idosas em situação
de extrema vulnerabilidade social , de inscrição obrigatória (através do telefone 289400882/6), e com
a sessão  Emocionalmente  no Centro Paroquial e Social de Loulé.
 
A Biblioteca Municipal de Loulé acolhe, no mesmo dia, a ação integrada no ciclo de conversas, sobre a
importância da sexualidade.
 
A Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social 2022, sob o
mote  Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento ,
 
Trata-se de um certame que se insere no trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a
colaboração das instituições particulares de solidariedade social locais e organismos públicos, que
pretende dar a conhecer o trabalho realizado pelas entidades que trabalham na área social.
 
Performances, animação de rua, mostra de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de
marionetas e encontro do brincar são algumas das iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana, a autarquia louletana tenciona  criar um espaço dinâmico, de reflexão e
aprendizagem, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção



de uma melhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos, bem como das suas famílias .
 
O município de Loulé  tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa clara
aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
 
Recorde-se que a aldeia de Alte foi, recentemente, o local escolhido para receber o Observatório
Nacional do Envelhecimento.
 
barlavento
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Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se
sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde.
 
Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo
sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os
técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão
participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um momento de convívio e
atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem,
aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor
qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do
Envelhecimento.
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Tal como o Fundamental já tinha noticiado o Município de Azambuja está a promover uma exposição
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Intitulada de "Pelos direitos das vítimas", esta mostra irá
estar patente em Aveiras de Cima já a partir de amanhã e até dia 16 deste mês.
 
Tal como o Fundamental já tinha noticiado o Município de Azambuja está a promover uma exposição
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Intitulada de "Pelos direitos das vítimas", esta mostra irá
estar patente em Aveiras de Cima já a partir de amanhã e até dia 16 deste mês. A exposição consiste
numa seleção de campanhas históricas de sensibilização pública promovidas pela associação, que
passará por seis das freguesias do concelho.
 
A exposição vai estar patente de 7 a 16 de outubro no Mercado Diário de Aveiras de Cima e poderá
ser visita de 2ª a Domingo das 09h00 às 19h00. De 21 a 30 de outubro a mesma mostra estará
disponível para ver no Atrium em Azambuja, no horário de 2ª a sábado das 09h00 às 20h30. Na União
das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro estará patente de 4 a 13
de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, no horário de 2ª a 6ª-
feira das 09h00 às 16h30.
 
Já na Freguesia de Vale do Paraíso a mostra da APAV vai estar patente de 18 a 27 de novembro, nas
instalações da Junta de Freguesia, no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00
às 18h00. E na Freguesia de Alcoentre estará visível para ser visitada de 2 a 11 de dezembro, nas
instalações da Junta da Freguesia, no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30
às 16h00.
 
[Additional Text]:
apoio vítima 2022
 
fundamental



Quer mesmo saber o que acontece no paddock? Muito bem, mas provavelmente vai
ignorar na mesma
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Da autoria de Maddi Scordia
 
As pessoas têm verdadeiramente a impressão de que o vídeo que envolve Tom Booth-Amos é um
incidente isolado. Que a violência é uma raridade, que não acontece. Foi simplesmente um evento
único no Campeonato do Mundo - o auge do motociclismo.
 
Vou definir algumas coisas para si - a violência que ocorreu em relação ao Tom - e os predadores que
trabalham entre nós.
 
O que aconteceu ao Tom foi uma vergonha absoluta mas tenho-me questionado: quem gravou o
vídeo? Porque demorou três anos a aparecer na Internet em vez de ser entregue à polícia? O que vai
acontecer a seguir?
 
A resposta óbvia seria uma proteção ao nível dos recursos humanos acessível a todas as pessoas com
um passe para o paddock, e que um caso policial deveria ser aberto no país onde o incidente ocorreu,
como base.
 
Anteriormente em Silverstone, perguntei à Dorna se me acontecesse alguma coisa no paddock, como
uma agressão, como é que lhes reportaria isso? Disseram-me que se tratava de um assunto policial. É
verdade até certo ponto, mas não deveriam os responsáveis pelo evento assumir a responsabilidade
pelas pessoas no seu local de trabalho? Quer dizer, assinei uma renúncia que dizia que se fosse morta
por uma moto a minha família não poderia fazer nada.
 
Antes de continuarmos, uma pergunta: se fosse uma mulher de 21 anos que trabalha no paddock
como modelo promocional, por exemplo, e se fosse agredida por uma estrela de renome mundial,
sentir-se-ia à vontade para ir diretamente à polícia? É apenas algo a pensar.
 
Considerando que a Dorna é uma empresa de eventos com cerca de 2500 pessoas a trabalhar no
paddock - a sua resposta é preocupante. Foi-me então dito que eles só têm um departamento de
recursos humanos para os seus funcionários. Perguntei se havia um responsável pela proteção dos
demais e voltaram-me a dizer que havia apenas um departamento de recursos humanos para os seus
empregados.
 
Agora, o que acontece a seguir em relação ao incidente com o Tom depende muito da estratégia que a
Dorna deveria pretender implementar no paddock - depende também do que querem os pilotos. Será
que eles vão sindicalizar-se? Espero que estejam prontos, porque embora sejam pilotos são também
os únicos a apoiarem-se uns aos outros, e por muito que o Carmelo Ezpeleta adore dizer-nos que a
Comissão de Segurança é o mesmo que um sindicato de pilotos (veja a conferência de imprensa sobre
as corridas sprint na Áustria, 2022), discordo.
 
Agora, vamos mudar a página.
 



Sou uma jornalista freelancer. Não sou atleta, não sou patrocinada por ninguém - o que significa que
a cobertura que tenho em comparação com um atleta de alto nível é diferente. Pessoas como eu
(mulheres) ouvem constantemente aqui que somos propriedade, somos inúteis, somos prostitutas.
Seja pessoalmente ou pela internet, isso é um facto inegável.
 
As mulheres aqui, da mesma forma que pilotos como o Tom foram preparadas para acreditar que
apenas temos que 'lidar com isso' (sendo um ataque neste caso) nas nossas carreiras. E vou dar-vos
alguns exemplos abaixo. Até nós estamos tão confusos com as coisas que nos acontecem que temos
que perguntar 'será que alguém me está a apalpar, é inapropriado?' A resposta óbvia é SIM. Mas se
dissermos algo, isso coloca os nossos empregos em risco e as pessoas pensam que estamos a
inventar.
 
Partilho algumas mensagens abaixo que descrevem conversas que tive com mulheres no paddock
sobre as suas próprias experiências.
 
Print 1: Vemos aqui que estão imediatamente preocupadas em partilhar uma suposta agressão sexual
por medo do impacto que isso terá na sua reputação no paddock. Mesmo neste momento, colocam os
outros à frente das suas próprias necessidades emocionais.
 
Tradução: Não quero ter problemas no paddock e não quero colocar as pessoas em meu redor numa
situação difícil.
 
Print 2: Questionam-se se estão a reagir exageradamente quando alguém entra no seu espaço -
tocando-lhes de forma inadequada - questionando-se se isso é assédio? Alguém que lhe toque de
forma sexual sem a sua permissão é inapropriado e é assédio sexual - no local de trabalho, devo
acrescentar.
 
Tradução: Tentar beijar as bochechas (e ele chegou a fazê-lo uma vez comigo de costas e não pude
evitar o beijo feio), tocar nas pernas ou cara sem permissão conta como assédio?
 
Print 3: Agradecendo-me por manter o anonimato ao contar esta história, porque o medo delas, o
medo do Tom e o de muitas outras pessoas que sofrem ataques de qualquer tipo neste paddock é que
será o fim da sua carreira.
 
Tradução: Muito obrigado! O motivo principal [para não falar do tema abertamente] é o meu trabalho.
Para ser sincera adorava falar publicamente sobre isto, mas infelizmente o campeonato ainda não está
pronto.
 
Para si, isto pode parecer uma pequena e menor ocorrência - que não requer intervenção - mas se
acredita verdadeiramente nisso não sei o que lhe dizer. Eles ainda hoje trabalham com esta pessoa,
sabem que esta pessoa é um predador e ainda sentem que não podem dizer nada por medo de, na
pior das hipóteses, perderem o emprego e mancharem a sua reputação - apesar de serem a vítima.
 
Imediatamente haverá um grande grupo de 'durões' que dirão que isso é treta: 'É um desporto de
homens, o que elas acharam que ia acontecer?'. Posso garantir - são as mesmas pessoas que me
acusam de dormir com alguém para chegar à posição que estou hoje, porque era modelo há dez anos
- são as mesmas pessoas que arranjam desculpas para um comportamento absolutamente merdoso.
 
Mas estou cansada de ficar quieta para manter o meu emprego. Se não gosta de mim por eu ter uma
oportunidade justa, então isso é consigo. Se não gosta do que acabei de escrever - não se preocupe,
há muito mais por vir. Esta é apenas uma pequena fração das inconsistências que as pessoas
experimentam neste paddock.
 
Tenho responsabilidade para com crianças, mulheres, atletas e fãs deste desporto por relatar factos.
Factos que as pessoas estão dispostas a partilhar comigo - mesmo aqueles de que sou testemunha e,
no mínimo, fazem deste um lugar mais seguro para com essas mesmas pessoas. Estou preparada
para escrever estas histórias e contar ao mundo aquilo de que todos nós temos tido medo. Quer o



campeonato esteja pronto ou não, você está?
 
Os nomes, datas e imagens de qualquer pessoa ou pessoas relacionadas com este artigo foram
omitidos a seu pedido a fim de proteger as suas identidades.
 
Para mais informações sobre serviços (portugueses) de apoio que sofrem de agressão sexual,
violência doméstica e violação, visite:
 
APAV - Apoio à vítima (clicar aqui)
Quebrar o Silêncio (clicar aqui)
Associação de Mulheres Contra a Violência (clicar aqui)
E as autoridades competentes
 
Tem uma história para partilhar? Envie-nos um e-mail para [email protected]
 
Nota da Redação: A FIM, a IRTA e a Dorna Sports anunciaram recentemente a sua posição em relação
ao infeliz incidente do qual Tom Booth-Amos foi protagonista em 2019. Importa destacar que o
agressor em questão, que trabalha atualmente noutra equipa, será despedido e estará no paddock
apenas nos próximos dois Grandes Prémios.
 
Rodrigo Fialho
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AGENDA
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável no Parque Municipal de Loulé
 
By Jorge Matos Dias on 6 de Outubro de 2022
 
Na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas", entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, com um conjunto de atividades culturais,
desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos. No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se
sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde
 
Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo
sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os
técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os interessados poderão
participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um momento de convívio e
atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
Partilha:TwitterFacebookE-mailImprimirTsuLinkedInGostar disto:Gosto Carregando...
 
Relacionado
 
Categorias:AGENDA, Loulé, Saúde
 
Jorge Matos Dias



Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável motiva uma semana de atividades em
Loulé
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Programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022
 
Loulé recebe, entre 11 e 15 de Outubro, a Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável,
na qualidade de "Cidade Amiga das Pessoas Idosas".
 
A Semana integra atividades culturais, desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como
principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.
 
Como forma de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe,
a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV,
com o objetivo de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como
identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos.
 
No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de
promoção da saúde
 
No dia 13 de Outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo sobre os
desafios do apoio domiciliário, enquanto, na sede da Universidade Sénior de Loulé, os técnicos do
ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição.
 
Os interessados poderão participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um
momento de convívio e atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online "Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social" (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão "Emocionalmente", que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022.
 
Sob o mote "Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento", o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas.
 



Performances, animação de rua, mostra de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de
marionetas, encontro do brincar são algumas das iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana, a Câmara de Loulé pretende criar um espaço dinâmico, de reflexão e
aprendizagem, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção
de uma melhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do
Envelhecimento.
 
Sul Informação
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CORREIO 
do leitor 
FALE COMIGO 

piquetemoitatvguia  a  gmail.com 
ASSUAS PERGUNTAS 

E  PREOCUPAÇOESNÃO 
FICARÃO SEM RESPOSTA. 

"Gostaria de 
saber se existe 

algum organismo 
que possa ajudar 

uma pessoa 
minha amiga 

que é vitima de 
violência 

doméstica?" 

'vete Teixeira, 
Leiria 

A RESPOSTA 
O Ministério Público da comarca 
onde habita a vítima. A PSP ou a 

GNR. Numa outra dimensão menos 
judicial, a Associação de Apoio 
à Vítima. A sua amiga que não 
tema contar o seu caso. Todas 

estas autoridades estão 
em condições de a ajudar. 

PIQUET 
DE POLICIA  4 

POR FRANCISCO MOITA FLORES 

TIRO ao Padre 
S

abia-se que o Papa Francisco ia 
abrir a Caixa de Pandora quando 
impôs o fim do código de silêncio 
aos crimes contra a autodetermi-
nação sexual dos crentes. O ano 
de 2022 vai ficar marcado por 

este vendaval de denúncias, de retalia-
ções, diria mesmo de vinganças, que 
trouxe a Igreja e alguns dos seus prelados 
para a linha prioritária das notícias. Padres 
e Bispos são zurzidos pelo que fizeram, 
pelo que souberam e não disseram, por 
aquilo que se supõe que terão sabido e 
nada terão feito. 
Tenho poucas dúvidas de que este tsu-
nami de denúncias tem bases de ver-

  

dade, mas, por outro lado, não duvido 
que muitos inocentes estão a ser ar-
rastados para as fogueiras inquisito-
riais que se acendem um pouco por 
todo o lado. 
É preciso uma grande dose de prudên-
cia para distinguir o trigo do joio e uma 
dose ainda maior de sensibilidade para 
que os casos que chegam ao domínio 
público, não sejam todos enfiados na 
mesma gaveta criminal em vez de se-
rem apreciados na dimensão ética que 
se espera quando estão em causa a di-
gnidade e o bom nome de pessoas. 
É certo que o comportamento da 
Igreja durante muitos anos não foi cor-

  

reto. Em nome da virtude exibida 
como um dos seus maiores pináculos, 
escondeu, protegeu, encobriu indiví-
duos que decidiram ser sacerdotes, 
não por vocação divina, mas para me-
lhor esconderem vícios, manias, des-
vios sexuais por debaixo da batina e 
do cabeção. Quiseram pela forma do 
fato, esconder as suas fragilidades hu-
manas, investindo numa austeridade 
formal, uma espécie de nebulosa que 
abrigava a castidade, a perversão, a 
virtude e os traumas. 
Por outro lado, não se compreende o 
afã quase anedótico das nossas auto-
ridades que, a propósito de cada caso 
denunciado, garantem que vão inves-
tigar. Como? A Justiça não tem com-
petência territorial para investigar ca-
sos ocorridos noutros países, nomea-
damente em Moçambique e em Timor. 
E muito menos tem competência para 
investigar crimes que a própria lei de-
cidiu prescrever em função do tempo 
decorrido. Torna-se necessária alguma 
sensatez nesta caça ao padre. A bem 
da decência! • 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

"SÓ 5% DOS AGRESSORES TÊM PROBLEMAS MENTAIS" 
EN 

F1
sta foi uma das con-
clusões do seminá-

 

.4 rio organizado pelo 
gabinete de Apoio à Víti-
ma (APAV) de Vila Real. 
Os números foram adian-
tados por Dulce Maia, 
diretora do serviço de 
psiquiatria do Centro Hos-
pitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (CIITMAD). 
"Há a doença mental e 

a maldade, que são coi-
sas completamente di-
ferentes. Infelizmente, 
existe muito o estigma de 
que o agressor é doen-
te mental, é uma forma 
de o desculpabiliar pelo 
que fez. Essa é uma das 
nossas lutas", frisa, indi-
cando que "5% dos agres-
sores são doentes men-
tais, o que significa que 
os outros 95% são nada 
mais nada menos do que 
pessoas más': 
Fala-se muito das víti-

mas no feminino, mas são 
cada vez mais os casos de 
homens a sofrer de vio-

  

lência. Os números indi-
cam que "25% dos casos 
de violência doméstica 
têm os homens como ví-
timas e pedem cada vez 
mais ajuda", refere Dulce 
Maia que já privou com 
alguns deles. Ainda assim, 
"isto é apenas a ponta do 
icebergue porque, como 
sabemos, há muitos que 
se escondem': 

Segundo Elisa Brites, 
presidente da APAV de 
Vila Real, "há cada vez 
mais sinalização de ca-
sos de violência contra os 
homens" e é importante 
que "peçam ajuda, não 
precisam de ter vergonha 
de o fazer': 

Mas há algo que Dulce 
Maia chama a atenção e 
tem a ver com o facto de  

"muitas mulheres agres-
soras fazerem chantagem 
com os homens, dizendo-
-lhes que vão fazer quei-
xa deles por violência. Eu 
tenho casos, inclusive, de 
autoagressão, dos quais 
se descobriu, mais tarde, 
a verdade': 

Do público surgiram al-
gumas questões, uma de-
las feita por um elemento  

do Ministério Público que 
quis saber como abor-
dar as vítimas, para reco-
lher o testemunho. Dulce 
Maia, bem como Catarina 
Freitas, também do CHT-
MAD, admitiram que "não 
há urna altura certa': mas 
que "o ideal é esperar 
pelo momento em que a 
pessoa esteja capaz de ex-
plicar o que aconteceu. É 
importante deixá-la acal-
mar-se, baixar o nível de 
ansiedade, para que o tes-
temunho seja o mais cre-
dível possível': 

Neste seminário, a APAV 
aproveitou, ainda, para 
fazer o balanço do proje-
to "Atendimento a vítimas 
de violência doméstica: 
compreender e intervir", 
que arrancou em dezem-
bro de 2019 e termina em 
novembro deste ano, cujo 
objetivo é prestar "um 
atendimento de maior 
qualidade às vítimas, seus 
familiares e amigos':a 
ELSA NIBRA 

r• 

HÁ CADA VEZ MAIS HOMENS A SOFRER DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
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PANDEMIA ORIGINOU "AUMENTO" 
DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

M R 

O:\  
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\\‘'ï,` APAV DÁ CONTA DA EXISTÉNCIA DE MAIS DENÚNCIAS 

A Biblioteca Municipal de Valpaços acolheu uma ação de sensibilização que procurou 
debater o impacto da pandemia em contextos de violência doméstica 

MARIANA RIBEIRO 

Asessão, organizada 
pelo CLDS (Con-
tratos Locais de 

Desenvolvimento Social) 
- 4G de Valpaços e condu-
zida pela APAV (Associa-
ção Portuguesa de Apoio à 
Vítima) de Vila Real, pro-
curou perceber "se houve 
algum impacto significati-
vo da pandemia junto das 
vítimas de violência do-
méstica e se esta originou 
um aumento do número 
de denúncias ou não; fri-
sou Marta Alves, coorde-
nadora do CLDS, acres-
centando que "mediante 
as situações que nos fo-
ram reportadas, existe, de 
facto, um aumento de ca-
sos de violência domésti-
ca no concelho': 

Márcia Nogueira, psicó-
loga na APAV de Vila Real, 
explicou que, inicialmen-
te, não se registou "um 
aumento grande de ca-
sos, o que pode ter acon-
tecido pelo facto de as 
pessoas estarem focadas 
na pandemia em si e não  

tanto no problema que ti-
nhamem casa". Ao mes-
mo tempo, "a articulação 
com outras entidades, o 
trabalho em rede ficou 
um bocadinho em 'stand 
by'", voltando "àquilo que 
era" gradualmente. 
Por tudo isto, o impacto 

da pandemia em contex-
tos de violência domésti-
ca viria a fazer-se sentir, 
sobretudo, em 2021. "Co-
meçámos a ter um au-
mento gradual do núme-
ro de novos casos a partir 
do ano passado. Há mais 
denúncias, tanto cia par-
te das próprias vítimas, 
como de pessoas que co-
nhecem vítimas de vio-
lência doméstica. Há, 
ao mesmo tempo, uma 
maior sensibilização, 
e ainda bem, para esta 
problemática", vincou a 
psicóloga. 

\OVOS CASOS 

Considerando a violên-

 

cia doméstica como uma 
"pandemia", Márcia No-

 

gueira alerta para o sur-
gimento de "novos fato-
res que, de alguma forma, 
originam situações de 
violência doméstica nos 
mais jovens': 

"Se até aqui tínhamos 
situações de violência 
muito baseada no géne-
ro, no facto de o homem, 
de alguma forma, se so-
brepor à mulher, ter mais 
poder, com os jovens já 
não assistimos tanto a es-
tas questões", explica. 

"As raparigas entendem 
que também têm póder e 
não se podem submeter à 
vontade do homem. Por-
tanto, se ele me maltratar, 
eu também tenho direito 
de o maltratar. Isto assus-
ta. Temos assistido muito 
a situações em que a vio-
lência é bilateral", revela. 
Face a este cenário, a 

psicóloga prevê que o nú-
mero de casos de violên-
cia doméstica se mante-
nha, "mas com outro tipo 
de fatores na origem. E 
preciso trabalhar a fundo 
nisto e não sei se, nós, en-
quanto sociedade, sere-
mos capazes de o fazer". 

"De facto, é uma pande-
mia e não existe vacina 
para a conseguir deter. 
Não sei até que ponto va-
mos conseguir erradicá-
-la. Sei é que o trabalho 
das estruturas de apoio 
a vítimas é cada vez mais 
importante nesse senti-
do. Precisamos mesmo de 
continuar a mostrar que 
as vítimas não estão sozi-
nhas, que existem apoios 
e que podem sair das si-
tuações de violência do-
méstica", concluiu. 

Em Portugal, a violên-
cia doméstica assume a 
natureza de crime pú-
blico, previsto e punível 
pelo Código Penal (Arti-
go 152°), sendo que o pro-
cedimento criminal não 
depende, exclusivamente, 
de uma queixa apresenta-
da pela vítima. Este pode 
ter início com a chamada 
"notícia do crime", me-
diante a apresentação de 
queixa por parte da víti-
ma ou de denúncia do cri-
me por qualquer cidadão 
comum ou entidade junto 
da PSP, GNR ou, ainda, do 
Ministério Público.» 



Violência doméstica - Só 5% dos agressores têm problemas mentais
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Esta foi uma das conclusões do seminário organizado pelo gabinete de Apoio à Vítima (APAV) de Vila
Real. Os números foram adiantados por Dulce Maia, diretora do serviço de psiquiatria do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).
 
-PUB-
 
"Há a doença mental e a maldade, que são coisas completamente diferentes. Infelizmente, existe
muito o estigma de que o agressor é doente mental, é uma forma de o desculpabilizar pelo que fez.
Essa é uma das nossas lutas", frisa, indicando que "5% dos agressores são doentes mentais, o que
significa que os outros 95% são nada mais nada menos do que pessoas más".
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Pandemia originou "aumento" de casos de violência doméstica
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A Biblioteca Municipal de Valpaços acolheu uma ação de sensibilização que procurou debater o impacto
da pandemia em contextos de violência doméstica.
 
-PUB-
 
A sessão, organizada pelo CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) - 4G de Valpaços e
conduzida pela APAV
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LOULÉ ABRE AS PORTAS À SEMANA DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E
SAUDÁVEL
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Na qualidade de  Cidade Amiga das Pessoas Idosas , entre os dias 11 e 15 de outubro, Loulé recebe a
Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável.
 
Com um conjunto de atividades culturais, desportivas, recreativas e de sensibilização que têm como
principal destinatário a população idosa.
 
O arranque das atividades faz-se na manhã do dia 11, no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão
aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi. Como forma
de alertar os idosos que são muitas vezes vítimas de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe, a partir das
10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV, com o objetivo
de prevenir para eventuais situações fraudulentas e vendas agressivas, bem como identificar sinais de
alerta na proteção e segurança dos idosos.
 
No Ginásio dos Espanhóis, irá falar-se sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de
promoção da saúde Quarta-feira, 13 de outubro, haverá uma mesa redonda no Auditório do Convento
do Espírito Santo sobre os desafios do apoio domiciliário, enquanto que, na sede da Universidade
Sénior de Loulé, os técnicos do ACES Algarve Central irá falar sobre alterações na deglutição. Os
interessados poderão participar na Caminhada +Ativa que inicia às 18h00 e proporcionará um
momento de convívio e atividade física.
 
A Semana prossegue com as atividades no dia 14, desde logo com a oficina online  Os direitos das
pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social  (inscrição através do telefone
289400882/6), a sessão  Emocionalmente , que acontece no Centro Paroquial e Social de Loulé, e a
ação integrada no ciclo de conversas na Biblioteca Municipal de Loulé sobre a importância da
sexualidade.
 
O programa da Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social
2022. Sob o mote  Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento , o certame inscreve-se no
trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de
solidariedade social locais e organismos públicos e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
realizado pelas entidades que, no território concelhio, trabalham na área social, assim como as
dinâmicas de parceria que vão sendo criadas e fortalecidas. Performances, animação de rua, mostra
de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas, encontro do brincar são algumas das
iniciativas protagonizadas pelos parceiros.
 
Com esta Semana pretende a Autarquia criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem,
aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor
qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias.
 
Loulé é um Município que tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa
clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.
Recentemente a aldeia de Alte foi, de resto, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do



Envelhecimento.



AZAMBUJA: EXPOSIÇÃO DA APAV "PELOS DIREITOS DAS VÍTIMAS" PATENTE EM
AVEIRAS DE CIMA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2022

Meio: Comércio e Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ea1ac258

 
Conheça aqui os locais e datas das próximas exposições:
 
Freguesia de Azambuja: patente de 21 a 30 de outubro, no Atrium em Azambuja, no horário de 2ª a
sábado das 09h00 às 20h30.
 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro: patente de 4 a 13
de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, no horário de 2ª a 6ª-
feira das 09h00 às 16h30.
 
Freguesia de Vale do Paraíso: patente de 18 a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia,
no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00.
 
Freguesia de Alcoentre: patente de 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da Freguesia, no
horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
É de referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da
Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de
Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta
Exposição APAV, "Pelos direitos das vítimas".
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.
 
PUB.
 
há 2 horas
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Município apoia três 
entidades do concelho 
()

presidente da Câ-
mara Municipal 
(CM) de Coimbra, 

José Manuel Silva, forma-
lizou os apoios de âmbito 
social com três entidades 
do concelho, mais con-
cretamente:. a Associação 
Olhar 21, a Associação 
Portuguesa de Apoio à Ví-
tima (APAV) e a Organiza-
ção Não-Governamental 
para o Desenvolvimento 
(ONGD) Saúde em Por-
tuguês. A cerimónia de 
assinatura contou com a 
presença da vereadora com 
o Pelouro da Ação Social, 
Ana Cortez Vaz, bem como 
dos representantes das três 
instituições: Carla Agosti-
nho, presidente da Associa-
ção Olhar 21; João Lázaro, 
presidente da direção da 
APAV; e Henrique Correia, 
presidente da direção da 
Saúde em Português. 

A CM vai atribuir 
como apoio financeiro à 
Associação Olhar 21, no 
âmbito do Regulamento 
Municipal para Atribuição 
de Apoios na Área So-
cial (RMAAAS), um valor 
global de 1.350,19 euros e 
destina-se a comparticipar  

a aquisição de equipamento 
necessário à implementa-
ção das medidas de auto-
proteção (sistema autóno-
mo de iluminação de emer-
gência e sinalinção), uma 
vez que o valor da aquisição 
é elevado e a associação 
não a consegue suportar 
na totalidade. "Este apoio 
permitirá tomar o edifício 
sede da Associação Olhar 
21, mais seguro para pes-
soas e bens, bem como se 
garante o cumprimento da 
legislação em vigor relativa-
mente à implementação das 
medidas de autoproteção", 
refere o Município. 

Em relação ao proto-
colo de cooperação com a 
APAV, este apoio prevê o 
aprofundamento da coope-
ração mútua entre a autar-
quia e a APAV, como forma 
de promover a proteção e o 
apoio aos cidadãos vítimas 
de crime e seus familiares 
e amigos. Nesta parceria, 
a CM de Coimbra com-
promete-se a "promover o 
encaminhamento de víti-
mas, informando-as ainda 
da existência da instituição, 
da sua missão e dos serviços 
que presta e a referenciação  

que seja facultado o apoio 
às vítimas de crime e seus/ 
suas familiares e amigos/ 
as, após o consentimento 
informado desteslas; pro-
mover a divulgação dos 
serviços de apoio à vítima, 
nomeadamente, do Gabi-
nete de Apoio à Vítima de 
Coimbra; assegurar apoio 
social, no âmbito dos seus 
recursos e competências, 
através das Comissões 
Sociais de Freguesia, a 
vítimas acompanhadas 
e apoiadas pela APAV; 
partilhar informação rele-
vante em matéria de apoio; 
encaminhar voluntário/as 
do Banco Local de Volun-
tariado de Coimbra para 
a APAV". 

Na mesma cerimó-
nia, foi também assinado 
o protocolo de coopera-
ção com a ONGD Saúde 
em Português, destinado 
ao desenvolvimento de 
ações de sensibilização, 
prevenção e informação 
de grupos estratégicos e 
públicos mais vulnerá-
veis para o tráfico de se-
res humanos, no âmbito 
do projeto "Mercadoria 
Humana 4". Desta forma  

compete ao Município a 
"cedência de espaços para 
a realização de diversas 
ações de sensibilização e / 
ou informação em tráfico 
de seres humanos dirigidas 
aos/ às profissionais da 
Rede Social de Coimbra 
e a públicos em situação 
de maior vulnerabilidade; 
colaborar na divulgação 
de materiais de sensibili-
zação e informação sobre 
o tráfico de seres huma-
nos, junto da comunidade 
local; disponibilização de 
MUPIE para realização 
de campanhas de sensibi-
lização ;dinamizar outras 
ações que se verifiquem 
pertinentes no âmbito des-
ta colaboração; assegurar 
a divulgação destas ações 
junto das entidades sociais 
parceiras". 

"Mercadoria Humana 
4" é um projeto que tem 
como principal missão 
prevenir, sensibilizar e in-
formar para o tráfego de 
seres humanos, em par-
ticular para a exploração 
laborai, bem como res-
ponsabilizar e alertar para 
os seus deveres cívicos 
enquanto crime público. 



Exposição da APAV "Pelos direitos das Vítimas" em Aveiras de Cima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2022

Meio: Mais Ribatejo Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d19cb3de

 
O Município de Azambuja está a receber uma exposição da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, intitulada de "Pelos direitos das vítimas", que está percorrer as Freguesias do Concelho de
Azambuja. Esta exposição consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública
promovidas pela associação, que passará por seis das freguesias do concelho.
 
Após a exposição ter estado patente nas instalações da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo,
passará agora para a localidade de Aveiras de Cima, onde estará patente de 7 a 16 de outubro, no
Mercado Diário de Aveiras de Cima e poderá ser visita de 2ª a Domingo das 09h00 às 19h00.
 
Conheça aqui os locais e datas das próximas exposições:
 
Freguesia de Azambuja: patente de 21 a 30 de outubro, no Atrium em Azambuja, no horário de 2ª a
sábado das 09h00 às 20h30.
 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro: patente de 4 a 13
de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, no horário de 2ª a 6ª-
feira das 09h00 às 16h30.
 
Freguesia de Vale do Paraíso: patente de 18 a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia,
no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00.
 
Freguesia de Alcoentre: patente de 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da Freguesia, no
horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
É de referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da
Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de
Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta
Exposição APAV, "Pelos direitos das vítimas".
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.
 
[Additional Text]:
exposicao APAV
Mais Ribatejo
spot_img
 
Mais Ribatejo



APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2022

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2ed8d19a

 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.



APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2022

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c7d7ff9c

 
Futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio.
 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou este sábado a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Lusa



APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2022

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e3f79c0a

 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
Agência Lusa



APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2022

Meio: Futebol 365 Online Autores: Manuel Resendes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b8333e31

 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 



Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
Manuel Resendes c/Lusa
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou a instituição.
 
APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo, tanto homens como mulheres,
amadores e profissionais. "Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à
agência Lusa, sem quantificar, Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da
rede especializada que trabalha com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem". Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada,
embora se procure que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se
trata de vítimas em contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir. "Quando são
maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira, reconhecendo
que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com receio de
prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades". E então, "alguém especializado na matéria pode
ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser a melhor decisão para a situação em concreto",
apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores". "Vai depender do
apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das entidades, quer
também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma como a pessoa
perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.



 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu. "Movimentos que ajudem a desocultação a
acontecer são sempre positivos, desde que não ponham em causa a segurança e o bem-estar das
vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.



 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição. "Estamos a falar de um
número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar, Carla Ferreira, a
assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha com crianças e
jovens vítimas de violência sexual. O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por
algumas das vítimas a quem a APAV presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é
transversal", vincou Carla Ferreira, sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações
de alguns desportos, não significa que não aconteça nos outros. Para a técnica da APAV, adiantar
qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai ser representativo da realidade,
por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que acontecem". Segundo Carla
Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure que esse seja
um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em contexto
desportivo adultas, "a maior parte não denuncia". A representante da APAV observou que as vítimas
em contexto desportivo maiores de idade são por vezes profissionais na área e, nesse contexto,
"pensam e repensam" como vão agir. "Quando são maiores de idade, há uma tendência para não
fazerem queixa", referiu Carla Ferreira, reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e
entram numa espiral de não o fazer, com receio de prejudicar a carreira". Na APAV, acrescentou, o
atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos mais práticos, de índole
legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas salientou que,
"independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio é prestado



sempre no "respeito pelas suas vontades". E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a
pessoa a fazer a ponderação do que pode ser a melhor decisão para a situação em concreto",
apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando. Carla Ferreira frisou que "a reação de cada
pessoa vai depender de vários fatores". "Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas
formais, mesmo dos próprios clubes, das entidades, quer também informais, com a família e os
amigos, como também vai depender da forma como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o
desporto na sua vida", elencou a representante da APAV. Além de eventuais represálias que possam
pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o receio de como vai ser a vida no futuro se
denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem "culpabilizadas, descredibilizadas ou
julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a própria revelação da situação que se
está a viver a alguém da sua confiança. Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há
um relativo equilíbrio no género, o que acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora
tenha salvaguardado que "não é de ficar surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma
prevalência das vítimas do sexo feminino, porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos
os outros contextos de violência". Das situações que acompanham relacionadas com a prática
desportiva, a APAV tem casos "menos fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de
abordagens inapropriadas, mas também situações já com alguma forma de contacto sexual e de
contacto físico com as vítimas", revela a assessora técnica. A gestora técnica da rede Care alertou
ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas situações de assédio, que podem "ser o
precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou que por vezes, numa fase inicial, a
própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o que está a acontecer ou não
percebe de imediato que está a ser alvo de abuso. Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em
2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na semana passada, pelo jornal Público, ações de
assédio sexual do então treinador do clube de Vila do Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava
o Famalicão, tendo também o diretor desportivo, Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu. "Movimentos que ajudem a desocultação a
acontecer são sempre positivos, desde que não ponham em causa a segurança e o bem-estar das
vítimas", disse a representante da APAV. Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de
Futebol são vistas como mais um mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito
dissuasor para quem pratica esses atos" de assédio ou abuso.
 
Lusa
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O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou a assessora técnica da
direção da APAV, Carla Ferreira.
 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou este sábado a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 



"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 por cento dos
praticantes de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao



fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um
ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
[Additional Text]:
Vítor Pataco, presidente do IPDJ
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, sem quantificar, Carla Ferreira, a
assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha com crianças e
jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma



como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram ações de assédio sexual do
então treinador do clube de Vila do Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão,
tendo também o diretor desportivo, Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
[Additional Text]:
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima está com várias vítimas de violência no desporto
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes, guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projecto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
Numa primeira fase, a intenção é, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias, que permita sensibilizar para a
prevenção e protecção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa acção será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser accionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Protecção de Jovens Atletas, com o "objetivo de
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projectos do Conselho da
Europa, como o 'Começar a Falar', que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detectada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projecto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não



apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um
ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e
objectiva a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima (APAV), ficará disponível um
manual orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e
educativa, estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por
psicólogas especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
Carlos Pereira
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Lisboa, 08 out 2022 (Lusa) - São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações
de violência em contexto desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), tanto homens como mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
Lusa
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um



ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
Lusa
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um



ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
Ana Ribeiro Rodrigues, da agência Lusa
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A intenção é, numa primeira fase, existir uma formação de base geral para a prevenção e proteção de
crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias de abuso, sinais de alerta
e como podem atuar
 
O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
A meta é que todas as federações venham a ter um guardião
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no



caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Projeto "não será uma coisa vaga"
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um
ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
POSTAL
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Futsal, ginástica ou futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio
 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou este sábado a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante



da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o
receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
Lusa
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um



ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
MadreMedia / Lusa
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São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
 
Seja o melhor treinador de bancada!
 
[Additional Text]:
APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um
ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 



O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
Seja o melhor treinador de bancada!
 
[Additional Text]:
IPDJ cria rede de guardiões para prevenir e combater violência no desporto



Criada rede de guardiões para prevenir e combater violência no desporto
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O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) quer, em 2023, ter nas federações do país
com mais praticantes guardiões com formação para identificar, resolver qualquer tipo de violência em
contexto desportivo e garantir ambientes seguros.
 
A informação foi adiantada à agência Lusa pelo presidente do organismo, Vítor Pataco, que salientou
não se estar a reagir a qualquer situação mediática, por ser um projeto iniciado em 2018 e
apresentado no início do ano.
 
A intenção é, numa primeira fase, ainda este ano, existir uma formação de base geral para agentes
desportivos, clubes, familiares, comunidade escolar e autarquias que permita sensibilizar para a
prevenção e proteção de crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias
de abuso, sinais de alerta e como podem atuar.
 
Essa ação será depois "afunilada para uma formação mais especializada", que irá capacitar os
guardiões nacionais presentes nas 12 federações em Portugal com maior número de praticantes, que
por sua vez irão replicar esses conhecimentos junto de guardiões locais, que formarão uma rede no
país pronta a ser acionada quando necessária.
 
A meta é que todas as federações venham a ter um guardião
 
Esta é uma das medidas integrada no Roteiro para a Proteção de Jovens Atletas, com o "objetivo
sensibilizar todas as partes que estão envolvidas no processo de formação desportiva dos jovens e
crianças, no sentido de assumirem o seu papel de garantia que os jovens estão a treinar e a competir
em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todos e prevenir qualquer tipo de violência, seja ela
de âmbito sexual, verbal, físico, ou as questões do bullying", realçou Vítor Pataco, à Lusa.
 
A meta é que, além das federações já envolvidas, e que representam cerca de 80 % dos praticantes
de desporto em Portugal, todas venham a ter um guardião.
 
Segundo o presidente do IPDJ, a medida surge na sequência de outros projetos do Conselho da
Europa, como o "Começar a Falar", que visava "pôr as crianças e jovens a falar naquilo que os
incomodava em contexto desportivo", e esta é "uma atenção especial" dada ao desporto.
 
"Nós já temos mecanismos gerais de queixa, já existe uma linha genérica de apoio à vítima. O que
nós estamos é a acrescentar esta especificidade para o desporto", acentuou Vítor Pataco, segundo o
qual este "é um percurso" a densificar.
 
Para o presidente do IPDJ, que vincou ter sido Portugal o primeiro país a apresentar esta estratégia,
pretende-se também dar formação a atletas, pais, familiares, treinadores e elementos das estruturas
ligados à formação desportiva, para "dar uma garantia adicional ao sistema desportivo" para que, no
caso de ser detetada uma situação de abuso, a vítima esteja mais elucidada, saiba que tem o direito
de se queixar, ver o seu anonimato protegido e ter a garantia de que é acompanhada "do princípio ao
fim".
 



Projeto "não será uma coisa vaga"
 
Vítor Pataco garantiu que o projeto "não será uma coisa vaga", mas uma estratégia que visa não
apenas prevenir comportamentos desadequados, através da sensibilização, como também criar um
ecossistema de parcerias, com o apoio de guardiões "instruídos e qualificados", para resolver os
problemas que surgirem.
 
O presidente do IPDJ enfatizou que o abuso tanto pode ser "moral, verbal ou físico" e que "tem de
estar claro na cabeça de quem está envolvido no processo que existem várias categorias de abuso,
porque muitas vezes os sinais não são entendidos", uma falha que espera ver ultrapassada com a
formação, já que considerou ser "uma das ferramentas importantes passar informação clara e objetiva
a todas as partes envolvidas, incluindo aqueles que são as vítimas".
 
Até ao final do ano, em parceria com a Associação de Apoio à Vítima, ficará disponível um manual
orientador de boas práticas e, na formação base, aberta a toda a comunidade desportiva e educativa,
estão inscritas "mais de mil pessoas". O perfil do guardião também já foi definido por psicólogas
especialistas na área.
 
"Admitimos que durante o ano de 2023 já vamos ter guardiões formados e mecanismos a funcionar,
pelo menos em algumas federações, e criar alguma rede, mas isto é um processo", reforçou o
presidente do IPDJ.
 
A intenção é, numa primeira fase, existir uma formação de base geral para a prevenção e proteção de
crianças e jovens no desporto e para que percebam as diferentes categorias de abuso, sinais de alerta
e como podem atuar.
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APAV acompanha várias vítimas de violência em contexto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2022

Meio: Visão Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ebda1920

 
São vários os casos, associados a diferentes modalidades, de situações de violência em contexto
desportivo acompanhadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tanto homens como
mulheres, atletas amadores e profissionais, confirmou hoje a instituição
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, à agência Lusa, sem quantificar,
Carla Ferreira, a assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha
com crianças e jovens vítimas de violência sexual.
 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
A representante da APAV observou que as vítimas em contexto desportivo maiores de idade são por
vezes profissionais na área e, nesse contexto, "pensam e repensam" como vão agir.
 
"Quando são maiores de idade, há uma tendência para não fazerem queixa", referiu Carla Ferreira,
reconhecendo que, "normalmente já são profissionais e entram numa espiral de não o fazer, com
receio de prejudicar a carreira".
 
Na APAV, acrescentou, o atendimento depende de cada caso e o apoio tanto pode ser em assuntos
mais práticos, de índole legal ou jurídica, como emocional, psicológico ou de outra ordem, mas
salientou que, "independentemente da vontade ou não de denunciar formalmente a situação, o apoio
é prestado sempre no "respeito pelas suas vontades".
 
E então, "alguém especializado na matéria pode ajudar a pessoa a fazer a ponderação do que pode ser
a melhor decisão para a situação em concreto", apontando-lhes "os caminhos possíveis" e informando.
 
Carla Ferreira frisou que "a reação de cada pessoa vai depender de vários fatores".
 
"Vai depender do apoio que receberem, quer das estruturas formais, mesmo dos próprios clubes, das
entidades, quer também informais, com a família e os amigos, como também vai depender da forma
como a pessoa perspetiva a sua vida no desporto e o desporto na sua vida", elencou a representante
da APAV.
 
Além de eventuais represálias que possam pôr em causa o investimento de anos numa modalidade e o



receio de como vai ser a vida no futuro se denunciarem, as vítimas correm também o risco de serem
"culpabilizadas, descredibilizadas ou julgadas", fatores que travam uma queixa, mas, por vezes, a
própria revelação da situação que se está a viver a alguém da sua confiança.
 
Carla Ferreira afirmou que, dos casos que tem em mente, "há um relativo equilíbrio no género, o que
acentua a lógica da transversalidade do fenómeno", embora tenha salvaguardado que "não é de ficar
surpreendido se neste contexto se vier a perceber uma prevalência das vítimas do sexo feminino,
porque isso é o que acontece, em traços gerais, em todos os outros contextos de violência".
 
Das situações que acompanham relacionadas com a prática desportiva, a APAV tem casos "menos
fisicamente intrusivos, tipificados como assédio, é o caso de abordagens inapropriadas, mas também
situações já com alguma forma de contacto sexual e de contacto físico com as vítimas", revela a
assessora técnica.
 
A gestora técnica da rede Care alertou ainda para a desvalorização que por vezes é feita de certas
situações de assédio, que podem "ser o precedente" para abordagens mais intrusivas, e pormenorizou
que por vezes, numa fase inicial, a própria vítima tende a ficar na dúvida se está a interpretar bem o
que está a acontecer ou não percebe de imediato que está a ser alvo de abuso.
 
Várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, numa notícia publicada na
semana passada, pelo jornal Público, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do
Conde, Miguel Afonso, que atualmente orientava o Famalicão, tendo também o diretor desportivo,
Samuel Costa, sido alvo de um processo disciplinar.
 
Carla Ferreira considerou que a denúncia de figuras públicas pode fazer com que pessoas que viveram
episódios semelhantes revelem o que lhes aconteceu.
 
"Movimentos que ajudem a desocultação a acontecer são sempre positivos, desde que não ponham
em causa a segurança e o bem-estar das vítimas", disse a representante da APAV.
 
Plataformas de denúncia como a da Federação Portuguesa de Futebol são vistas como mais um
mecanismo que pode dar "maior segurança e pode ter um efeito dissuasor para quem pratica esses
atos" de assédio ou abuso.
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A Associação de Portuguesa de Apoio à Vítima alerta que, em média, 4 idosos são agredidos todos os
dias em Portugal. Este tipo de crime está a aumentar desde o início da pandemia.
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Poderemos estar perante o nascimento do movimento #MeToo no futebol português?
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Especialista diz que queixas contra o ex-treinador do Rio Ave, Miguel Afonso, vão "certamente abrir as
portas para que outros casos sejam denunciados"
 
As denúncias de várias jogadoras do Rio Ave contra o ex-treinador do clube, Miguel Afonso
constituíram uma ocorrência sem precedentes no futebol português: pela primeira vez, no contexto do
desporto, um grupo de atletas acusou um técnico de assédio sexual.
 
O caso está a ser investigado pela Federação Portuguesa de Futebol e as jogadoras já formalizaram a
queixa junto da Polícia Judiciária. Entretanto, o Famalicão, clube cujo presidente sabia das denúncias
de assédio sexual, suspendeu Miguel Afonso das funções de treinador principal da equipa feminina,
bem como o diretor desportivo, Samuel Costa, pelo mesmo motivo.
 
As reações ao caso sucederam-se. A ex-internacional portuguesa Tita, afirmou nas redes sociais que
também ela fora vítima de assédio e que iria denunciar o treinador que praticou o crime.
 
"Com esta publicação hoje assumo publicamente que também já fui vítima de assédio sexual enquanto
jogava futebol (não pelo Miguel, há outros...) e que até hoje não tomei as medidas necessárias por
falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação, mas ainda assim, agora mesmo farei uma
denúncia", escreveu a ex-capitã do Benfica no Instagram.
 
Ver esta publicação no Instagram
 
Uma publicação partilhada por ANA LOPES (@tita77__)
 
À CNN Portugal, Mariana Vaz Pinto, antiga team manager da Belenenses SAD, que divulgou algumas
das mensagens entre Miguel Afonso e as jogadoras, referiu que acredita haver muitos outros casos
que não são conhecidos, apelando para que sejam denunciados.
 
"Ainda hoje recebi mensagens do diretor para as jogadoras, portanto, não é só o treinador que está
envolvido. Nas mensagens que vi do treinador para as jogadoras, elas estão completamente
intimidadas e não sabem o que dizer a uma pessoa que é superior a elas", afirmou.
 
Caso no Rio Ave "vai abrir a porta a outras denúncias"
 
Em entrevista à CNN Portugal, Teresa Figueiras, especialista em psicologia do desporto do
Observatório Nacional de Violência contra Atletas, afirma que este caso "vai abrir portas" para que
outras ocorrências "sejam denunciadas".
 
"As atletas estão a ser extraordinariamente corajosas. O facto de estas atletas, e repare na idade
delas, conseguirem denunciar, vai certamente abrir as portas para que outros casos sejam
denunciados". A especialista frisa, no entanto, que isto "não significa que os casos estejam a
aumentar, mas sim que este fenómeno tem sido muito ocultado".
 



"O facto de aparecer alguém com coragem para denunciar é muito importante para que se possa dar
visibilidade ao fenómeno e tratá-lo sem andar a "caçar" ninguém. Ninguém está à procura disso",
sublinha a mesma especialista.
 
Teresa Figueiras traçou o perfil dos envolvidos nas denúncias feitas ao Observatório, sublinhando que
a maioria dos agressores são treinadores. "Quem denuncia casos ao Observatório são testemunhas ou
ex-atletas. São pessoas mais velhas, que fazem uma análise daquilo que foi a experiência de vida. Os
nossos relatos indicam [que as vítimas têm] uma média de idades de 17 anos e são, na sua maioria,
mulheres", garante.
 
A especialista justifica o baixo número de denúncias durante a carreira desportiva com o facto de
"muitos dos comportamentos" serem validados no contexto desportivo.
 
"Acontece frequentemente que, só após deixarem a prática desportiva, é que os próprios atletas
reconhecem que, durante o processo, alguns comportamentos não foram adequados", explica.
 
"O próprio atleta acaba por se conformar com aquela situação. Temos vindo a perceber que essa soma
de comportamentos e atitudes que tornam o atleta uma vítima acaba por se refletir na sua
performance, mas estão habituados a não assumir tais comportamentos como inadequados".
 
Outra variável que contribui para a não denúncia dos casos é a influência sobre o futuro do atleta. No
caso do treinador do Rio Ave, uma das denunciantes, de apenas 19 anos de idade contou aos
progenitores a situação das trocas de mensagens e colocou Miguel Afonso a par disso. Em resposta,
este começou a afastá-la dos jogos e da equipa.
 
Referindo que, no caso específico do treinador do Rio Ave, as denúncias, a serem verdadeiras, o que
está em causa é um crime, o que "já ultrapassa as questões desportivas", Teresa Figueiras nota que
os abusos começam, muitas vezes, "pelo tipo de linguagem que se utiliza", evoluindo depois para
outros comportamentos "como a violência sexual e o assédio".
 
"Temos de aceitar que estamos a fazer as coisas menos bem para poder fazer melhor e melhorar o
desporto. Estas denúncias, a que se seguirão outras, são parte de um caminho que temos de fazer. Só
temos de estar, de alguma forma, agradecidos à coragem destas mulheres", diz a psicóloga.
 
FPF tem canal para denúncia de casos de assédio
 
Logo após a notícia do jornal Público, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) suspendeu o treinador, e anunciou a criação de uma equipa especial para se dedicar, com
urgência, à investigação dos processos instaurados na sequência das denúncias de assédio sexual.
 
A Federação informou que a equipa será constituída por membros do próprio Conselho de Disciplina e
da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.
 
Contactada pela CNN Portugal, fonte da FPF refere que a instituição tem uma plataforma para
denúncias de casos de assédio e outras práticas ilegais, disponível neste link, que salvaguarda o
anonimato do queixoso.
 
A mesma fonte explicou também que, após feita a denúncia, a mesma segue para o Conselho de
Disciplina para avaliação, sendo depois reencaminhada para a Polícia Judiciária e para o Ministério
Público caso exista algum indício de práticas criminais.
 
A APAV, por seu lado, revelou à Lusa que acompanha várias vítimas de violência em contexto
desportivo, tanto homens como mulheres, atletas amadores e profissionais.
 
"Estamos a falar de um número com alguma relevância", adiantou, sem quantificar, Carla Ferreira, a
assessora técnica da direção da APAV e gestora da rede especializada que trabalha com crianças e
jovens vítimas de violência sexual.



 
O futsal, a ginástica ou o futebol são modalidades praticadas por algumas das vítimas a quem a APAV
presta apoio, "mas estamos a falar de um fenómeno que é transversal", vincou Carla Ferreira,
sublinhando que serem conhecidos, ou se falar em mais situações de alguns desportos, não significa
que não aconteça nos outros.
 
Para a técnica da APAV, adiantar qualquer número "será sempre redutor, porque nenhum número vai
ser representativo da realidade, por não se poder achar que os casos reportados são os crimes que
acontecem".
 
Segundo Carla Ferreira, se no caso dos menores a queixa tem de ser formalizada, embora se procure
que esse seja um passo articulado com a família e feita pela própria, quando se trata de vítimas em
contexto desportivo adultas, "a maior parte não denuncia".
 
Presidente do COP diz que "não é a primeira vez" que ocorre assédio no desporto
 
O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, afirmou esta sexta-feira
que o assédio sexual no desporto português, "uma chaga" na sociedade, não é um fenómeno novo,
faltando "articulação de estratégias de combate".
 
"Não creio que as evidências que tenham ocorrido no desporto sejam de natureza distinta das que
ocorrem noutros contextos sociais. Não há dados estatísticos que nos permitam ter uma evidência de
que no mundo do desporto estes casos ocorrem em maior número do que em outras dimensões
sociais", explicou o dirigente, em entrevista à Lusa.
 
Como "não é a primeira vez" que o assunto surge, diz Constantino, o desporto não é "um mundo à
parte das restantes práticas sociais", pelo que o assédio sexual, e o abuso, "é também uma chaga"
neste setor, "que precisa de ser denunciada e combatida".
 
"Que todos os casos conhecidos possam ser objeto de denúncia, para serem avaliados e
eventualmente sancionados. Simultaneamente, trabalhar no sentido da educação e formação cívica,
de modo a que estas práticas não possam ocorrer no mundo do desporto. É absolutamente
indispensável, sobretudo para as famílias, dar sólidas garantias que o mundo do desporto combate
estas práticas e faz tudo ao seu alcance para evitar ocorrências", declarou.
 
Entre vários alertas, José Manuel Constantino destaca este como um problema seja entre homens e
mulheres, mas também entre homens e também entre mulheres, neste caso algo "que também existe
no desporto, mas está completamente camuflado e tem alguma incidência".
 
Uma preocupação do presidente do COP é que Portugal possa acompanhar uma "tendência que se
verifica em alguns contextos internacionais", a do abandono de crianças e jovens do desporto, seja
por vontade própria ou por decisão dos pais, após o surgimento destes casos.
 
O organismo que lidera emitiu, em abril de 2020, um comunicado que alertava para a prevalência
destes fenómenos no universo desportivo, que persistiam "na opacidade", louvando as denúncias
feitas por figuras importantes de vários setores, de campeãs olímpicas a atrizes e outras figuras das
artes.
 
Analisando o tipo de violência sexual incidente no contexto desportivo e lamentando a falta de
"indicadores seguros quanto aos números", antes uma "perceção de que a problemática não é
residual", o COP pedia "a criação de um conjunto de estratégias" para o combater.
 
"Acho que pregámos no deserto. Quando chamámos à atenção para a necessidade de se articularem
estratégias de combate quer ao assédio quer ao abuso, como outro tipo de problemas que ocorriam no
seio dos sistemas desportivos, não tivemos grande eco nem retorno do ponto de vista das
organizações quer com responsabilidades políticas, quer responsabilidades desportivas", lamentou.
 



https://cnnportugal.iol.pt/assedio-sexual/rio-ave/poderemos-estar-perante-o-nascimento-do-
movimento-metoo-no-futebol-portugues/20221009/633ee7ae0cf2ea4f0a5fd7b7
 
Pedro Falardo
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APAV acompanha 
várias vítimas 
de violência em 
contexto desportivo 
São vários os casos, associados a di-
ferentes modalidades, de situações 
de violência em contexto desportivo 
acompanhadas pela Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 
tanto homens como mulheres, atle-
tas amadores e profissionais, confir-
mou a instituição. “Estamos a falar 
de um número com alguma rele-
vância”, adianta a associação.
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MAIS DE200 BALEIAS MORREM NA NOVA ZELÂNDIA 
Um grupo de ambientalistas da Nova Zelândia 
indicou ontem que 215 baleias-piloto morreram. 
após terem ficado encalhadas numa praia das 
ilhas Chatam. no Pacífico Sul. "[...] Embora 
desejemos sempre que as baleias sobreviverdes 
sejam. novamente. postas a flutuar. neste caso. 
não era uma opção-, apontou o grupo Project 
Jonah. citado pela agência EFE. 

MARCELO 
RECUSA FALAR DE 

CASO CONCRETO" DE PEDRO 
NUNO SANTOS 

O Presidente da República recusou 
ontem comentar o "caso concreto" de 
Pedro Nuno Santos. reiterando que, se 
houver incompatibilidades, devem ces-

 

sar, mas não descartou urna fiscaliza-

 

ção sucessiva da lei que estabelece 
o regime do exercício de fun-

 

ções políticas. 

• as 

11M~j 

PAPA FRANCISCO APELA A "UM NOVO 
OLHAR" SOBRE A ECONOMIA 
O Papa Francisco apelou ontem a 
"um novo olhar" sobre a economia. 
baseado no respeito pela dignidade 
das pessoas. a fim de combater 
"os males da especulação que 
estão a alimentar os ventos da 
guerra". 
Este foi o apelo que fez ao acolher 
os participantes na conferência da 
Fundação Centesimus Annus Pro 
Pontif ice sobre "Crescimento 
Inclusivo para Erradicar a Pobreza 
e Promover o Desenvolvimento 
Sustentável para a Paz-. ontem no 
Vaticano. 
Francisco salientou no seu 
discurso que o desenvolvimento 
"para ser desenvolvimento 
autêntico. deve ser integral. isto é. 
visar a promoção de cada pessoa e 
de toda a pessoa". defendendo. por 
isso. que `o desenvolvimento ou é 
inclusivo ou não é 
desenvolvimento". 

APAV ACOMPANI1A VÁRIAS 
VITIMAS DE VIOLENCIA EM 
CONTEXTO DESPORTIVO 
São varios os casos. 
associados a diferentes 
modalidades. de 

situações de violência em contexto desportivo 
acompanhadas pela Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV). tanto homens como 
mulheres. atletas amadores e profissionais. 
confirmou hoje a instituição. 
"Estamos a falar de um número com alguma 
relevância". adiantou. à agência Lusa. sem 
quantificar. Carla Ferreira. a assessora técnica da 
direcção da APAV e gestora da rede especializada 
que trabalha com crianças e jovens vítimas de 
violência sexual. 

c 

SNS GASTOU 32,5 MILHÕES 
DE EUROS EM MEDICAMENTOS 

Os portugueses compraram, nos 
primeiros seis meses do ano. 

perto de 10.9 milhões de emba-
lagens de ansioliticos. sedativos 
e antidepressivos. o que repre-

sentou um encargo para o 
Serviço Nacional de Saúde de 

cerca de 32.5 milhões de ermos. 
Em média. venderam-se mais de 
59.732 embalagens de ansiolíti-
cos. sedativos. hipnóticos e anti-

depressores por dia, totalizando 
10.871.282 nos primeiros seis 

meses do ano, o que representa 
um aumento de 4.1% face ao 

mesmo período de 2021 
(10.439.500). segundo dados 

avançados ontem à agência Lusa 
pelo Infarmed. 
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A dor 
está) a 
ganhar 

Queixas multiplicam-se, polémicas 
avolumam-se, pedidos de desculpa 

sucedem-se. Como uma fina camada de 
gelo que começa a quebrar e ameaça 

desintegrar-se de vez. Depois de arrasar 
Outros países, o flagelo dos abusos na 

Igreja faz mossa também em Portugal. "1'1 
como uma ferida. Enquanto) não se abrir 

e desinfetar Rido, não se pode curar: 

meio Ana Tulha ILUSTRAÇÃO Bárbara a 

É como um pesadelo a ZIW/Inbrá-Ia em I< rop. O cheiro, o es-
curo, as dores, o ar abafado, aquele vocabulário "profunda-
mente porco, abjeto, nojento", o arfar que ainda hoje lhe re-
volve as entranhas. Às vezes, demasiadas, jura que nunca che-
gou a sair daquele confessionário onde deixou para sempre a 
pureza da meninice. Mesmo que tenha sido há dezenas de 
anos. "Na verdade, nunca acabou. Na minha cabeça está sem-
pre a acontecer. Então nos últimos tempos, com as denúncias, 
com os relatos, voltou tudo outra vez." Maria, chamemos-lhe 
assim, conheceu o padre Fe mando tinha uns cinco anos, tal-
vez seis, estava a preparar-separa a primeira comunhão, não 
se há de esquecer. Nunca se tinhaconfessadoantes, não sabia 
o que esperar, tardou a ter plena consc iência de que algo ali es-
tava profundamente errado. "Na altura em que as coisas acon-
teceram eu não gostava, chorava, mas não entendia o que se 
passava. Só mais tarde é que percebiqueo padre me fazia maL" 

Ainda hoje tem as cenas daquele filme de tenor cravadas na 
memóriacomo chaga. "Era tudono escuro doconfessionário. 
Mandava-me entrar para o cubículo onde ele estava, sentava-
-me à frente dele e com as mãos ia fazendo coisas, a mim e a 
ele próprio, enquanto fazia perguntas sobre sexo numa lin-
guagem que ainda hoje me dá vómitos." Durante anos, viveu 
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afundada naquele suplício."Naminhacabeçahaviaumgran-
de dilema: ele é padre, como é que me está a fazer mal?", ques-
tionava-se. Levou tempo aperceber que precisava de ajuda. 
"Eu não sabia que havia outras formas de confessar. As minhas 
amigas diziam que o padre também as confessava assim. Nin-
guém me explicou como é que devia ser a confissão e, por fal-
ta de conhecimento, eu assumi que a forma como o padre con-
fessava era a forma de confessar. Só anos mais tarde é que per - 
cebi que outros padres, em outras paróquias, confessavam de 
forma diferente." 

E assim o tonnento foi-se prolongando no tempo, sob a capa 
de uma normalidade imaginada que afinalnada tinha de nor-
mal. "Eu não gostava das perguntas que ele fazia, da forma 
como me passava as mãos pelas pernas, como 'respirava', da 
linguagem que usava, mas eu também não percebia tanta coi-
sa da Igreja que achava que tudo aquilo deveria ser normal. 
Havia muita ignorância." Fisicamente, nunca foi violento. 
Mas urna certa forma de violência esteve sempre presente na-
quele cubículo daustrofóbico e doentio. O contacto físico re-
pugnante, as perguntas sobre posições sexuais, a curiosidade 
sobre sexo oral e anal, as ameaças que de veladas nada tinham. 
"Sabes que se um rapaz metera pilinha na tua pombinha e não 
me contares vais para o inferno?", perguntava-lhe o pároco. 
"E no altar só pregava amor", realça Maria, ainda incapaz de 
digerir aquele contrassenso. "Só queria que aquilo acabasse 
rápido para sair daquele sítio escuro. Percebi que se dissesse 
sim a todas as perguntas o padre acabava o confesso mais de-
pressa e foi isso que comecei a fazer." Mas o trauma andou 
sempre ali enredado, às voltas coma angústia, a revolta, o nojo. 

Aos dez anos, mais coisa menos coisa, a mãe, apercebendo-
-se de que algo não estava bem, questionou-a. Maria contou 
tudo. "Ela chorou muito e disse que nunca mais ia acontecer. 
E nunca mais aconteceu." Mas o pesadelo estava ainda longe 
de acabar. Por voltados 13 anos, deixou de dormir e de comer, 
começou a ter más notas, só chorava. Por indicação do médi-
co de familia, começou a ser acompanhada p or um psiquiatra. 
"Quase todas nós, do grupo de raparigas que vivemos o mes-
mo, passámos por consultórios de psiquiatras e, mais tarde, 
de psicólogos. Foi outro calvário: antidepressivos, calmantes 
e afins." Maria não cala a indignação que há muito traz amar - 
fanh ada. "Agora criticam-se os bispos, e muito bem, por não 
terem agido perante as denúncias de abusos, mas os psiquia-
tras e os médicos que sabiam o que aconteceu também não de-
viam ter feito alguma coisa? Sim, há o sigilo profissional, mas 
nós éramos adolescentes, jovens, alguém tinha obrigação de 
nos ajudar e não de nos encharcar de comprimidos." 

Pior foi o ceticismo com que se depararam na própria hierar-
quia da Igreja."Não acreditaram emmim.Nem nos meus pais. 
Quando foram falar com o bispo [entretanto falecido], ele dis-
se que eram coisas dam in ha cabeça, que as crianças inventa-
vam muito." E assim teve de viver com mais aquela mágoa. 
Até que em 2019, depois de ler umaentrevista dopadre Hans 
Zollner [pároco e psicólogo alemão que é um dos maiores es-
pecialistas em proteção e prevenção do abuso sexual], tudo 
se tomou assustadoramente claro."Percebifinalmenteoque 
se tinhapassado comigo." Eentão pediuparaser recebidapela 
Comissão de Proteção de Menores da Arquidiocese de Braga. 
"Fui bem r ecebida, mas na prát ica o padre continuou na paró-
quia até ao fim do confinamento. Agora está afastado. Tem 
mais de 90 anos." Maria não se livrou das perguntas incómo-
das, da sensação de incredulidade, da uma certa suspeição. 
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"NA VERDADE, NUNCA ACABOU. 
NA MINHA CUECA ESTA SEMPRE 

ACONTECER' 
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QUE HAVIA OUTRAS FORMAS 
CONFESSAR. IS MINHAS AMIGAS DIZIAM QUE O PADRE 

ItiMbtlifi AS CONFESSAVA ASSIM" 
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"NA ALTURA EM QUE 

EU NÃO GOSTAVA, CHORA► 

MAS NÃO ENTENDII 

S COISAS ACONTECERAM 

A, 

O QUE SE PASSAVA" 

"Ao longo do processo de denúncia, ouvi coisas c omo:`Tem a 
certeza que foi esse padre?Ele é tão boa p essoa'. E tive um pa-
dre que me disse: 'Confessei-me tantas vezes a ele e nunca 
aconteceu nada'." 

Um ceticismo aqueacresceua dificuldade em fazer ver àhie-
rarquia católica os verdadeiros contornos daquilo por que pas-
sou. "A maior dificuldade que tive - e conheço outros casos da 
mesma paróquia que tiveram o mesmo problema- foi con-
vencer pessoas da Igreja de que o que se tinha passado tam-
bém eram abusos sexuais", lamenta, antes de deixar um su-
blinhado que espera não voltar a ver questionado. "O padre 
nunca teve qualquer tipo de sexo comigo, mas os toques, a lin-
guagem obscena, o arfar, as perguntas sobre sexo oral e anal 
são violência sexual. São abusos. São crime. E que ninguém 
tenha qualquer dúvida sobre isto." 

"A IGREJA FALHOU" 
O padre que Maria acusa, o homem que espera não ter de en-
contrar "nunca mais", é Fernando Sousa e Silva, pároco que 
chegou à freguesia de Joane (Vila Nova de Famalicão) no in I-
cioda década de1960 e só em julho deste ano, seis décadasde-
pois, foialvo de medidas disciplinares, nomeadamente " ane-
cessidade de se abster de exercer publicamente o seu minis-
tério sacerdotal". Isso mesmo foi confirmado pela arquidio-
cese de Braga, em comunicado, publicado na sequência de 
umabolade neve de denúncias e testemunhos de alegadas ví-
timas que têmvindo a ganhar voz. No documento, confirma-
-seque a Comissão de Proteção de Menores eAdultos Vulne-
ráveis da Arquidiocese de Braga recebeu, entre 2019 e 2021, 
duas denúncias e detalham-se os passos que têm sido dados 
desde então. Há ainda um pedido de perdão às vítimas. E um 
mea culpa. "Reconhecemos que, neste caso, a Igreja falhou 
no dever de proteger osmais frágeis e vulneráveis." Confron-
tado com as acusações, o pároco em causa jurou inocência. 

Esta é uma de várias polémicas que têm marcado o dia a dia 
da Igreja portuguesa nos últimos tempose que aparentam ter 
um denominador comum: supostas tentativas de encobri-
mento, nalguns casos durante décadas. No final de julho, o 
jornal "Observador" apontou o dedo a D. Manuel Clemente, 
cardeal-patriarca de Lisboa, por alegadamente ter tido conhe-
cimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores re-
lativa a um sacerdote do patriarcado (chegando mesmo a en-
contrar-se com a vítima)e não ter comunicado o casoàs auto-
ridades civis. Segundo a mesma notícia, o episódio, ocorrido 
nos anos 1990, já havia sido relatado também a D. José Poli-
carpo, anterior patriarca. Numa carta aberta, D. Manuel Cle-
mente defendeu que "este caso e outros do conhecimento 
público, que foram tratados no passado, não correspondem 
aos padrões e recomendações" de hoje, vincando que o seu 
antecessor "acolheu e tratou o cas o em questão tendo em con-
ta as recomendações canónicas e c iv is da época e o diálogo com 
a família da vítima". Quanto a si, e ao facto de não ter denun-
ciado o caso às autoridades, garantiu que a preocupação daví-
tima "era não haver uma repetição do caso, semdesejar de for-

ma expressa a sua divulgação". 
Numa audiência com o Papa 
Francisco, D.Manuel Clemente 
colocaria mesmo o lugar àdisp o-
sição. 

Nos últimos dias, a mira virou-
-separa D. José Omelas, bispo da 
diocese de Leiria-Fátima e presi-
dente da Conferência Episcopal 
Portugal (CEP). O " Público" no-
ticiou que o pároco está a ser in-
vestigado pelo Ministério Públi-
co por eventual "comparticipa-
ção em encobrimento" de casos 
de abusos sexuais sobre crianças 
acolhidas num orfanato dirigido 

por um padre dehoniano numa cidade da província moçam-
bicana da Zambézia. O caso remonta a 2011, quando José Or-
neias era o responsávelmáximo pela Congregação dos Sacer-
dotes do Sagrado C oração de Jesus, mas a denúncia só chegou 
à Procuradoria-Geral da República no último mês. Confron-
tada com a situação, a CEP garantiu que, à data dos alegados 
factos, o seu presidente "deu indicações" para que as suspei-
tas fossem investigadas, através de um inquérito intemo, não 
tendo sido encontradas evidências de "possíveis abusos". O 
bispo ressalvou, no entanto, que não existe registo do mes-

 

'ESTAMOS A FALAR 
E PESSOAS QUE DITAM 

VALORES MORAIS E QUE 
DEVERIAM SER BÚSSO-
LAS NESSE SENTIDO, O 
QUE PODE GERAR UMA 
ENORME AMBIGUIDADE 

AS VITIMAS" 

ngelo Fernandes 
undador da associação 
uebrar o Silêncio 
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mo por se tratar de um inquérito informal. "Posteriormente, 
quer a Procuradoria-Geral de Moçambique, quer a Procura-
doria italiana de Bérgamo, em Itália, onde residia um dos sa-
cerdotes visados [cuja nacionalidade é italiana], investigaram 
detalhadamente todas as situações e arquivaram essas mes-
mas investigações, ilibando o missionário dehoniano em ques-
tão", reforça o comunicado. Na sequência deste caso, D. Ma-
nuel Linda, bispo do Porto, veio inflamar ainda mais a polé-
mica ao afirmar que o crime de abuso sexual de menores não 
era um crime público e que, portanto, não havia obrigatorie-
dade de denúncia.A ideia foi prontamente contestada por pe-
n alistas e pelo próprio presidente da CEP, D. José Ourelas. 

Na avalanche de noticias relacionadas com o tema dos abu-
sos na Igreja, destaque ainda para o comunicado divulgado re-
centemente pela P rov íncia Portuguesa da Comp an hia de Je-
sus, em que se assumia que oito padres jesuítas, entretanto 
falecidos, terão, "com um grau de probabilidade elevado", 
abusado sexualmente de menores, entre as décadas de1950 
e 1990. Ainda segundo a Companhia de Jesus, os casos, que 
ocorreram maioritariamente em contexto escolar, foram já 
comunicados à Comissão Independente para o Estudo dos 
Abusos Seriais naIgrejaCatólica, criada emjaneiro deste ano. 
A ideia foi, citando a CEP, "reforçar e alargar o atendimento 
dos casos [de abusos sexuais] e o respetivo acompanhamen-
to a nível civil e canónico", bem como "fazer o estudo em or-
dem ao apuramento histórico desta grave questão". "Temos 
muita pena e custa-nos muito tratar estas coisas, como qual-
quer família que tratasse de um problema destes, mas não te-
mos medo e temos todo o interesse em esclarecer tudo isto", 
vincou, na altura, D. José Ourelas. 

EFEITO DOMINO 
Desde então, e segundo os últimos números disponíveis -
uma nova conferência de imprensa está agendada para esta 
terça-feira, dia 11 -, a comissão liderada pelo pedopsiquiatra 
Pedro Strecht já recebeu mais de 400 queixas de abusos se-
xuais no contexto da Igreja, envolvendo cerca de uma cente-
na de sacerdotes. Destas queixas, pelo menos 17 foram enca-
m inhadas para o Ministério Público. Entre as vítimas, 60% 
são do sexo masculino, 40% do sexo feminino, com os semi-
nários a representaremumafatia importante dos casos. " Sen-
d o estruturas fechadas, facilitavam quase uma transmissão 
transgeracional da situação de abuso", confirmou Strecht. A 
ideia é elaborar, até ao final do ano, um relatório que se espe-
ra seja uma espécie de raio -X da realidade dos abusos sexuais 
no contexto da Igreja Católica portuguesa ao longo das últi-
mas décadas. 

Enquanto esse tempo não chega, as ondas de choque provo-
cadas pela a ia çã o da comissão já se fazem sentir, com o nú-
mero de relatos e notícias relacionadas com o tema a sucede-

 

HÁ NESTES CASOS UMA 
INÂMICA DO SEGREDO 
XACERBADA FACE AO 
ECEIO DE ENFRENTAR 
INSTITUIÇÃO, NUMA 
ERSPETIVÁ DO EU 
ONTRA O ELES, DE 
MA BATALHA DE DAVID 
ONTRA GODAS" 

arla Ferreira 
estora técnica da rede 
ARE, da APAV 

"SÓ QUERIA QUE AQUILO ACABASSE RÁPIDO 
dos stilk IDAQUE E SITIO ESCURO. PERCEBI QUE 

SE DISSESSE SIM A TODAS AS PERGUNTAS O PADRE 
ACABAVA 0 CONFES 0 MAIS DEPRESSA" 
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rem-se a um ritmo nunca antes visto. "Claramente estes mo-
vimentosvãopotenciar adesocultação de maisacontecimen-
tos deste género", reconhece Cada Ferreira, gestora técnica 
da rede GARE (equipa especializada que intervém na violên-
cia sexual contra crianças e jovens), da Associação Portugue-
sa de Apoio àVítima (APAV). "Já vimos este fenómeno nou-
tros casos. Quando se abrem canais de comunicação, vamos 
ter mais relatos. Possivelmente continuam a não a ser sequer 
a ponta do icebergue, mas vão seguramente conhecer-se ou-
tras situações." Como uma fina camada degelo que sevai que-
brando lentamente. "Há uma tendência para revelações e des-
cobertas sucessivas", reforça, assumindo que este crescendo 
j á se nota no número de queixas (relacionadas com abusos no 
contexto da Igreja) que têm chegado àAPAV nos últimos tem-
pos. "Mesmo que não sejam ainda números substanciais no 
total de denúncias de abusos", ressalva. 

Sendo certo que o tema não nasceu em Portugal com a cria-
ção da comissão independente. Já há quase 3 O anos, em1993, 
opadre brasileiro Frederico Cunha foi acusado deter matado, 
em maio de 1992, o jovem Luís Miguel, de 15 anos, de quem 
teria abusado sexualmente. Frederico, padre no Funchal, tor-
nou-se então o primeiro padre católico a ser julgado e conde-
nado em Portugal Masa pena, de 13 anos de prisão, nunca foi 
cumprida na totalidade: em 1998, aproveitando uma saída 
precária, fugiu para Madride daí apanhouum avião para o Bra-
sil. Depois disso, foi preciso esperar até 2012 para ver um pa-
dre ficar preso por abusos sexuais de menores. Luís Miguel 
Mendes, à época vice-reitor do seminário do Fundão, foi le-
vado pela PJ depois de alunos internos da instituição terem 
denunciado os abusos. O pároco acabaria condenado a uma 
pena de prisão de dez anos, que ainda hoje cumpre, com sen-
tença confirmada por dois tribunais superiores, incluindo o 
Supremo Tribunal de Just iça, em 2017. 

Gil Carvalho, então diretor da unidade da PJ da Guarda e res-
ponsável pela ordemde detenção do pároco, não esconde que, 
na altura, a investigação teve de se desenvencilhar de certos 
"anticorpos" que foram surgindo pelo caminho. "Tornou-se 
óbvio que havia, por parte da hierarquia da Igreja, uma tenta-
tiva de ocultara situação. Se bem m e lembro na altura, o bis-
po até já tinha marcado uma reunião com os pais dos ofendi-
dos e dizia que tudo ia ser tratado 'em família'." À resistência 
da Igreja, juntava-se, muitas ve zes, a descrença da própria so-
ciedade. "Lembro-mede um dos rapazes dar uma entrevista 

"MANDAVA-ME ENTRAR PARA O CUBÍCULO ONDE ELE ESTAVA, 
SENTAVA-ME À FRENTE DELE E COM AS MÃOS 

IA FAZENDO COISAS, A MIM E A ELE PRÓPRIO, 
ENQUANTO FAZIA PERGUNTAS SOBRE SEXO NUMA LINGUAGEM 

QUE AINDA HOJE ME DÁ VÓMITOS" 
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ao JNem que dizia que quando iaà GNR fazer queixa ainda se 
riam dele.E isto acontece muito: as vítimas tentam fazer quei-
xa, ninguém liga e de ixam de acreditar." 

Desde então, os casos de padres portugueses abraços coma 
Justiça contam-se pelos dedos. Aliás, em 2019, a CEP fazia sa-
ber que, desde 2001, os tribunais eclesiásticos só tinham ana-
lisado cerca de uma dezena de casos e que, em mais de meta-
de, a investigação tinha parado "por falta de fundamentos". 
A Igreja reafirmava, no entanto, o empenho numapolítica de 
"tolerância zero". Enquantoisso, no estrangeiro, a cortin a ia 
caindo, deixando vislumbrar um fenómeno de dimensões gi-
gantescas em vários países. S e já na década de1980, as revela-
ções de abusos de crianças num orfanato em Newfoundland, 
no Canadá, provocaram um escândalo à escala mundial, um 
trabalho do jornal "Boston Globe" em 2001 havia de projetar 
definitivamente o assunto. Conduzida pela famosa equipa 
"Spotlight", a investigação, que até um Pulitzer mereceu, re-
velou que a hierarquia católica havia encoberto, só na cidade 
de Boston, os crimes sexuais cometidos por cerca de 90 pa-
dres. Estava aberta a porta para uma sucessão de revelações 
escabrosas por todo o Mundo:Alemanha, França, Polónia, 
Áustria, Bélgica, Irlanda, Países Baixos, México, Chile, Aus-
trália e EUA são exemplos de países sacudidos por um terra-
moto que foi forçando a Igreja a tomar medidas. 

Uma das mais relevantestomadas deposição ocorreu em de-
zembro de 2019, quando o Papa Francisco põs fim ao segredo 
pontificio para denúncias de abusos sexuais, determinando 
que os processos canónicos conservados nos arquivos das dio-
ceses e da Santa Sé relativos a abusos sexuais cometidos por 
membros do Clero fossem facultados às autoridades civis. Já 
em fevereiro desse ano, o Papa tinha chamado a Roma os res-
ponsáveis pelas conferências episcopais de todo o Mundo para 
um encontro, sem precedentes, que visou discutir e encon-
trar soluções para o"11 de setembro da Igreja Católica", como 
já foi apelidado o flagelo do abuso de menoresno contexto re-
ligioso. Três meses mais tarde, em maio, anunciou legislação 
mais rigorosa, impondo a obrigatoriedade de os sacerdotes e 
religiosos denunciarem suspeitas de abusos na Igreja, assim 
como qualquer encobrimento por parte da hierarquia. 

DAVID CONTRA COLIAS 
Ângelo Fernandes, fundador da Quebrar o Silêncio, a pr imei-
raassociaçãoportuguesa de apoio especializado parahomens 
sobreviventes de violên da sexual, lembra que os episódios 
que envolvem elementos ligados àIgreja se podem tomarain-
da mais traumáticos pelos sentimentos díspares que desper-
tam nas vítimas. "Estamos a falar de pessoas que ditam valo-
res morais e que deveriam ser bússolas nesse sentido, o que 

"OS EFEITOS JÁ SE 
ESTÃO A NOTAR. PESSOAS 
QUE ABANDONAM 
A IGREJA, POR FALTA 
DE CONFIANÇA, POR SE 
SENTIREM INCOMODA-

 

DAS. PENSO QUE NADA 
SERÁ COMO DANTES" 

Maria João Sande Lemos 
Movimento Nós Somos Igreja 

pode gerar uma enorme ambiguidade nas vítimas. Há uma 
particular complexidade que se pode tornar um obstáculo à 
recuperação. Lembro-me de um caso em que o padre abusa-
dor depois pedia aos meninos que rezassem com ele para pe-
dir perdão pelos abusos, numa clara manipulação do seu pa-
pel e do seu estatuto." Uma ambiguidade que se exponencia 
quando há uma responsabilização das vítimas. "Num outro 
caso, o padre diziaque o menino é que era especial, que tinha 
características que fazia com que ele pecasse, que o seduzia, 
que era uma tentação. Faz-se cerque o problema é da vítima, 
há umatransferência daculpa.E estes homens crescem apen-
sar que são culpados pelo que lhes aconteceu." 

Carla Ferreira, da APAV, chama a atenção para uma outra 
nuance comum no contexto que envolve estas vítimas. "Há, 
regra geral, uma grande dificuldade relacionada com a deso-
cultação das situações, umadinâmicado segredoexacerbada 
face ao receio de enfrentar a instituição, numa perspetiva do 
eu contra o eles, de uma batalha de David contra Golias. A que 
acresce o facto de os agressores serem muitas vezes pessoas 
conhecidas e respeitadas dentro da comunidade, o que faz 
com que as próprias vítimas temam pela credibilidade das de-
núncias." 

O resultado é, quase sempre, um emaranhado de traumas 
que não esmorecem com o tempo e que, muitas vezes, até se 
vãoavolumando."Muitas destas vítimas sofrem de stress pós-
-traumático, que afeta diferentes dimensões da sua vida. Na 

"NÃO GOSTAVA DAS PERGUNTAS QUE ELE FAZIA, 
DA FORMA COMO ME PASSAVA AS MÃOS PELAS PERNAS, 

COMO 'RESPIRAVA', 
DA LINGUAGEM QUE USAVA" 
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questão da confiança, numa hipervigilância nas relações de 
proximidade e referência, na ideia de que qualquer pessoa 
pode ser umabusador", enumera ÂngeloFernandes. E depois 
há o resto: os flashbacks, as memórias indesejadas, os pesade-
los, a baixa autoestima. O fundador da "Quebrar o Silêncio" 
deixa, no entanto, um alerta. "Há um grande mito que é a ideia 
de que o trauma fica para a vida. Não é verdade. É possível ul-
trapassar estas situações." 

E como fica a relação dos crentes com a Igreja, no meio des-
ta espiral de revelações e denúncias? Fernando Calado Rodri-
gues, pároco na diocese de Bragança-Miranda, reconhece que 
a hierarquia da Igreja Católica portuguesa terá errado numa 
primeirafase, porter apresentadoumacerta resistência ao es-
crutínio do fenómeno e por ter "acreditado que aqui seria di-
ferente", mas olha para tudo o que tem acontecido nos últi-
mos tempos como algo "importantíssimo". "É como uma fe-
fida. Enquanto não se abrir e se desinfetar tudo, não se pode 
curar." E elogia a postura adotada pelos membros da hierar-
quia eclesiástica nos dois casos mais recentes. "Em relação a 
D. José Ornelas, penso que o procedimento foi correto, que 
fezo que tinha que fazer, comunicando o caso na dev ida altu-
r a a quem tinha que comunicar. Na reação ao caso de Joane, 
parece-me relevante que o bispo tenha suspendido o padre 
em causa ainda antes desta polémica. E gostei sobretudo do 
tom dos comunicados, dirigido às vítimas, pedindo-lhes per-
dão, dando-lhes a oportunidade de falar. Acho isso tudo im-
portantíssimo." 

Também Maria João Sande Lemos, do núcleo coordenador 
do movimento Nós Somos Igreja, entende que, finalmente, 
"as conferências episcopais estão a tomar as de cisões certas". 
"Estamos a falar de algo absolutamente horrível, não há como 
minimizar isto. Durante muito tempo, ia-se ocultando, ia-se 
disfarçando, não se ouviam as pessoas, cá como no resto do 
Mundo. Mas finalmente a hierarquia católica percebeu que 
não podia continuar a adiar este assunto." Reconhece, ainda 
assim, que "se demorou muito e que há de ser difícil que as 
pessoas voltem a ter a mesma confiança que tinham antes". 
"É verdade que a Igreja resiste há 2000 anos, mas não há como 
negar que este é um acontecimento muitíssimo grave. E os 
efeitos já se estão a notar. Pessoas que abandonam a Igreja, por 
falta de confiança, por se sentirem incomodadas. Penso que 
nada será como dantes. E que a hierarquia tem, de uma vez 
por todas, de deixar de ser impenetrável." 

Maria, que aindacarregacom ela ocheiro, o escuro, asdores, 
o ar abafado daquele confessionário dos horrores, continua a 
sentir-se "profundamente católica" ("racionalmente católi-
ca", acrescenta), mas não nega que, nos últimos tempos, a fé 
que a move "tem sido abalada". E ainda assim reza, cada vez 
mais. Para que Deus não a deixe perder de vez a fé. "Os padres 
abusadores não representam a Igreja. São o joio no meio do 
trigo. É preciso denunciar, mexer no passado e no presente e 
denunciar.Acredito que os abusos aindaaconte cem e não po-
demos permitir." 

ACUSAÇÕES 
VISAM NOBEL DA PAZ 

Também a nível internacional a polémica à 
volta dos abusos sexuais na Igreja continua a 
adensar-se, com o rol de alegados agresso-
res a engrossar a cada dia. Recentemente, 
as suspeitas chegaram a Ximenes Belo, ex-
-administrador apostólico de Díli (capital de 
Timor-Leste) e prémio Nobel da Paz em 
1996.0 véu foi levantado pelo jornal holan-
dês "De Groene Amsterdammer", que publi-
cou testemunhos de alegadas vítimas de 
abusos, quando eram menores, bem como 
de duas dezenas de pessoas que terão tido 
conhecimento do caso, incluindo "individua-
lidades, membros do Governo, políticos, 
funcionários de organizações da sociedade 
civil e elementos da Igreja". Os abusos terão 
ocorrido entre as décadas de 1980 e 1990, 
em Timor-Leste. O "Observador" adiantaria, 
entretanto, que as suspeitas eram também 
do conhecimento da Igreja portuguesa pelo 
menos desde 2010.0 próprio Vaticano 
anunciou ter imposto sanções disciplinares a 
D. Xímenes Belo nos últimos dois anos 
(incluindo limites aos movimentos do bispo e 
ao exercício do seu ministério), após alega-
ções relativas ao comportamento do Nobel 
da Paz. Após a revelação do "De Groene 
Amsterdammer", Ximenes Belo abandonou 
a residência dos Salesianos em Lisboa, onde 
residia, encontrando-se incontactável e em 
paradeiro incerto. 
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Jornadas APAV Açores contra a Violência 2022
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Agenda Açores Online

URL:https://agendacores.pt/event/jornadas-apav-acores-contra-a-violencia-2022/

 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - Açores promove a VII edição das Jornadas APAV Açores
contra a Violência, que irão decorrer no dia 18 de Novembro, no Centro Cívico e Cultural de Santa
Clara, em Ponta Delgada.Esta edição volta a contar com um painel diversificado de prestigiados
oradores e moderadores, de forma a promover o debate e reflexão sobre as temáticas relacionadas
com o apoio à vítima de crime e a prevenção da vitimação e da violência.No evento, que irá reunir
diversos especialistas, serão abordadas três áreas principais: As outras faces da Violência Doméstica,
Vítimas de Crime e Saúde Mental e Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual Online.A
participação no evento tem o custo de 5EUR e carece de inscrição obrigatória.Programa:
 
09:00h - Abertura do secretariado.
 
09:30h - Acolhimento e boas-vindas.
 
José Manuel Bolieiro | Presidente do Governo Regional dos Açores (por confirmar)
 
Pedro Nascimento Cabral | Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
 
Sílvia Branco | Gestora da APAV Açores
 
I Painel: As outras faces da violência doméstica, com moderação de Ana Furtado Silva, Presidente do
Comissariado dos Açores para a Infância.
 
10:00h - Homens vítimas de violência doméstica, por Daniel Cotrim, Assessor Técnico da Direcção
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (online).
 
10:30h - Violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo, por Joana Moreira | Técnica do Projecto
(A)MAR da Associação de Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva dos Açores.
 
11:00h - Pausa para café.
 
11:15h - Crianças expostas à violência interparental, por Centro de Terapia Familiar e Intervenção
Sistémica (por confirmar).
 
12:00h - Almoço (livre).
 
II Painel: Vítimas de crime e saúde mental, com moderação de Célia Barreto Carvalho, Psicoterapeuta
e Professora Auxiliar da Universidade dos Açores (por confirmar).
 
13:30h - Vítimas de crime e questões de saúde mental - A perspectiva de um psiquiatra, por Pedro
Morgado, Coordenador Regional de Saúde Mental da Administração Regional de Saúde do Norte.
 
14:00h - O atendimento a pessoas com perturbação mental, por José Martin, Enfermeiro Responsável
do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Divino Espírito Santo.
 



14:30h - Debate.
 
14:45h - Pausa para café.
 
15:00h - Tipos, modus operandi e natureza dos crimes: A experiência da linha Internet Segura, por
Ricardo Estrela, Gestor Operacional da Linha Internet Segura e da Linha Alerta da APAV - Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
15:30h - Dificuldades da investigação criminal de crimes online contra crianças e jovens, por Renato
Furtado | Coordenador do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária.
 
16:00h - Apoio especializado e prevenção da violência sexual contra crianças e jovens, por Carla
Ferreira | Gestora Técnica do Projevto CARE - Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual da APAV -
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
16:30h - Debate.
 
16:45h - Sessão de encerramento por Sílvia Branco | Gestora da APAV Açores.
Inscreve-te aqui!Foto meramente ilustrativa: DR



Declarações de Marcelo "contribuem para o silêncio das vítimas" dos abusos sexuais
na Igreja
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: CNN Portugal Online Autores: Henrique Magalhães Claudino

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d49fa28

 
Os comentários do Presidente da República "foram de um desrespeito enorme" - o que uma vítima de
abusos sexuais e um psicólogo especialista na área têm a dizer sobre as polémicas declarações de
Marcelo Rebelo de Sousa
 
A opinião do Presidente da República de que as 424 queixas validadas pela Comissão Independente
para o estudo dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica não são um número
"particularmente elevado" está a desvalorizar os atos de coragem dos denunciantes e a contribuir para
o silêncio de futuras queixas, critica o psicólogo Ricardo Barroso, especialista no tratamento de casos
de agressões sexuais.
 
"Foram [declarações] lamentáveis", sublinha à CNN Portugal, garantindo que a mensagem de Marcelo
Rebelo de Sousa "quis diminuir a gravidade do problema" dos abusos sexuais no seio da Igreja
Católica e que, para isso, "serviu-se da estatística".
 
Da mesma opinião é Ângelo Fernandes, vítima de abuso sexual na infância e autor do livro "De Que
Falamos Quando Falamos de Violência Sexual Contra Crianças". "Eu acho que é importante perceber
que este tipo de declarações é prejudicial para as vítimas. Bastava apenas um caso para ser
demasiado grave e é preciso entender que, por trás destes números, estamos a falar de crianças que
foram abusadas."
 
Tanto Ângelo Fernandes como Ricardo Barroso temem que os comentários da mais alta figura do
Estado português possam contribuir para a manutenção do silêncio de vítimas que ainda estão a
ponderar se vão denunciar os seus casos. Isto porque, como explica o psicólogo, "o processo de
denúncia é extremamente difícil" e há "uma pressão enorme individual, por um lado", e por outro há
"a culpa que o agressor induz na vítima" e que, "em alguns casos, consegue convencê-la de que se
algum dia denunciar o seu caso a culpa será dela".
 
Por isso, acrescenta Ricardo Barroso, os comentários do Presidente da República "foram de um
desrespeito enorme". As pessoas que denunciam "não o fazem de ânimo leve e, neste momento, há
muita gente que está a pensar em casa se deve denunciar o seu caso" e está também "extremamente
atenta aos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa".
 
O número de denúncias tem subido, sim, mas Ângelo Fernandes acredita que são "apenas um
pequena ponta do iceberg". "Não haja ilusões, é preciso ter atenção aos casos que estão em silêncio."
Assim, continua o também fundador da Associação Quebrar o Silêncio, "não é aceitável a
minimização" deste problema. "Acho que, independentemente do Presidente da República, as
mensagens devem ser sempre de apoio e garantir o bem-estar destas pessoas."
 
Questionado sobre se Marcelo deve pedir desculpa pelo que disse esta terça-feira, Ângelo Fernandes
diz preferir "esperar pelos próximos desenvolvimentos". Já Ricardo Barroso garante que um pedido de
desculpa "não é suficiente". "Tem de ir um pouco mais além disso, tem ser algo muito mais efetivo,
porque as sua postura tem sido muito relaxada."



 
Ângelo Fernandes e Ricardo Barroso admitem ainda que tem existido bastante "ruído" em torno deste
assunto e, por isso, pedem uma resposta "mais clara" da Comissão Episcopal Portuguesa, mas
também apelam à sensatez de Marcelo, que, na opinião do fundador da associação Quebrar o Silêncio,
 "devia pedir um parecer técnico para ajudar a navegar estes temas".
 
A CNN Portugal tentou contactar vários interlocutores dentro e fora da Igreja Católica para tentar
perceber as reações aos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa. A Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima não quis prestar declarações, garantindo que "não pode comentar diretamente as declarações
do Presidente". Por outro lado, nem a Comissão Independente nem a Conferência Episcopal
Portuguesa responderam às tentativas de contacto.
 
Após as polémicas declarações de Marcelo, a Presidência da República emitiu um esclarecimento em
que reafirma que o número de casos denunciados de abusos sexuais na Igreja Católica "não parece
particularmente elevado". Mas neste comunicado o Presidente diz que não é elevado "face à provável
triste realidade" - estas últimas palavras não foram ditas na primeira declaração do Presidente, que foi
a seguinte:
 
"Não me surpreende. Está a ver, o problema é o seguinte: não há limite do tempo para estas queixas.
Há queixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos, e que fazem denúncias relativamente ao que
sofreram há 60 ou há 70 ou há 80 anos. Portanto, o que significa que estamos perante um universo
de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões. De jovens, muitas centenas de
milhares de jovens, haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros
países - e com horizontes mais pequenos - houve milhares de casos".
 
Posteriormente, no comunicado da Presidência, Marcelo diz assim:
 
"O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão,
muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não
parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo".
 
Henrique Magalhães Claudino



Exposição da vida íntima: PGR recebeu mais de quatro queixas por dia em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Expresso Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=26f09251

 
Parlamento vai debater a divulgação não consentida de imagens de cariz sexual esta quarta-feira. PGR
abriu mais 127 inquéritos do que em 2020
 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, em 2021, segundo o "Jornal de Notícias", 770
inquéritos por crime de devassa da vida privada e 795 inquéritos pelo crime de gravações e fotografias
ilícitas. No total, o ano passado a PGR abriu 1565 processos por exposição da vida íntima, mais 127 do
que em 2020 - em média, são mais de quatro por dia.
 
A divulgação não consentida de imagens íntimas "envolve vários tipos de casos e com motivações
diferentes", explica Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura, coordenada
pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). O ano passado registaram-se, em média,
quatro queixas por dia sobre partilha de imagens íntimas.
 
Para já, a exposição de "nudes" (vídeos ou fotografias de alguém nu ou parcialmente despido) não é
considerada um crime em Portugal. Esta quarta-feira o parlamento vai debater a divulgação não
consentida de imagens de cariz sexual. Vários partidos defendem a alteração do Código Penal para
autonomizar o ilícito e reforçar a proteção das vítimas.
 
Expresso Expresso
 
Expresso
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PARTIDOS 

Crimes 
O Bloco de Esquerda 
propõe a criação do cri-
me de pornografia não 
consentida, prevendo 
que quem fotografe ou 
filme alguém para fins 
pornográficos, sem con-
sentimento, tenha até 
um ano de prisão. Já o 
PAN propõe o crime de 
divulgação não consen-
tida de conteúdo de na-
tureza íntima ou se-
xual, sendo que a pena 
pode ir até dois anos. 

Penas 
O PS avança com a pro-
posta de uma pena até 
cinco anos de prisão 
para quem dissemine, 
sem consentimento, 
imagens da vida fami-
liar ou sexual. O Chega 
propõe urna pena de 
prisão de um a cinco 
anos ou o pagamento 
de multa, com a possi-
bilidade de agravantes. 

1 III 

o 
O que fazer se uma 
imagem íntima minha 
for divulgada? 
De acordo com a APAV é 
importante ter uma pro-
va digital, seja da fotogra-
fia ou do vídeo já divulga-
do e de conversas em que 
o agressor ameaça a víti-
ma de que vai partilhar 
uma imagem íntima. 
Capturas de ecrã e cópias 
dos urls dos perfis são im-
portantes guardar. Não se 
deve efetuar qualquer 
pagamento ao agressor. É 
aconselhável rever as de-
finições de segurança nas 
redes sociais, para blo-
quear o acesso do agres-
sor e pedir a familiares 
para fazer o mesmo. 

/- • 2 

Devo contactar as pla-
taformas onde foi dis-
seminado o conteúdo? 
É possível denunciar o 
agressor nas plataformas 
ou nas redes sociais, onde 
foi divulgado o conteúdo 
íntimo. Se tiver dificul-
dades, pode contactar a 
Linha Intemet Segura 
(800 219 090, linhainter-
netsegura@apav.pt ou 
preencher formulário no 
site). Caso a vítima tenha 
acesso ao conteúdo, pode 
inseri-lo em StopN-
CII.org, que ajuda a pre-
venir que a imagem seja 
disseminada por outras 
plataformas. 

Posso apresentar quei-
xa nas autoridades? 
Sim. A divulgação não 
consentida de imagens 
íntimas pode ser enqua-
drada em vários crimes, 
desde devassa da vida 
privada, gravações e foto-
grafias ilícitas, violência 
doméstica, ameaça ou 
coação. Tudo depende da 
situação em concreto. A 
APAV aconselha as víti-
mas a procurar apoio psi-
cológico, caso conside-
rem necessário. 

a 

e 
1 

a 
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Mais de 1500 
inquéritos 
por exposição 
da vida íntima 

Rita Neves Costa 
rita.n.costa@japt 

DIREITOS  No ano passado, a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) abriu 770 inqué-
ritospor crimede devassada 
vidaprivadae 795 inquéritos 
pelo crime de gravações e fo-
tografias ilícitas. No total, 
são1565 processos ondeestá 
incluída a divulgação não 
consentida de imagens ínti-
mas, além de outro tipo de si-
tuações ilegais. Contas fei-
tas, são mais de quatro in-
quéritos por dia e as queixas 
têm vindo a aumentarA ex-
posição na Internet de "nu-
des" (vídeos ou fotografias 
de alguém nu ou parcial-
mente despido) não é, por si 
só, considerada um crime 
em Portugal. Vários partidos 
querem alterar o Código Pe-

  

nal para autonomizar o ilíci-
to e reforçar a proteção das 
vítimas. O tema estará hoje 
em debate no Parlamento. 

A divulgação não consen-
tida de imagens íntimas 
"envolve vários tipos de ca-
sos e com motivações dife-
rentes", explica Carolina 
Esteves Soares, técnica ope-
racional da Linha Intemet 
Segura, coordenada pelaAs-
sociação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV). 

Nos últimos anos, os da-
dos da PGR mostram um 
aumento nos dois tipos de 
crimes que envolvem estes 
casos. Em 2021, foram aber-
tos mais 127 inquéritos por 
devassa da vida privada e 
gravações ilícitas do que no 
ano anterior. 

Consoante as situações, a 
exposição de imagens de ca-

  

riz sexual pode enquadrar-
-se em crimes de extorsão 
(se a vítima for ameaçada a 
troco de dinheiro), de por-
nografia de menores (se 
uma criança ou adolescente 
for avítima) ou de violência 
doméstica (se a vítima e o 

ESTUDO 

96 c ) 
das mulheres que sofre-
ram violência sexual com 
base em imagens senti-
ram impacto no seu bem-
-estar psicológico. 

Maioria das 
vítimas não 
sabe que pode 
apresentar queixa 

Debate sobre 
divulgação não 
consentida de 
imagens de cariz 
sexual chega hoje 
ao Parlamento 

Peticionários 
querem que seja 
crime público 

agressor forem cônjuges, 
ex-cônjuges ou tiverem 
uma relação de namoro). 

BANALIZADO COMO "PIADA" 
Uma vez que a divulgação 
não consentida de imagens 
íntimas não é considerada 
um crime autónomo, não é 
possível ter a real noção da 
quantidade de vítimas ou de 
casos relacionados. O estu-
do "Faz Delete" - da Rede 
Portuguesa de Jovens para a 
Igualdade de Oportunida-
des entre Mulheres e Ho-
mens, publicado em maio -
enquadra um "leque de 
comportamentos sexual-
mente abusivos", como a 
captação não consentida, a 
partilha não consentida e a 
ameaça de partilha, no con-
ceito de "violência sexual 
com base em imagens". 
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e Partidos querem 
agravar penas para 
quem dissemine 
conteúdo íntimo 
e sexual 
FOTO: ARQUIVO GIOBAL IMAGENS 

Mariana 
criou petição 
para "cortar 
a corrente" 

Dados pessoais 
de jovens raparigas 
espalhados na Internet 

Num universo de 519 mu-
lheres entre os 18 e os 25 
anos em Portugal, mais de 
seis em cada dez sofreram 
pelo menos uma forma de 
violência sexual com base 
em imagens. A maioria das 
jovens diz ter sofrido de 
"cyberflashing", isto é, 
quando alguémrecebe, sem 
oter pedido, imagens de ór-
gãos sexuais de outros, por 
exemplo, em caixas de men-
sagens nas redes sociais. 
"Foi uma informação que 
me surpreendeu", aponta 
Maria João Faustino, inves-
tigadora nas áreas daviolên-
cia sexual, género e sexuali-
dade. "O cyberflashing é 
muito banalizado como 
uma piada", apesar de aten-
tar contra a liberdade de al-
guém, afirma ao JN. 

Carolina Esteves Soares 
apont a que a maioria das ví-
timas "não sabe que pode 
denunciar" às autoridades a 
divulgação não consentida 
ou a ameaça de partilha de 
imagens íntimas próprias. O 
receio do julgamento e da 
humilhação e o impacto nas 
famílias, amigos ou nos co-
legas gera pânico, sendo que 
o primeiro passo tem sido, 
erradamente, eliminar as 
provas (ler P&R). 

A perceção das "nudes" 
continua a ser mais penali-
zadora para as mulheres, re-
fere Maria João Faustino. A 
investigadora usa o exem-
plo da "pornografia de vin-
gança", em que se parte do 
pressuposto de que a vítima 
fez algo para merecer o cri-
me. "Tiveram uma expres-
são de intimidade. A sexua-
lidade não pode ser pensada 
como há 50 anos". 

Até julho, a PGR abriu 386 
inquéritos por crime de de-
vassa da vida privada e 390 
pelo crime de gravações e 
fotografias ilícitas. A peti-
ção lançada por Mariana 
Fernandes (ler ao lado), e 
que será debatida no Parla-
mento, pretende que a par-
tilha não consentida seja 
crime público: qualquer um 
pode denunciar. •  

INICIATIVA A banalização de 
imagens de jovens raparigas 
nuas em várias plataformas, 
como o WhatsApp ou Tele-
gram, motivou Mariana 
Franco Fernandes a querer 
pôr fim auma normalização 
que "explorava a fragilida-
de" das mulheres, muitas 
sem conhecimento de que 
os conteúdos estavam a cir-
cular emgruposnaIntemet. 
A questão era ainda mais 
grave quando, associado à 
imagem dos corpos, estava 
não só um rosto, mas tam-
bém dados pessoais. 

A trabalhadora bancária, 
de 32 anos, percebeu que o 
problema merecia mais re-
flexão. Mariana Fernandes 
fez uns "slides" de esclare-
cimento nas suas redes so-
ciais, mas cedo percebeu 
que o tema tinha de ter um 
movimento próprio, o 
"Corta a Corrente". 

SEM PRIVACIDADE 
Não demorou até surgir 
uma petição, que reuniu 
8654 assinaturas, e onde se 
exige que a partilha de con-
teúdo íntimo de forma não 
consentida seja crime públi-
co.A peticionáriatem cons-
ciência de que atribuir a na-
tureza de crime público àdi-
vulgação não consentida de 
imagens tem sido alvo de 
críticas. "Dizem que coloca 
em causa a privacidade da 
vítima, mas na maioria dos 
casos, essa privacidade já 
não existe. As imagens são 
públicas", contrapõe. •  &N.C. 

e 

4 
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Mariana Fernandes 
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Há quatro queixas 
por dia sobre partilha 
de imagens íntimas 
Devassa da vida privada, gravações 
e fotos ilícitas sob investigação da PGR 

Igreja Marcelo 
criticado por 
desvalorizar 
número de 
casos de abuso 

Coinião revela já 
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testemunhos P. 9 

Rui Pinto 
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Mais de 1500 inquéritos por exposição da vida íntima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Jornal de Notícias Online Autores: Rita Neves Costa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7cf0fa4c

 
Maioria das vítimas não sabe que pode apresentar queixa. Debate sobre divulgação não consentida de
imagens de cariz sexual chega esta quarta-feira ao Parlamento. Peticionários querem que seja crime
público.
 
No ano passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu 770 inquéritos por crime de devassa
da vida privada e 795 inquéritos pelo crime de gravações e fotografias ilícitas. No total, são 1565
processos onde está incluída a divulgação não consentida de imagens íntimas, além de outro tipo de
situações ilegais. Contas feitas, são mais de quatro inquéritos por dia e as queixas têm vindo a
aumentar. A exposição na Internet de "nudes" (vídeos ou fotografias de alguém nu ou parcialmente
despido) não é, por si só, considerada um crime em Portugal. Vários partidos querem alterar o Código
Penal para autonomizar o ilícito e reforçar a proteção das vítimas. O tema estará hoje em debate no
Parlamento.
 
A divulgação não consentida de imagens íntimas "envolve vários tipos de casos e com motivações
diferentes", explica Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura, coordenada
pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).
 
[Additional Text]:
Partidos querem agravar penas para quem dissemine conteúdo íntimo sexual
 
Rita Neves Costa



PGR abre mais de quatro inquéritos por dia por exposição de vida íntima: números
continuam a aumentar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: MultiNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8eca7823

 
Em 2021, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu 1565 processos relacionados com a
divulgação não consentida de imagens íntimas, ou seja, são mais de quatro inquéritos por dia e as
queixas têm visto a aumentar, apontou esta quarta-feira o 'Jornal de Notícias': ao todo, foram abertos
770 inquéritos por crime de devassa da vida privada e 795 pelo crime de gravações e fotografias
ilícitas.
 
A exposição na Internet de 'nudes' (vídeos ou fotografias de alguém nu ou parcialmente despido) não
é, por si só, considerada um crime em Portugal mas o tema vai esta quarta-feira a debate no
Parlamento - vários partidos querem alterar o Código Penal para autonomizar o ilícito e reforçar a
proteção das vítimas.
 
A divulgação não consentida de imagens íntimas "envolve vários tipos de casos e com motivações
diferentes", explicou Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura da APAV
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) - pode enquadrar-se em crimes de extorsão, se houver
ameaças a troco de dinheiro, de pornografia de menores, se a vítima for uma criança ou adolescente,
ou de violência doméstica, se a vítima e agressor forem cônjuges, ex-cônjuges ou mantiverem uma
relação.
 
Um estudo, o "Faz Delete" - da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre
Mulheres e Homens -, publicado em maio, apontou que 6 em cada 10 sofreram pelo menos uma forma
de violência sexual com base em imagens, num universo de 519 mulheres entre os 18 e 25 anos, em
Portugal. A maioria das jovens diz ter sofrido de "cyberflashing", isto é, quando alguém recebe, sem o
ter pedido, imagens de órgãos sexuais de outros, por exemplo, em caixas de mensagens nas redes
sociais.
 
Revista de Imprensa



PGR abriu mais de 1.500 inquéritos por divulgação de imagens íntimas. Partidos
querem criar crime autónomo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Observador Online Autores: João Francisco Gomes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c6933f89

 
A notícia surge no dia em que chegam ao Parlamento uma petição e várias propostas para criar um
crime autónomo na lei para punir concretamente a divulgação de imagens íntimas sem consentimento.
 
A Procuradoria-Geral da República abriu no ano passado 1.565 inquéritos judiciais por casos que
envolvem a divulgação não consentida de imagens íntimas.
 
Segundo o Jornal de Notícias, em causa estão 770 inquéritos pelo crime de devassa da vida privada e
795 inquéritos pelo crime de gravações e fotografias ilícitas.
 
A notícia do JN surge no dia em que chegam ao Parlamento uma petição e várias propostas para criar
um crime autónomo na lei portuguesa que sirva para punir concretamente quem registar e divulgar
sem consentimento imagens íntimas de outra pessoa.
 
Atualmente, a divulgação não consentida deste tipo de imagens pode ser punida legalmente pela
aplicação de outros crimes: além do crime de devassa da vida privada e do crime de gravações e
fotografias ilícitas (que abrangem outras situações além da intimidade sexual), podem aplicar-se
também o crime de extorsão, quando alguém exige dinheiro à vítima para não divulgar as imagens; o
crime de pornografia de menores, no caso de estar em causa uma criança ou um adolescente; ou
ainda o crime de violência doméstica, quando ocorre no contexto de uma relação.
 
A divulgação sem consentimento de imagens sexualmente explícitas de outra pessoa não é um crime
autónomo - mas tanto o Bloco de Esquerda como o PAN pretendem criar um crime autónomo no
Código Penal.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
No caso do Bloco de Esquerda, a proposta passa pela criação do crime de pornografia não consentida,
com uma pena de até um ano de prisão para quem fotografar ou filmar alguém sem consentimento
com intenção pornográfica. O PAN, por seu turno, quer a criação do crime de divulgação não
consentida de conteúdo de natureza íntima ou sexual, com uma pena até dois anos de prisão.
 
O PS e o Chega também têm propostas em cima da mesa, ambas incluindo uma pena de prisão até
cinco anos para quem divulgar imagens íntimas sem consentimento.
 
Carolina Esteves Soares, uma das responsáveis da Linha Internet Segura da APAV, explicou ao Jornal
de Notícias que a maioria das vítimas "não sabe que pode denunciar" a divulgação não consentida das
suas imagens íntimas ou até a ameaça da partilha - e salienta que, em muitos casos, o pânico
motivado pela situação leva as vítimas a apagar as provas do crime. Em muitos dos casos está em
causa a chamada "pornografia de vingança", ou seja, a divulgação de imagens obtidas
consensualmente durante uma relação amorosa depois do fim dessa relação, como modo de vingança.
 
A APAV aconselha as pessoas que forem vítimas destas situações a guardarem as provas do crime,



incluindo as fotografias e vídeos divulgados e os registos das conversas onde sejam feitas ameaças de
disseminação das imagens. A associação sugere ainda o recurso à Linha Internet Segura para
esclarecimentos e apoio às vítimas.
 
João Francisco Gomes



Mais de 1500 inquéritos por exposição da vida íntima em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Plataforma Online Autores: Gonçalo Lopes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6973bd2

 
No ano passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu 770 inquéritos por crime de devassa
da vida privada e 795 inquéritos pelo crime de gravações e fotografias ilícitas. No total, são 1565
processos onde está incluída a divulgação não consentida de imagens íntimas, além de outro tipo de
situações ilegais. Contas feitas, são mais de quatro inquéritos por dia e as queixas têm vindo a
aumentar. A exposição na Internet de "nudes" (vídeos ou fotografias de alguém nu ou parcialmente
despido) não é, por si só, considerada um crime em Portugal. Vários partidos querem alterar o Código
Penal para autonomizar o ilícito e reforçar a proteção das vítimas. O tema estará hoje em debate no
Parlamento.
 
A divulgação não consentida de imagens íntimas "envolve vários tipos de casos e com motivações
diferentes", explica Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura, coordenada
pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).
 
Leia mais em Jornal de Notícias
 
Gonçalo Lopes



Dona de lar de idosos absolvida de maus tratos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Rede Regional Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ae8972e5

 
A proprietária de uma casa de acolhimento de idosos na Meia Via, concelho de Torres Novas, foi
absolvida dos três crimes de maus tratos pelos quais respondeu no Tribunal de Santarém, num
processo que teve origem numa denuncia apresentada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), em fevereiro de 2019.
 
Na leitura do acórdão, que decorreu esta quarta-feira, 12 de outubro, a presidente do coletivo de
juízes sublinhou que os factos pelos quais estava acusada "andaram muito longe de resultar
provados", e que não se pode "de forma alguma, concluir que a arguida teve intenção de maltratar os
idosos".
Segundo a Acusação do Ministério Público (MP), a arguida, de 70 anos, amarrava as idosas à cama e a
cadeiras com um lençol, pisava-lhes os pés, dava-lhes bofetadas e até lhes puxava os cabelos, ao
invés de zelar pelo bem-estar físico e psicológico de três idosas portadoras de demência, e que tinham
84, 89 e 96 anos quando faleceram, à guarda do lar de idosos.
O Acórdão deixa expresso que nenhum destes atos pode ser imputado à proprietária do lar, que, pelo
contrário, até tomou a iniciativa de entregar uma das idosas aos familiares, quando estes começaram
a levantar dúvidas sobre a qualidade do acolhimento.
As causas dos ferimentos e hematomas detetados nas idosas também não são da responsabilidade da
arguida, uma vez que não foi feita qualquer prova de que os mesmos não estariam relacionados com a
sua idade avançada e debilidade física.
 
[Additional Text]:
wshopping
 
Redação



PGR abriu mais de 1500 processos por exposição da vida íntima. Divulgação de
"nudes" deve ser considerada crime?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=514f9fb2

 
As queixas por partilha não consentida de imagens de cariz sexual têm vindo a aumentar. Contudo,
ainda há muitas pessoas que não sabem que podem denunciar o sucedido - ou que não o fazem por
receio. Em Portugal, a divulgação de "nudes" ainda não é crime por si só, mas o Parlamento vai
debater o tema.
 
Segundo o Jornal de Notícias (JN), em 2021 a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu 770
inquéritos por crime de devassa da vida privada e 795 inquéritos pelo crime de gravações e fotografias
ilícitas.
 
Feitas as contas, são 1565 processos no total, que incluem a divulgação de imagens íntimas, as
chamadas "nudes" - um caso em concreto que não é considerado crime em Portugal por si só.
 
Todavia, vários partidos querem alterar o Código Penal para proteger as vítimas. Nesse sentido, o
tema vai estar esta quarta-feira em debate no Parlamento. Assim, um Projeto de Lei do Chega
"reforça a protecção das vítimas de devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de
conteúdos de cariz sexual" e outro do PAN "prevê o crime de divulgação não consentida de conteúdo
de natureza íntima ou sexual, alterando o Código Penal".
 
Ao JN, Carolina Esteves Soares, técnica operacional da Linha Internet Segura, coordenada pela
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), explicou que, atualmente, a divulgação não
consentida de imagens íntimas "envolve vários tipos de casos e com motivações diferentes".
 
Neste conjunto, estão incluídos crimes de extorsão, quando a vítima é ameaçada a troco de dinheiro;
de pornografia de menores, quando a vítima é uma criança ou adolescente e ainda de violência
doméstica, nos casos em que a vítima e o agressor são cônjuges, ex-cônjuges ou namorados.
 
Como por si só a divulgação de imagens privadas não é considerado um crime, muitas pessoas não
sabem que podem denunciar a situação. Além disso, há também algum receio associado.
 
Segundo a técnica da APAV, em causa está o receio do julgamento e da humilhação e o impacto nas
famílias e pessoas mais próximas, pelo que o primeiro passo - errado - costuma ser a eliminação das
provas.
 
Então, o que fazer?
Guardar provas digitais das fotografias ou vídeos já divulgados, bem como de conversas em que o
agressor ameaça a vítima quanto à partilha desses conteúdos;Rever as definições de segurança nas
redes sociais;Não pagar ao agressor;Denunciar o agressor nas plataformas ou nas redes sociais onde
foi divulgado o conteúdo;A plataforma StopNCII.org ajuda a prevenir que a imagem seja disseminada
por outras plataformas;Apresentar queixa às autoridades, para que possam analisar o caso e perceber
se está enquadrado em algum tipo de crime;A APAV aconselha ainda as vítimas a procurar apoio
psicológico, caso necessário.



Declarações de Marcelo "contribuem para o silêncio das vítimas" dos abusos sexuais
na Igreja - e pedir desculpa "não é suficiente" (uma análise)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2022

Meio: TVI Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed1054a5

 
A opinião do Presidente da República de que as 424 queixas validadas pela Comissão Independente
para o estudo dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica não são um número
"particularmente elevado" está a desvalorizar os atos de coragem dos denunciantes e a contribuir para
o silêncio de futuras queixas, critica o psicólogo Ricardo Barroso, especialista no tratamento de casos
de agressões sexuais.
 
"Foram [declarações] lamentáveis", sublinha à CNN Portugal, garantindo que a mensagem de Marcelo
Rebelo de Sousa "quis diminuir a gravidade do problema" dos abusos sexuais no seio da Igreja
Católica e que, para isso, "serviu-se da estatística".
 
Da mesma opinião é Ângelo Fernandes, vítima de abuso sexual na infância e autor do livro "De Que
Falamos Quando Falamos de Violência Sexual Contra Crianças". "Eu acho que é importante perceber
que este tipo de declarações é prejudicial para as vítimas. Bastava apenas um caso para ser
demasiado grave e é preciso entender que, por trás destes números, estamos a falar de crianças que
foram abusadas."
 
Tanto Ângelo Fernandes como Ricardo Barroso temem que os comentários da mais alta figura do
Estado português possam contribuir para a manutenção do silêncio de vítimas que ainda estão a
ponderar se vão denunciar os seus casos. Isto porque, como explica o psicólogo, "o processo de
denúncia é extremamente difícil" e há "uma pressão enorme individual, por um lado", e por outro há
"a culpa que o agressor induz na vítima" e que, "em alguns casos, consegue convencê-la de que se
algum dia denunciar o seu caso a culpa será dela".
 
Por isso, acrescenta Ricardo Barroso, os comentários do Presidente da República "foram de um
desrespeito enorme". As pessoas que denunciam "não o fazem de ânimo leve e, neste momento, há
muita gente que está a pensar em casa se deve denunciar o seu caso" e está também "extremamente
atenta aos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa".
 
O número de denúncias tem subido, sim, mas Ângelo Fernandes acredita que são "apenas um
pequena ponta do iceberg". "Não haja ilusões, é preciso ter atenção aos casos que estão em silêncio."
Assim, continua o também fundador da Associação Quebrar o Silêncio, "não é aceitável a
minimização" deste problema. "Acho que, independentemente do Presidente da República, as
mensagens devem ser sempre de apoio e garantir o bem-estar destas pessoas."
 
Questionado sobre se Marcelo deve pedir desculpa pelo que disse esta terça-feira, Ângelo Fernandes
diz preferir "esperar pelos próximos desenvolvimentos". Já Ricardo Barroso garante que um pedido de
desculpa "não é suficiente". "Tem de ir um pouco mais além disso, tem ser algo muito mais efetivo,
porque as sua postura tem sido muito relaxada."
 
Ângelo Fernandes e Ricardo Barroso admitem ainda que tem existido bastante "ruído" em torno deste
assunto e, por isso, pedem uma resposta "mais clara" da Comissão Episcopal Portuguesa, mas
também apelam à sensatez de Marcelo, que, na opinião do fundador da associação Quebrar o Silêncio,



 "devia pedir um parecer técnico para ajudar a navegar estes temas".
 
A CNN Portugal tentou contactar vários interlocutores dentro e fora da Igreja Católica para tentar
perceber as reações aos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa. A Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima não quis prestar declarações, garantindo que "não pode comentar diretamente as declarações
do Presidente". Por outro lado, nem a Comissão Independente nem a Conferência Episcopal
Portuguesa responderam às tentativas de contacto.
 
Após as polémicas declarações de Marcelo, a Presidência da República emitiu um esclarecimento em
que reafirma que o número de casos denunciados de abusos sexuais na Igreja Católica "não parece
particularmente elevado". Mas neste comunicado o Presidente diz que não é elevado "face à provável
triste realidade" - estas últimas palavras não foram ditas na primeira declaração do Presidente, que foi
a seguinte:
 
"Não me surpreende. Está a ver, o problema é o seguinte: não há limite do tempo para estas queixas.
Há queixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos, e que fazem denúncias relativamente ao que
sofreram há 60 ou há 70 ou há 80 anos. Portanto, o que significa que estamos perante um universo
de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões. De jovens, muitas centenas de
milhares de jovens, haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros
países - e com horizontes mais pequenos - houve milhares de casos".
 
Posteriormente, no comunicado da Presidência, Marcelo diz assim:
 
"O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão,
muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não
parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo".
 
2022-10-11 22:35
 
Henrique Magalhães Claudino
 
Henrique Magalhães Claudino



 
TVI - Jornal da Uma

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 101639487

 
12-10-2022 14:11

1 1 1

Partilha de imagens íntimas

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0be5ea5c-9d72-44d8-883b-

ec5f49a2b3a2&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Foram abertos 1500 inquéritos por divulgação não consentida de imagens íntimas. O número de
queixas tem vindo a aumentar, o que levanta preocupação já que a maioria das vítimas sofre em
silêncio por vergonha.
Comentários de carolina Esteves Soares, Linha Internet Segura da APAV; Núria Silva, vítima de
exposição da vida íntima.

 
Repetições: CNN Portugal - Agora CNN , 2022-10-12 16:41



IPDJ lança projeto de combate ao abuso, assédio e  violência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a64cb7d9

 
O Instituto Português do Desporto e Juventudo (IPDJ) lançou esta quinta-feira uma página dedicada à
proteção de vítimas de abusos, assédios e outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
A IPDJ conta com vários parceiros como Associação de Apoio à Vítima (APAV) e a Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, entre outros, com o propósito de
promover ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, aplicando
uma política de tolerância zero quanto a esta temáticas.
 
A nova página contém ainda materiais informativos e de formação destes projetos, com o objetivo de
dar respostas a todos os praticantes de desporto independentemente da sua idade e do tipo de
situação de violência que posso configurar.
 
A Página de acesso pode ser consultada aqui
 
Redação



Mercado de Aveiras de Cima recebe exposição da APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Correio de Azambuja Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=65ad41a7

 
O Município de Azambuja está a receber uma exposição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), intitulada de "Pelos direitos das vítimas", e que vai percorrer todas as freguesias do concelho.
Após a exposição ter estado nas instalações da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, encontra-se
agora em Aveiras de Cima, onde estará até ao próximo domingo, dia 16 de outubro, no Mercado
Diário.
 
Esta exposição consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública promovidas
pela associação. Depois de Aveiras de Cima, a mostra segue para Azambuja, onde estará patente, de
21 a 30 de outubro, no Atrium Azambuja.
 
Depois, segue para a União das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S.
Pedro, onde estará de 4 a 13 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do
Intendente, de segunda a sexta, das 09h00 às 16h30.
 
A exposição vai passar ainda por Vale do Paraíso, onde estará de 18 a 27 de novembro, nas
instalações da Junta de Freguesia, de segunda a sexta, entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00;
e por fim, pela Freguesia de Alcoentre, entre os dias 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da
Freguesia, de segunda a sexta, entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
É de referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da
Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de
Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta
Exposição APAV, "Pelos direitos das vítimas".
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.



IPDJ criou página para proteção de praticantes desportivos em casos de abusos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8cd54d25

 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou hoje ter disponibilizado no seu sítio
oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos
de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço, "contém também materiais informativos e de
formação destes projetos", pelo que "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados
ou não), independentemente da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
Agência Lusa



IPDJ cria página para proteção de praticantes desportivos em casos abuso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a74e9e

 
Instituto Português do Desporto e Juventude admite ter "política de tolerância zero" quanto a casos de
abuso, assédio e outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailMessengerWhatsappPartilharComentários
 
[Additional Text]:
IPDJ cria página para proteção de praticantes desportivos em casos abuso
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Atletas podem reportar casos de abuso em página criada pelo IPDJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Diário Guardião Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=caa40019

 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
admin



IPDJ cria página para proteger atletas de abusos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Inevitável Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2b0bbcc6

 
O instituto avança que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas,
disponibilizados por diversas entidades".
 
O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado
no seu site oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Num comunicado, o IPDJ avança que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de
apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional
da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de
Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens, entre outros".
 
A página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-desportivos (clique no
link para aceder), "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O organismo sublinha que tem uma "política de tolerânic zero" acerca desta temática e assegura que
promove ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como
exemplo a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que
dinamiza em Portugal desde 2018.
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IPDJ cria página para proteção de praticantes desportivos em casos abuso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=11194226

 
O organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às
vítimas, disponibilizados por diversas entidades".
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu site oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página "contém também materiais informativos e de formação destes
projetos", pelo que "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não),
independentemente da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha "Start to Talk - Quebrar o Silêncio", um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
[Additional Text]:
IPDJ cria página para proteção de praticantes desportivos em casos abuso
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Atletas podem reportar casos de abuso em página criada pelo IPDJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3900f62d

 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
PUB
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
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IPDJ cria página para proteção de praticantes desportivos em casos de abuso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: MultiNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ae47f818

 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço, "contém também materiais informativos e de
formação destes projetos", pelo que "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados
ou não), independentemente da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
MultiNews com Lusa



IPDJ lança página para proteger atletas de abusos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Nascer do Sol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d970351d

 
O instituto avança que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas,
disponibilizados por diversas entidades".
 
O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado
no seu site oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Num comunicado, o IPDJ avança que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de
apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional
da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de
Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens, entre outros".
 
A página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-desportivos (clique no
link para aceder), "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O organismo sublinha que tem uma "política de tolerânic zero" acerca desta temática e assegura que
promove ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como
exemplo a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que
dinamiza em Portugal desde 2018.
 
Os comentários estão desactivados.
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IPDJ criou página para proteção de desportistas em casos de abuso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2022

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a45415c7

 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou hoje ter disponibilizado no seu sítio
oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos
de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
Lusa
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A página "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente
da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço, "contém também materiais informativos e de
formação destes projetos", pelo que "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados
ou não), independentemente da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Agência Lusa
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Está disponível em https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-desportivos
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira ter disponibilizado no
seu sítio oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
Lusa
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Página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas, disponibilizados por
diversas entidades.
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou, esta quinta-feira, ter disponibilizado
no seu site oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e
outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível aqui, "contém também materiais informativos e de
formação destes projetos", pelo que "permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados
ou não), independentemente da sua idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha "Start to Talk - Quebrar o Silêncio", um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
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O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou ter disponibilizado no seu sítio oficial
uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos de
violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
Lusa
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O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou hoje ter disponibilizado no seu sítio
oficial uma página dedicada à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos
de violência em contextos desportivos.
 
Em comunicado, o organismo explica que "a página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou
de apoio às vítimas, disponibilizados por diversas entidades, designadamente o do Observatório
Nacional da Violência Contra os Atletas (ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da
Associação de Apoio à Vítima (APAV), da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, entre outros".
 
Segundo o IPDJ, a nova página, disponível no endereço https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-
desportivos, "contém também materiais informativos e de formação destes projetos", pelo que
"permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar".
 
O IPDJ lembra que tem uma "política de tolerância zero" sobre a temática e assegura promover
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, dando como exemplo
a campanha 'Start to Talk - Quebrar o Silêncio', um projeto do Conselho da Europa que dinamiza em
Portugal desde 2018.
 
Seja o melhor treinador de bancada!
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IPDJ criou página para proteção de praticantes desportivos em casos de abuso
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Foto: IPDJ
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou esta quinta-feira o lançamento de um
espaço no seu sítio oficial dedicado à proteção de praticantes para os casos de abuso, assédio e outros
tipos de violência em contextos desportivos.
 
"A página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas, disponibilizados por
diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional da Violência Contra os Atletas
(ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de Apoio à Vítima (APAV), da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, entre outros, todos
parceiros do IPDJ", explicou o organismo, em comunicado.
 
De acordo com o IPDJ, os visitantes da página irão encontrar "também materiais informativos e de
formação destes projetos". O organismo acrescenta que "a página permite assim dar respostas a
todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua idade e do tipo de situação de
violência que possa configurar".
 
O IPDJ reforça ainda que tem "uma política de tolerância zero quanto a esta temática, promove
ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto", sendo disso exemplo
a campanha "Start to Talk - Quebrar o Silêncio", projeto do Conselho da Europa (CoE) e dinamizado,
em Portugal, pelo IPDJ desde 2018.
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IPDJ lança página de Proteção de Praticantes Desportivos
 
Sociedade
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) disponibilizou no seu sítio oficial em
https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-desportivos uma página dedicada à proteção de
praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
A página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas, disponibilizados por
diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional da Violência Contra os Atletas
(ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de Apoio à Vítima (APAV), da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, entre outros, todos
parceiros do IPDJ.
 
O IPDJ, com uma política de tolerância zero quanto a esta temática, promove ativamente um
ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, sendo disso exemplo a campanha
Start to Talk - Quebrar o Silêncio , projeto do Conselho da Europa (CoE) e dinamizado, em Portugal,
pelo IPDJ desde 2018.
 
A 10 de fevereiro deste ano foi apresentado o  Roteiro para Proteção de Crianças e Jovens no
Desporto , do projeto  Child Safeguard in Sports , também do CoE em conjunto com a Comissão
Europeia. Portugal foi o primeiro país a fazê-lo de entre os seis pioneiros (com Israel, Noruega,
Áustria, Bélgica e Croácia). O Roteiro prevê a criação da figura do Guardião de crianças e jovens no
desporto, cujo processo está em curso.
 
A nova página contém também materiais informativos e de formação destes projetos. A página
permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) disponibilizou no seu sítio oficial em
https://ipdj.gov.pt/protecao-de-praticantes-desportivos uma página dedicada à proteção de
praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos de violência em contextos desportivos.
 
A página agrega no mesmo espaço canais de denúncia ou de apoio às vítimas, disponibilizados por
diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional da Violência Contra os Atletas
(ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de Apoio à Vítima (APAV), da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, entre outros, todos
parceiros do IPDJ.
 
O IPDJ, com uma política de tolerância zero quanto a esta temática, promove ativamente um
ambiente de maior proteção das crianças e jovens no desporto, sendo disso exemplo a campanha
Start to Talk - Quebrar o Silêncio , projeto do Conselho da Europa (CoE) e dinamizado, em Portugal,
pelo IPDJ desde 2018.
 
A 10 de fevereiro deste ano foi apresentado o  Roteiro para Proteção de Crianças e Jovens no
Desporto , do projeto  Child Safeguard in Sports , também do CoE em conjunto com a Comissão
Europeia. Portugal foi o primeiro país a fazê-lo de entre os seis pioneiros (com Israel, Noruega,
Áustria, Bélgica e Croácia). O Roteiro prevê a criação da figura do Guardião de crianças e jovens no
desporto, cujo processo está em curso.
 
A nova página contém também materiais informativos e de formação destes projetos. A página
permite assim dar respostas a todos os praticantes (federados ou não), independentemente da sua
idade e do tipo de situação de violência que possa configurar.
 
Pedro Mestre
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Assédio na mira 
O Instituto Português do Desporto e 
Juventude disponibilizou no seu sítio 
oficial — https://ipdj.gov.pt/ 
protecao-de-praticantes-
-desportivos — uma página 
dedicada à denúncia de casos de 
abuso, assédio e outros tipos de 
violência em contextos desportivos. 
A página agrega outros canais de 
denúncia ou de apoio às vitimas, 
como o do Observatório Nacional da 
Violência Contra os Atletas (ISMAI), o 
da Federação Portuguesa de 
Futebol, o da Associação de Apoio à 
Vitima (APAV), da Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, entre outros. 
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Criar um futuro melhor, mais sustentável e capaz de suavizar as desigualdades existentes é uma
responsabilidade de todos os atores sociais, dos indivíduos às empresas. E há algumas organizações
que estão a dar um passo extra nesse sentido.
 
Salários iguais para mulheres e homens na mesma função, apoio às minorias e à diversidade,
igualdade plena no acesso a oportunidades, na fase de recrutamento ou progressão na carreira e
voluntariado social pago. Todas estas práticas que visam garantir a segurança e o bem-estar de todos
tornando a nossa sociedade melhor, mais justa e igualitária. São também estas as iniciativas que
estão incluídas nos investimentos sociais da Tabaqueira, de forma a promover a sustentabilidade da
empresa a todos os níveis.
 
Com o objetivo máximo de criar um futuro sem fumo, baseado no desenvolvimento de produtos sem
combustão, a empresa tem colocado as pessoas no centro desta transformação, uma vez que são elas
o reflexo mais fiel do desempenho da empresa e, ao mesmo tempo, o seu recurso mais valioso. "A
construção de um ambiente de trabalho seguro, que garanta a proteção e o bem-estar de todos os
trabalhadores, é vital para garantir a prossecução da nossa estratégia de sustentabilidade, num dos
pilares que consideramos fundamentais para a nossa atividade: cuidar das nossas pessoas", destaca
Marcelo Nico, Diretor-Geral da Tabaqueira.
 
Nesse sentido, a subsidiária da Philip Morris International (PMI) tem como missão construir um
ambiente seguro para os seus colaboradores, prestadores de serviços e também outros stakeholders
externos. "É um objetivo de longo prazo ambicioso para uma organização industrial com esta
dimensão: registar zero acidentes de trabalho. Nos últimos três anos, a Tabaqueira registou uma
redução significativa do número de acidentes. O objetivo é reduzi-los a zero, isto é, eliminá-los".
 
Esta consideração é um dos aspetos mais aplaudidos pelos trabalhadores. Margarida Riso,
colaboradora da área jurídica, considera "admirável e louvável a preocupação com o bem-estar dos
trabalhadores", tanto a nível físico, como emocional e psicológico. "Há a liberdade de cada um 'ser
quem é' no local do trabalho", aponta, destacando também que esta preocupação se estende também
à comunidade envolvente.
 
Primeira empresa portuguesa certificada pela igualdade salarial
 
Com quase 100 anos de história e mais de 1.000 trabalhadores, a Tabaqueira rege-se pelos valores de
equidade, honestidade e respeito pelos outros. Prova disso é ter sido a primeira empresa portuguesa a
ver os seus esforços relativos à igualdade salarial reconhecidos. A PMI foi, em 2019, a primeira
empresa globalmente certificada em termos de igualdade salarial pela entidade independente EQUAL-
SALARY Foundation. Este título confirma que a empresa paga de igual forma a mulheres e homens em
posições iguais, em todos os países onde opera, do Brasil à Indonésia, da África do Sul a Portugal.
 
"Trata-se de um marco fundamental na nossa caminhada enquanto organização rumo a mundo
melhor. Foram estes os desígnios com os quais a PMI e a Tabaqueira se comprometeram: contribuir



para a construção de um futuro melhor e ser o espelho das mudanças que queremos ver
implementadas na sociedade", afirma o Diretor-Geral da empresa. "Se queremos um mundo que
respeite a diversidade e se bata pela igualdade entre todos temos de promover políticas que
incentivem e valorizem essa diversidade e igualdade de oportunidades. Não faz sentido que, em pleno
século XXI, trabalhadores que desempenham as mesmas funções sejam pagos de forma diferente por
causa do seu género".
 
O trabalho desenvolvido no âmbito da certificação da EQUAL-SALARY Foundation contribui ainda para
reforçar o compromisso para a criação de um local de trabalho inclusivo e a manutenção uma
representação equilibrada de homens e mulheres, assim como uma igualdade plena, no acesso a
oportunidades e a desafios, seja na fase de recrutamento seja ao longo da progressão na carreira.
 
Apoio à comunidade
 
A Tabaqueira estabeleceu-se ao longos dos anos como uma empresa com um impacto muito relevante
na economia nacional, contribuindo de forma muito positiva para a criação de valor e de emprego,
bem como para o equilíbrio da balança comercial portuguesa, visto ser uma grande exportadora
nacional. Havendo centenas de agentes económicos que dependem da sua atividade, explica Marcelo
Nico, e enquanto empresa praticamente centenária, o gestor sente que "tem nas mãos a capacidade e
a responsabilidade de contribuir para a construção de um futuro melhor para todos".
 
Esse futuro constrói-se também junto das comunidades, onde a Tabaqueira trabalha diariamente para
gerar valor. Através da Rede de Solidariedade da Tabaqueira, na qual estão envolvidos os
trabalhadores, são apoiadas diversas causas sociais da luta contra a fome, ao apoio a sobreviventes
de violência doméstica, aos mais necessitados e aos socialmente excluídos.
 
Em 2020, a empresa relançou um programa de voluntariado, dando dispensa de um dia de trabalho
remunerado para atividades de voluntariado aos seus colaboradores. Para além disso, iguala qualquer
voluntariado adicional que ocorra durante os fins de semana ou férias, até quatro dias adicionais por
ano civil. Este programa fortalece o espírito de cidadania e a relação de altruísmo que são muito
valorizados na empresa.
 
A proteção das mulheres é também umas das mais antigas bandeiras de responsabilidade social da
empresa. Em 2000, a Tabaqueira apoiou a abertura da primeira "casa abrigo" para mulheres e
crianças sobreviventes de violência doméstica em Portugal, a cargo da Associação de Mulheres Contra
a Violência (AMCV), entre outros apoios a instituições, como a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV), também apoiada pela Tabaqueira. Apoiou também a promoção da autonomia de
mulheres ao associar-se à Dress For Success, uma associação que tem como missão capacitar e
incentivar mulheres a alcançar a sua independência económica. Assim, contribuiu com donativos e
voluntariado para que esta instituição pudesse inaugurar um novo espaço, em 2019.
 
Estas e outras iniciativas, como ajuda a comunidades mais vulneráveis e apoio em situações de
catástrofe e emergência, como os incêndios ocorridos em Portugal no ano de 2017, são algumas das
iniciativas de impacto social promovidas pela Tabaqueira.
 
Sustentabilidade em toda a cadeia de valor
 
O negócio da PMI está ligado a mais de 180 países onde desenvolve a sua atividade empresarial. No
seu esforço de transformação em busca de soluções sustentáveis, tem procurado nomeadamente
desenvolver ações também nas áreas de cultivo de tabaco, junto das populações locais. Neste âmbito,
o foco do Grupo está espelhado em alguns compromissos assumidos para garantir o bem-estar
socioeconómico dos produtores de tabaco:
 
Em 2020, garantimos alojamento condigno a 100% dos trabalhadores em explorações de tabaco.
Em 2020, garantimos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para aplicação de agentes protetores
de cultivos a 100% dos produtores e respetivos trabalhadores.
Até 2022, pretendemos garantir salário mínimo legal a 100% dos trabalhadores em explorações de



tabaco que fazem parte da nossa cadeia de abastecimento.
Até 2025, pretendemos que 100% dos produtores e dos agricultores na cadeia de abastecimento da
PMI tenham acesso a um rendimento de subsistência (com base na Metodologia Anker) anual que
permita ao agregado familiar aceder a bens que proporcionem acesso a todos os bens essenciais.
Até 2025 pretendemos eliminar todo o trabalho infantil na cadeia produtiva.
Até 2025, pretendemos garantir o acesso básico à água potável e, até 2030, o acesso a todas as
condições de higiene e sanidade
 
A Tabaqueira já foi reconhecida como empregador de topo mais do que uma vez sendo que as suas
boas práticas sociais estão também na base disso. No entanto, o que diferencia esta empresa das
restantes do mesmo setor é, precisamente, esse "compromisso de ser um empregador de referência".
 
"Tal passa por imbuir as práticas de gestão diárias dos valores que assumimos como nossos, com foco
na sustentabilidade. Sustentabilidade dos nossos produtos, com o objetivo de reduzir a nocividade que
está associada ao seu consumo e contribuir para melhores resultados em termos de saúde pública,
mas também sustentabilidade na nossa operação, garantindo a excelência industrial da nossa
operação em Portugal, considerada uma das mais eficientes e modernas da Europa, dentro do
universo da PMI", explica Marcelo Nico. "Junta-se também a sustentabilidade na proteção do
ambiente, mitigando ao máximo a pegada ecológica na nossa atividade e a sustentabilidade na gestão
das nossas pessoas".
 
Também os trabalhadores desta empresa veem com bons olhos as políticas de sustentabilidade social
da Tabaqueira. Luís Maligno, responsável de uma unidade de produção fabril, afirma que os últimos 25
anos foram marcados por alterações muito profundas, mas que "perceber a capacidade de adaptação
e de transformação de uma empresa desta dimensão é muito reconfortante". "É fundamental que a
Tabaqueira se continue a assumir como uma empresa altamente moderna, competitiva e orientada
para um futuro mais sustentável".
 
A Tabaqueira está, deste modo, comprometida em garantir um ambiente de bem-estar para todos os
trabalhadores da empresa e prestadores de serviço, assim como para quem visita as instalações,
estendendo esta responsabilidade a toda a sua cadeia de valor. Porque só assim se constrói um
negócio verdadeiramente sustentável.
 
admin
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No dia 16 de outubro, o Chão de Oliva recebe a APAV na Casa de Teatro de
Sintra para falar sobre violência doméstica – um dos temas trazidos a
palco no espetáculo “Harveys, Nunca Mais!”, da Companhia de Teatro de
Sintra
No dia 16 de outubro o lucro da bilheteira reverte inteiramente para a
APAV

No próximo domingo, 16 de outubro, na Casa de Teatro de Sintra realiza-se
a última sessão do espetáculo “Harveys, Nunca Mais!”, após a qual o
Chão de Oliva recebe a APAV, Associação Portuguesa do Apoio à Vítima
para uma conversa com o público. Daniel Cotrim, psicólogo e assessor
técnico da direção da Associação, junta-se a Susana C. Gaspar, encenadora
da peça, e Yolanda Santos, protagonista, para falarem sobre como pode o
teatro ser um veículo de combate à violência doméstica e sensibilizar para
o tema.
Em cena desde setembro, a peça “Harveys, Nunca Mais!” traz a palco o
tema da violência doméstica, através da viagem da protagonista que é
despoletada pela violência que sofria por parte do seu marido – “Foi o
terceiro Harvey, o meu marido, quem finalmente me destruiu. Na verdade,
o que ele destruiu foi o meu maxilar…”. A peça da dramaturga Chantal
Bilodeau termina este domingo com uma conversa com Daniel Cotrim da
APAV pelas 17h30.
“Este texto narra a viagem de uma mulher que foi vítima de um marido
abusivo. A forma como a protagonista vai narrando a sua própria história,
faz-nos pensar nas milhares de mulheres que sofrem de violência doméstica
todos os anos. Porém, o desafio é também o de ter uma narrativa de
esperança. Olhar para esta mulher como sobrevivente e não somente como
vítima. Interessa-nos encontrar leveza no meio das derrotas e de tantos
“Harveys” e também conseguir rir no meio das dificuldades”, explica Susana
C. Gaspar, encenadora do espetáculo.
Neste último dia de espetáculo, os lucros da bilheteira reverterão
inteiramente para a Associação Portuguesa do Apoio à Vítima, sendo que
os  bilhetes ainda podem ser adquiridos na TicketLine ou diretamente na
bilheteira da Casa de Teatro de Sintra do dia do espetáculo, pelo valor de
7,50•, existindo preços especiais para grupos, jovens, entre outros.
Para todos os que queiram visitar Sintra e ficar a conhecer o que esta tem
para oferecer, existem ainda bilhetes combinados que incluem jantar num
dos restaurantes parceiros da vila histórica e assistir ao espetáculo.

Chão de Oliva e APAV
unem esforços no combate
à violência doméstica



Sem ideias para o fim de semana? Temos 9 sugestões, do terror no cinema às
caminhadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2022

Meio: MAGG Online Autores: Miguel Tomás

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e664d531

 
Uma caminhada solidária, um evento para os fãs do cinema ou uma ida ao teatro. Conheça nove
sugestões para aproveitar da melhor forma o fim de semana que está mesmo a chegar.
 
Com o fim de semana à porta, chega a altura de planear da melhor forma aquilo que vai querer fazer
nos dois dias de descanso. Há muito que pode fazer este sábado e domingo, 15 e 16 de outubro, como
peças de teatro ou exposições.
 
Há ainda o regresso de um clássico assustador ao cinema e uma caminhada por uma causa ainda
maior que o exercício físico.
 
Espreite as nossas nove sugestões para o fim de semana.
Alerta, cinéfilos: esta é para vocês
O observatório de cinema em Famalicão, Close-up, vai estrear diversas curtas e longas-metragens. No
próximo sábado, 15 de outubro, pode assistir ao documentário "A Távola de Rocha" de Samuel
Barbosa. A sessão acontece às 15 horas, comentada pelo realizador do filme e pelo crítico Francisco
Noronha.
 
A trama relata o reencontro de Paulo Rocha com o cinema, passando pelas personagens, os lugares,
os décors e as pessoas que testemunham as diversas experiências com o autor de "Verdes Anos" e "A
Ilha dos Amores".
 
Além disso, pode visitar a exposição que vai estar aberta ao público até ao dia 22 de outubro, abrindo
no dia 15. Cartazes, fotografias e desenhos do cineasta italiano Federico Fellini vão transportar as
memórias e histórias do próprio para o público.
Caminhar por uma boa causa
"Pequenos Passos, Grandes Gestos" vai para a 12.ª edição já no próximo sábado, 15 de outubro. A
caminhada solidária vai decorrer em diferentes cidades como Aveiro, Castelo Branco, Coimbra,
Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu, com início às 15 horas.
 
Esta iniciativa é criada pelo Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, assinalando o mês de prevenção do cancro da mama ("outubro rosa"). A
inscrição na caminhada tem o valor de 5EUR, com um kit incluído, revertendo para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro.
O que pode ver no teatroNo domingo, 16 de outubro, chega à Casa de Teatro de Sintra uma peça
organizada pela Associação Portuguesa do Apoio à Vítima (APAV), retratando o tema da violência
doméstica. "Harveys, Nunca Mais!" conta a dura viagem da protagonista que tem início a partir da
violência que sofria por parte do marido.Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da
Associação, junta-se a Susana Gaspar, encenadora da peça, e Yolanda Santos, protagonista, para
debaterem, a partir das 17h30, a força que o teatro tem no combate à violência doméstica,
sensibilizando as pessoas para o tema. Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais por
7,5EUR.Em alternativa, "Terra de Ninguém" vai terminar no próximo sábado, 15 de outubro. Com
duas sessões, uma às 16 horas e outra às 21 horas, a peça exibida no Teatro da Politécnica retrata a



história de um intelectual alcoólico, chamado Hirst, que leva para casa um "aparente desconhecido", o
poeta Spooner. "A ilusão pode ser, na verdade, a realidade", revela a sinopse. Os bilhetes estão à
venda nas bilheteiras do teatro por 10EUR, com descontos aplicáveis.O terror está de volta
Chegou na quinta-feira, 13 de outubro, o capítulo final da saga de terror "Halloween". "Halloween: O
Final" é a última luta de Laurie Strode. "Após 45 anos, a mais aclamada e adorada saga de terror tem
a sua épica e assustadora conclusão, ao vermos Laurie Strode enfrentar por uma última vez o diabo
encarnado, Michael Meyers, numa colisão nunca antes vista em cinema. Apenas um sobreviverá",
revela a sinopse. Realizado por David Gordon Green, já pode ser visto nas salas nacionais.
 
Se preferir uma comédia romântica, "Uma Pastelaria em Notting Hill", realizada por Eliza Schroeder,
vai contar a história de Clarissa, que decide concretizar o sonho de Sarah em abrir uma pastelaria no
famoso bairro de Londres, no Reino Unido. O filme também chegou aos cinemas nacionais na quinta-
feira, 13 de outubro.
Não quer sair do sofá? Também temos sugestões
"Sagrada Família" é a nova série espanhola da plataforma de streaming Netflix. Com oito episódios, a
série vai contar a história de uma família que tenta recomeçar a vida em Madrid. Porém, o passado
não vai deixar ninguém em paz. Com alguns nomes da famosa série "La Casa de Papel", como Nawja
Nimri e Alba Flores, "Sagrada Família" estreou nesta sexta-feira, 14 de outubro.
 
"Candy" é também outra série que chega nesta sexta-feira. A trama centra-se numa mulher chamada
Candy Montgomery, uma dona de casa e mãe dos anos 80, cujo desejo de liberdade a vai levar a
resultados fatais. O projeto é inspirado em factos verídicos e todos os episódios estão disponíveis na
Disney+.
 
Miguel Tomás
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PARA CASOS DE ASSÉDIO 

IPDJ cria página oficial 
Ea O Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ) 
anunciou ter disponibilizado 
no seu sítio oficial uma página 
dedicada à proteção de prati -
cantes para os casos de abuso, 
assédio e outros tipos de violên-
cia em contextos desportivos. 

Em comunicado, o organis-
mo explica que "a página agre-
ga no mesmo espaço canais de 
denúncia ou de apoio às víti-
mas, disponibilizados por di-
versas entidades, designada  

mente o do Observatório Na-
cional da Violência Contra os 
Atletas (ISMAI), o da Federação 
Portuguesa de Futebol, o da As-
sociação de Apoio à Vítima 
(APAV), da Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens, 
entre outros". 

A nova página agora anun-
ciada está disponível no ende-
reço https://ipdj.gov.pt/pro-
tecao-de-praticantes-des-
portivos. 
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Violência sobre a idosa aconteceu num lar ilegal em Betunes, Loulé. Proprietária utilizou uma vassoura para bater na mulher de 76 anos 

"Aquilo não se faz 
nem a um animal" 
13 O CM falou, em Betunes, 
com alguns moradores, 
que consideraram "chocan-
tes" as imagens da idosa 
a ser agredida e insultada 
pela dona do lar. "Sabíamos 
que havia ali um lar para ido-
sos, mas nunca nos apercebe-

 

mos da situação. Aquilo não 
Vivenda onde tudo aconteceu se faz nem a um animal." • 

    

    

ATUA 

 

MAUS-TRATOS 
A IDOSOS 

VÍTIMAS 1 1594 APOIADAS EM 2021 

II
o ano passado, a APAV apoiou um total 
de 1594 pessoas idosas vitimas de cri-

me e de violência, o que corresponde a uma 
média de quatro pessoas por dia, indiciando 
que a violência Contra as pessoas idosas 
é um problema social. As vítimas são geral-
mente mulheres, entre os 70 e os 74 anos. 

    

    

    

LOULÉ 

Idosa em lar ilegal era 
agredida com vassoura 
VÍTIMA O  Mulher de 76 anos foi filmada a ser agredida, humilhada e insultada pela proprietária do lar, instalado 
numa moradia em Betunes DETENÇÃO O  Agressora foi presente a tribunal e aguarda julgamento em liberdade 

RUI PANDO GOMES/ANA PALMA 

O
s idosos eram tratados de 
forma desumana, humi-
lhados e agredidos com 

bofetadas", disse ontem ao 
CM, sob anonimato, uma tes-
temunha do que acontecia no 
lar ilegal em Betunes, perto de 
Loulé, onde uma idosa, de 76 
anos; foi filmada a ser agredida 
pela proprietária dô espaço, 
com o cabo de uma vassoura, 
alémde ser insultada. 

A agressora, de 56 anos, foi de-
tida no dia 10 deste mês pela GNR 
de Loulé, que recebeu uma de-
núncia sobre a situação e visio-
nou as imagens dos maus-tratos 
à idosa, registados quando a víti-
ma estava a varrer o pátio do lar, 
o que faria constantemente. 
Entre gritos, insultos, bofeta-

das e até a referida agressão 
com o pau da vassoura, as ima-

 

GNR INVESTIGA SE HÁ MAIS 
QUEIXAS DE MAUS-TRATOS 
LIGADAS A ESTE ESPAÇO 

TESTEMUNHA REVELA QUE 
IDOSOS ERAM TRATADOS 
DE FORMA DESUMANA 

geris revelam uni quadro de 
horror em que a idosa, de aspe-
to muito frágil, surge COITIQ a 
principal vítima. No pátio en-
contravam-se anais pessoas, 
outros idosos, mas ninguém 
tentou intervir para proteger 
a vítima. Os utentes, apurou 
ainda o CM junto de um resi-
dente na zona, teriam "medo" 
da agressora. De acordo com o 
mesmo morador, a mulher "já 
terá tido outros lares". 

Segundo o CM confirmou, no 
momento da detenção da pro-
prietária do lar encon1ravam - 
-se no espaço seis utentes -
cinco mulheres e um homem 
-, que foram depois encami-
nhados para casas de familia-
res ou outras instituições pelos 
militares da GNR e, também, 
pelos Bombeiros de Loulé`. 

A agressora foi já presente 
a tribunal para primeiro inter- , 
rogatório judicial, indiciada 
pelo crime de maus-tratos. 
O jui.z mandou-a em liberda-
de, mediante Termo de ldenti-

 

clade e Residência (T112), a me-
dida de coação mais baixa. 
Ficou,. contudo, proibida de 
contactar com idosos e crian - 
ças e, também, com os utentes 
do lar ilegal, bem como dos 
respetivos familiares. 

A Segurança Social já tinha 
conhecimento da existência 
do lar ilegal, tendo, após uma 
inspeção ao mesmo, decreta-
do o seu "encerramento ime-
diato", não só pelo facto de 
não estar licenciado mas pela 
falta de condições (texto na 
pág. ao lado). • 
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Organismo público já tinha detetado a falta de licença e más condições do lar 

Segurança Social 
sabia da ilegalidade 
ORDEM O  Encerramento decretado a 28 de abril 

MALTRATADOS 40% DOS 
IDOSOS EM PORTUGAL 
0 A Organização Mundial 
da Saúde refere que ~1 
tem um sério problema no 
que respeita aos maus-tratos 
contra idosos". Segundo 
o Relatório de Prevenção 
contra os Maus -Tratos 
a Idosos, "cerca de 40% 
são vitimas de abusos". • 

Vítimas de abusos 

PAÍS TEM 25 MIL 
EM RISCO E SEM APOIO 
0 Bofetadas, murros, socos, 
queimaduras no corpo e 
cortes propositados são 
algumas das agressões mais 
comuns praticadas contra 
a terceira idade em Portugal. 
A Segurança Social estima 
que sejam já 25 mil os idosos 
em risco e sem apoio. • 

ABRANTES IMAUS CUIDADOS DE SAÚDE 

A ntigas funcionárias do lar de idosos de 
Mouriscas, em Abrantes, denunciaram 

em maio deste ano a existência de falhas gra-
ves nos cuidados de saúde e de higiene que 
existem naquele estabelecimento. Imagens 
chocantes foram divulgadas. A proprietária 
negou todas as acusações. 

    

ABUSOS 1IDOSOS SÃO VITIMAS 

n abuso ao idoso prende-se com os maus-tra-
%O tos físicos ou psicológicos, negligência 
ou exploração financeira. Os tipos mais comuns 
de abuso ao idoso incluem abuso físico (nomeada-
mente agressões) e psicológico, bem como negli-
gência e abuso financeiro (apropriação ilegal do 
dinheiro e bens da vítima). 

 

  

MADEIRA ICONDENADAS 

QUATRO FUNCIONÁRIAS 

ACUSADAS DE MAUS-TRATOS 

A IDOSOS NUM LAR NA MADEIRA 

FORAM CONDENADAS A PENAS 

DE ENTRE UM ANO E OITO MESES 

E TRÊS ANOS DE PRISÃO. 

 

±Y.432, 

4 

 

    

     

       

PORMENORES 

Denúncia 
A GNR de Loulé recebeu uma 
denúncia sobre os maus-tratos 
a idosos no lar ilegal, em Betu-
nes, concelho de Loulé, tendo 
atuado rapidamente. A dona 
foi detida e o lar foi encerrado. 

Investigação continua 
A Guarda Nacional Republicana 
continua a investigar o caso 
do lar ilegal, cuja proprietária 
foi detida pelos militares no 
diá 10 deste mês. Foi presente 
a um juiz para primeiro interroga-
tório e colocada em liberdade. 

Queixas de familiares 
Depois de ser conhecida a 
agressão à idosa, familiares 
de antigos utentes também se 
queixaram de alegados maus-
-tratos ocorrido no mesmo lar. 

Surpresa e choque 
Alguns moradores de Betunes 
revelaram ao CM que ficaram 
surpreendidos e chocados com 
os maus-tratos revelados pelas 
imagens que foram divulgadas. 

Já explorou outros lares 
A mulher que geria este lar 
ilegal já terá explorado outros 
espaços semelhantes para ido-
sos instalados em casas parti-
culares no concelho de Loule. 

Moradia com pátio 
A moradia onde estava instala-
do o lar ilegal, com seis utentes, 
dispõe de um pátio bastante 
amplo; com algumas árvores. 
Foi ai que foram filmados 
os maus-tratos à idosa. 

Utente acamada 
atacada por 
formigas em lar 

Florinda Queiroz, de 86 
anos, estava internada no Lar 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Boliqueime, em Loulé, 
quando foi filmada por uma 
funcionária, a 12 de julho, 
com o corpo coberto de for-
migas. A divulgação das ima-
gens causou revolta devido 
ao tratamento dado aos ido-
sos. A Procuradoria-Geral 
da República confirmou ao • 
CM ter aberto um inquérito e 
determinado "a realização de 
urna autópsia médico-legar.. 
A idosa morreu a 24 de julho. • 

Florinda Queiroz, de 86 anos, 
foi filmada com formigas no quarto 

13 A provedora da Santa Casa 
da Misericórdia de Boliquei-
me, Sílvia Sebastião, admitiu 
que existiram "maus - tratos 
e negligência" por parte 
dos funcionários em relação 
a Florinda Queiroz. Segundo 
explicou, há dois funcionários 
no turno da noite que deve-

  

riam ter detetado a infestação 
de formigas no quarto onde 
estava a idosa. O ataque 
das formigas ocorreu a 12 
de junho, mas a instituição 
só abriu um inquérito disci-
plinar a 8 de setembro, depois 
de uma fiscalização realizada 
pela Segurança Social.  

13  Deficiências graves nas con - 
dições de instalação, salubrida --
de, higiene e conforto, bem 
como na segurança foram dete-
tadas pela Segurança Social no 
lar ilegal de Betunes. Todos es-
tes factos levaram aquela enti-
dade a decre-
tar o encerra-
mento com - 
pulsivo do lar, 
a 28 de abril 
deste ano. 
De acordo com o documento 
então emitido pela Segurança 
Social, "decreta-se o encerra-
mento imediato de um estabe-
lecimento sem denominação 
com as seguintes característi-
cas: estrutura residencial para  

pessoas idosas e centro de dia, 
com fins lucrativos, não licen 
ciado, funcionando sob pro - 
priedade da dona Donzil ia e 
instalado no sítio de Betunes", 
no concelho de Loulé. 

A ordem da Segurança Social 
não foi, contu-
do, respeitada 
pela proprie 
tária do lar, 
situado numa 

vivenda com jardim, no qual 
os utentes eram vistos fre-
quentemente. O lar continuou 
a funcionar até ao dia 10 deste 
mês, quando a GNR deteve 
a proprietária, depois de ter to-
mado conhecimento das ima-
gens das agressões à utente.. 

Provedora culpou funcionários 
DEFICIÊNCIAS GRAVES NAS 
CONDIÇÕES DE HIGIENE, 
CONFORTO E SEGURANÇA 
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CORREIO 
DIRETOR;  CARLOS RODRIGUES da  manhã 
DIRETORES-ADJUNTOS; ARMANDO ESTEVES PEREIRA, ALFREDO LEITE, PAULO JOÃO SANTOS E PAULO OLIVEIRA UMA 
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PLANO REGIONAL 

19 instituições unidas no 
reforço dos direitos da criança 
Por David Spranger 
davidsprangergm-madeira.pt 

O salão nobre do Governo Regional 
acolheu ontem os 18 parceiros da 
Segurança Social da Madeira que 
dão corpo ao Plano Regional para 
a Infância e Juventude. O plano visa 
o quadriénio 2022-2026, tendo Rita 
Andrade registado a importância da 
articulação entre as 19 entidades, 
partilhando que o documento de-
riva do levantamento das principais 
necessidades das crianças e jovens, 
daí resultando 59 medidas, inseri-
das em cinco eixos de intervenção, 
com 13 grandes objetivos. 

O plano "pretende ser um instru-
mento agregador e potenciador de 
boas práticas de cuidar em vários 
contextos de intervenção - familiar, 
acolhimento residencial, escolar. É 
dirigido aos diferentes elementos —
crianças, jovens, pais, profissionais 
— e tem como objetivo a prevenção 
e a correção das principais proble-
máticas identificadas no contexto 
atual", partilhou a secretária regio-
nal da Inclusão Social e Cidadania". 

A coordenação será do Depar-

 

EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
EIXO 1: Criação e requalificação de respostas sociais de apoio às famílias 
em meio natural de vida e contextos de acolhimento. 
- Promover, desenvolver e potenciar capacidades e competências para 
uma parentalidade positiva; Qualificar e alargar respostas sociais; 
Promover o conhecimento acerca das implicações no desenvolvimento 
das intervenções realizadas pelas entidades com competência na área da 
infância e juventude. 
EIXO 2: Prevenção e combate à violência sobre crianças/jovens. 
- Prevenir e atuar sobre todas as formas de violência, intra e extrafamilar, 
que envolvam crianças/jovens; Desenvolver e implementar mecanismos 
de proteção das crianças/jovens vítimas de violência sexual. 
EIXO 3: Promoção da educação inclusiva e de qualidade para crianças/ 
jovens em risco educativo. 
- Potenciar o desenvolvimento de programas educativos e escolares 
individuaizados para crianças/jovens em risco educativo: Promover 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, reforçando a equidade 
e a igualdade de oportunidades ao longo do percurso escolar: Promover 
uma cultura de respeito pela identidade de género. 
EIXO 4: Promoção da saúde das crianças/jovens com especial enfoque na 
promoção da saúde psicológica. 
- Desenvolver práticas integradas de prevenção e acompanhamento 
da saúde física e psicológica, na infância e na juventude; Fomentar, 
desenvolver e requakficar respostas &degradas de saúde mental, das 
famílias e das instituições; Desenvolver a literacia em saúde psicológica 
das crianças/jovens, das famílias e das instituições. 
EIXO 5: Promoção do acesso à informação e à participação das crianças/ 
jovens. 
- Promover informação e formação sobre os direitos das crianças/jovens; 
Promover a participação e o exercício da cidadania das crianças/jovens.  

tamento de Apoio à Família, In-
fância e Juventude, da Segurança 
Social, que tem como diretora Pau-
la Mesquita, agregando a Associa-
ção de Apoio à Vítima, a AMRAM, 
a Associação para o Planeamen-
to Familiar, Casas de Acolhimen-
to, Consórcio para a Intervenção 
Comunitária, Coordenação das 
Comissões de Proteção, Direção-
-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Instituto para a Quali-
ficação, Procuradoria da República 
na Madeira, Polícia Judiciária, PSP, 
SESARAM, Tribunal Judicial da Ma-
deira, UMa e as direções regionais 
de Desporto, Educação, Juventude 
e também da Saúde. 

Paula Mesquita exaltou que "este 
é o primeiro plano específico", ex-
plicando que "reunimos um con-
junto vasto de parceiros, que di-
reta ou indiretamente têm ação na 
promoção dos direitos da criança, 
no sentido de perceber o que é que 
ainda há por fazer, o que é que é 
possível melhorar. A sociedade está 
sempre a evoluir e as necessidades 
dos jovens também e há que criar 
uma nova dinâmica adaptada aos 
novos tempos e realidades". 



Proprietária de lar ilegal detida por suspeita de maus tratos a idosos
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A proprietária de um lar ilegal, de 56 anos, foi detida na passada terça-feira pela GNR de Loulé, por
ter, alegadamente, agredido seis idosos que ali viviam. O Instituto da Segurança Social (ISS) já tinha
mandado encerrar o lar, em maio de 2022, após uma ação de fiscalização conjunta com a GNR. Face
ao incumprimento, foi agora remetida ao Ministério Publico uma participação por indícios da prática do
crime de desobediência, apurou o JN junto do ISS.
 
Na casa particular em Loulé, viviam cinco mulheres e um homem. À GNR de Loulé chegaram
denúncias que revelavam maus tratos e atos de agressão, como bofetadas, murros, ofensas e castigos
violentos, por parte da proprietária.
 
Depois de ter conhecimento de um vídeo que mostrava a mulher de 56 anos a agredir com um cabo
de uma vassoura uma idosa de 76 anos que varria o pátio da casa - dando-lhe também bofetadas
enquanto a insultava -, a GNR dirigiu-se até à vivenda e deteve em flagrante a proprietária.
PUB
O JN apurou junto do ISS que "na sequência das participações da GNR sobre os alegados maus tratos
à utente, e aquando da detenção da proprietária do lar, a Segurança Segurança procedeu de imediato
à retirada dos idosos e ao encerramento urgente do equipamento". Com a ajuda dos Bombeiros de
Loulé, todos os idosos foram retirados da casa, tendo sido uns encaminhados para instituições de
apoio - resposta disponibilizada pelo ISS -, e outros para casa de familiares.
 
A proprietária da casa foi entretanto apresentada a um juiz, tendo ficado em liberdade. Fica ainda
proibida de exercer funções relacionadas com idosos e de os contactar.
 
Queixas não são de agora
 
"A minha avó estava subnutrida, eles só comiam 'nestum'. Estava cheia de fome, suja e sem higiene",
recorda, em declarações ao JN, Patrícia Espadilha, que retirou a idosa do lar em novembro de 2021. A
família reparou então numa ferida no corpo da mulher de 81 anos e decidiu levá-la ao centro de
saúde.
 
Devido ao seu estado debilitado, a idosa foi internada na unidade de cuidados continuados do Hospital
de S. José, em Lisboa, onde acabou por falecer devido à infeção, em dezembro do mesmo ano.
 
Patrícia Espadilha garante que nem ela nem a família tinham conhecimento de que o lar não era legal.
"Pensávamos que estava [licenciado] pela SS. Foi uma situação provisória até conseguirmos encontrar
vaga noutro lar", explicou.
 
"Não conseguíamos ter a minha avó em casa. Os meus tios tentaram ir cuidando dela à vez, mas
durante a noite não tinha ninguém", justifica Patrícia Espadilha.
 
Maus tratos permaneciam no silêncio
 
Só depois de ser transferida para o hospital é que a avó relatou os maus tratos que os idosos sofriam
diariamente. "Contou-me depois que havia vassouradas, murros. Ela tinha marcas roxas na cara. A



proprietária dizia que eram quedas", refere Patrícia Espadilha.
 
Nessa altura, acrescenta, não tinha conhecimento de qualquer queixa por parte dos utentes do lar.
"Os senhores tinham medo de falar", desabafa, adiantando que, em seguida, denunciou a situação à
Segurança Social e à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Na sequência dessa
participação, quatro dos dez idosos que residiam na casa abandonaram o lar ilegal.
 
"Nos últimos dias, tem sido um reviver do que aconteceu com a minha avó", afirma Patrícia Espadilha,
em reação às imagens divulgadas da agressão a outra utente. "É difícil pensar que o mesmo
aconteceu com ela. Tem sido um sentimento agridoce porque, por outro lado, fico contente que seja
feita justiça", remata.
 
Inês Malhado com Marisa Rodrigues
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Sociedade Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa

Maltratou mulher  
e lho de ciente.  
Juízes tiraram-no  
da cadeia por ser idoso

Um homem que maltratava a mulher 

e o lho de ciente foi libertado da 

cadeia por ordem do Tribunal da 

Relação de Lisboa, com o argumen-

to de que padece de vários proble-

mas de saúde devido à idade avan-

çada. Os juízes desembargadores 

que assinam a sentença argumen-

tam que as prisões não estão voca-

cionadas para serem lares de idosos. 

Depois de ser libertado, o agressor 

introduziu-se novamente na casa da 

vítima, apesar de estar proibido de 

se aproximar dela. 

Com 86 anos, o agressor era técni-

co superior do Instituto de Investiga-

ção Cientí ca Tropical antes de se 

reformar. As agressões pelas quais 

foi condenado remontam a 2016 e 

incluem murros, pontapés e agres-

sões verbais ao longo de três anos, 

ao ponto de as vítimas terem sido 

acolhidas numa casa-abrigo. A 

mulher foi parar ao hospital várias 

vezes. Os ciúmes doentios davam 

corpo a ameaças de morte e insultos: 

“Puta, vaca, cabra. És a minha escra-

va. Um dia corto-te os cornos, mato-

te à facada.” Tudo aconteceu no 

apartamento onde moravam, no 

Restelo. 

Em 2021 uma juíza do Campus de 

Justiça, Ana Margarida Lima, consi-

derou a conduta do arguido grave, 

em especial no que dizia respeito à 

mulher — muito embora o lho, que 

se deslocava em cadeira de rodas, 

também tenha sofrido murros na 

cabeça, quando tentava defender a 

mãe. Mas mesmo assim deu-lhe o 

benefício da dúvida e suspendeu-lhe 

a pena de três anos em que o conde-

nou, dando-lhe aquilo que designou 

por última e derradeira oportunida-

de. Proibiu-o também de contactar 

com a vítima. “O receio que sentirá 

de cumprir de modo efectivo a pena 

de prisão será su ciente para o afas-

tar da prática de novos ilícitos”, 

escreveu a magistrada. 

Mas equivocou-se. A pretexto de 

reaver bens pessoais, seis meses 

depois de ter sido condenado o ido-

Depois de sair da prisão agressor cou cinco dias na casa  
da vítima, de quem estava proibido de se aproximar.  
Tribunal não avisou mulher da libertação do recluso

so regressou ao local do crime, usan-

do uma chave que ainda tinha em 

seu poder. E voltou a atemorizar a 

ex-companheira, que esmurrou nos 

braços: “És amante de todos os polí-

cias, por isso é que fui condenado. 

Não vales nada. És uma atrasada 

mental, corto-te com uma faca.” Pos-

to em prisão preventiva, tentou uma 

última manobra: inscreveu a vítima 

na lista de visitas da cadeia. 

E na prisão esteve durante perto 

de um ano. Até um trio de juízes do 

Tribunal da Relação de Lisboa ter 

decidido no mês passado, na sequên-

cia de um recurso apresentado pelo 

arguido, que a cadeia não se adequa 

a pessoas desta idade. Criticando o 

facto de o nosso sistema penal não 

tratar de forma diferenciada os cri-

minosos mais velhos, ao contrário 

do que sucede com os jovens delin-

quentes, que podem bene ciar de 

um regime mais favorável do que os 

adultos, o relator do acórdão, o juiz 

Vieira Lamin recorda que a passa-

gem do tempo é sentida de forma 

diferente ao longo da vida: “Um ano 

em prisão preventiva não é o mesmo 

para quem aos 20 anos tem uma lon-

ga esperança de vida e para aquele 

que, já tendo atingido o estatuto de 

octogenário, é constantemente 

relembrado pelas debilidades físicas 

e psicológicas que o m pode estar 

próximo.” 

Não se trata de uma tese exótica: 

em Espanha e em Cabo Verde, por 

exemplo, a lei permite que as puni-

ções aplicáveis aos idosos criminosos 

possam ser menos duras. Segundo o 

advogado deste idoso, o octogenário 

perdeu mais de 20 quilos no cárcere 

e sofria quedas constantes na cela, 

necessitando de ajuda dos outros 

presos. Por isso, já não representaria 

qualquer perigo para a sociedade. E 

disso convenceu os desembargado-

res , que defendem que em idades 

destas era preferível as penas aplica-

das aos idosos serem cumpridas em 

prisão domiciliária, em lares de ter-

ceira idade ou até serem suspensas: 

“Com tais soluções se evitaria que, 

nos casos em que a idade conduz à 

Ana Henriques

Agressor, que esteve preso em 
Lisboa, tinha 86 anos 
 
 

eliminação ou atenuação das neces-

sidades de prevenção especial, as 

prisões desempenhassem o papel de 

lar de idosos, para o qual não estão 

vocacionadas.” 

Neste momento, e segundo dados 

da Direcção-Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, há nas cadeias 

portuguesas 224 reclusos com mais 

de 70 anos. Apesar de a maioria ter 

até 75 anos, estão atrás das grades 

sete dezenas de condenados acima 

desta idade. O mais velho de todos 

tem 91 anos. 

O mais recente relatório de activi-

dades deste organismo, relativo a 

2020, alude, aliás, ao problema: “As 

respostas institucionais/sociais são 

praticamente inexistentes para a 

população prisional idosa, portado-

res de doenças crónicas ou incapa-

citantes.” 

A receber uma reforma de 1600 

euros, mas impedido pela Justiça de 

se aproximar da casa onde mora a 

mulher, e com despesas relacionadas 

com a institucionalização do lho, o 

Tribunal da Relação de Lisboa admi-

te que o Estado venha a apoiar o 

agressor “na obtenção de um apoio 

social que lhe assegure uma velhice 

digna”. A nal, concluíram os juízes, 

as recordações dos meses que pas-

sou na prisão deverão ser su cientes 

para o manter do lado certo da lei. 

Foi a segunda vez que saíram as 

contas furadas à Justiça neste caso. 

Depois de libertado, o idoso passou 

cinco dias na casa da mulher, que 

tem 82 anos e da qual estava proibi-

do de se aproximar, muito embora 

não haja registo de agressões físicas. 

“Questionámos o Tribunal da Rela-

ção sobre o facto extraordinário de 

ter violado a lei, ao não ter avisado a 

vítima desta libertação, como estava 

obrigado a fazer. Alegaram que ela 

não se tinha constituído como assis-

tente no processo. Mas não tinha de 

o ter feito para ser alertada”, conta 

Frederico Marques, director de Ope-

rações da Associação de Apoio à 

Vítima (APAV), organização que tem 

acompanhado este caso. 

Apesar de se rever nas considera-

ções que o acórdão tece sobre a 

necessidade de encontrar soluções 

para os reclusos idosos, a APAV 

salienta que essa ponderação não 

pode ser feita em detrimento dos 

interesses das vítimas. “Dizem os 

juízes que o arguido tem o direito a 

viver com dignidade os últimos anos 

de vida. Então e a mulher não tem?”, 

pergunta o mesmo responsável, 

acrescentando que era expectável 

que o agressor voltasse ao local do 

crime quando saísse da cadeia. A

nal, nunca mostrou arrependimen-

to, faz notar. Apesar disso, não foi 

submetido a nenhuma forma de vigi-

lância. “O acórdão refere também 

que o risco de reincidência diminui 

com a idade. Mas há menos de um 

ano este homem continuava a bater 

à mulher”, que de resto chegou a 

pensar em suicidar-se, refere tam-

bém Frederico Marques. 

Morrer na prisão 
Até que idade é que um idoso deverá 

ser mantido na prisão? Até à morte? 

— pergunta a autora de um artigo 

publicado na revista Julgar. Datado 

Dizem os juízes 
que o arguido tem 
o direito a viver 
com dignidade os 
últimos anos de 
vida. Então e a 
mulher não tem? 
Frederico Marques 
Director de Operações  
da Associação de Apoio  
à Vítima (APAV) 
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de há dez anos, o trabalho de Elena 

Burgoa aborda questões que perma-

necem por resolver no sistema jurí-

dico português, e que dizem respei-

to à humanidade com que é suposto 

ser tratado quem é alvo de uma con-

denação. Ao contrário do que sucede 

com os jovens, que podem bene ciar 

de um regime mais favorável, quan-

do são apanhados nas malhas da lei, 

faltam normas no nosso direito penal 

para lidar com o fenómeno da crimi-

nalidade praticada pelos mais velhos, 

concluiu a académica depois de se 

debruçar sobre várias sentenças de 

tribunais superiores. 

“Não se vislumbra para tal opção 

outra justi cação que não seja o 

receio de transmitir uma imagem de 

tolerância político-criminal face à 

eventuais práticas criminosas que 

possam ser levadas a cabo por agen-

tes longevos”, observa Elena Bur-

goa, que não defende, porém, que a 

idade funcione como atenuante 

automática neste tipo de casos. 

Recordando que era isso que esta-

belecia o Código Penal de 1886, ao 

ter posto a fasquia da atenuação da 

 GONÇALO SANTOS

70 
Código Penal de 1886 punha a 
fasquia de 70 anos como 
atenuante automático das 
penas, mas tal já não existe 

pena nos 70 anos, a autora fala na 

necessidade de repensar uma estra-

tégia especí ca e adequada na res-

posta punitiva para arguidos. Pode 

passar, por exemplo, pela prisão 

domiciliária ou em lares de terceira 

idade, mas também pela aplicação 

de penas alternativas, como a pres-

tação de trabalho a favor da comu-

nidade, desde que adequado à con-

dição do arguido e não degradante 

da sua auto-estima. “É problemática 

e absurda a praxe judicial que limita 

o trabalho a favor da comunidade 

aos idosos de acordo com pretensos 

argumentos de estigmatização”, 

observa. Por outro lado, a Justiça 

deve levar em linha de conta o esta-

do de saúde do idoso, que pode ser 

muito diferente entre pessoas com 

a mesma idade. 

No caso do encarceramento de 

idosos, diz Elena Burgoa, “parece 

haver uma histórica omissão dos 

poderes públicos, manifesta na com-

pleta ausência de quaisquer políticas 

públicas que considerem a pessoa 

idosa e as suas especi cidades”. As 

circunstâncias dos idosos presos e a 

responsabilidade do Estado pela sua 

custódia directa “demandam do 

poder público uma acção mais pró-

activa (uma política pública para os 

idosos encarcerados) e um tratamen-

to especializado, dada a sua especí-

ca vulnerabilidade”. 

A nal, muitos destes casos — e é 

também essa a situação do agressor 

do Restelo relatada nestas páginas 

— dizem respeito a pessoas que nun-

ca tinham prevaricado antes. Porque 

o zeram então quase no nal da 

vida, chegando a cometer homicí-

dios? O artigo procura dar uma pos-

sível explicação: “Muitos arguidos 

têm quadros de envelhecimento 

inactivo e com dé ces de sociabili-

dade, familiares e extrafamiliares. E 

a velhice mais problemática é aquela 

em que a escassez dos rendimentos 

individuais (pobreza) se combina 

com o isolamento com a (quase) ine-

xistência de laços familiares, baixo 

(ou nulo) capital escolar e vidas pro-

ssionais pouco grati cantes. O que 

pode espoletar comportamentos 

desviantes.” 

Em Espanha e Cabo Verde é pos-

sível conceder liberdade condicio-

nal a partir dos 70 anos. Dando 

margem de manobra aos juízes para 

levarem em consideração as condi-

ções pessoais dos arguidos, nas 

quais se pode incluir a idade, a lei 

portuguesa acaba por lhes permitir 

uma discricionariedade que nem 

sempre é positiva. Elena Burgoa 

indigna-se também com as decisões 

judiciais que tendem a menorizar 

esta classe etária, atribuindo-lhe de 

forma generalizada uma inimputa-

bilidade decorrente da chegada a 

uma suposta segunda infância: “Um 

tal argumento revela-se chocante-

mente inadequado e redutor, nos 

dias de hoje.” 

E salienta, pela positiva, um acór-

dão do Supremo Tribunal de Justiça 

de 2007 que diz respeito a um agres-

sor de 72 que continuou a maltratar 

a mulher já depois de condenado a 

um ano de pena suspensa. Ao con-

trário do que seria expectável, os 

juízes não o mandaram para a 

cadeia, tendo preferido afastá-lo do 

ambiente familiar e sujeitá-lo a acom-

panhamento médico e psicológico. 

“Se não for tratado, jamais consegui-

rá evitar maltratar a esposa — mesmo 

cumprindo pena de prisão. O cum-

primento da pena de prisão, por si 

só, não resolveria em de nitivo a 

atitude agressiva do arguido. A fazer 

fé na sua personalidade, pode até 

a rmar-se que tal atitude agressiva 

se viria a agravar”, pode ler-se nessa 

sentença judicial.
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Na próxima quinta-feira, 20 de outubro, chega aos cinemas portugueses o drama "Submissão", um
filme que conta no elenco principal com a saudosa atriz Maria João Abreu, o seu último papel no
grande ecr
 
"Submissão": Último filme com Maria João Abreu estreia esta semana nos cinemas
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Deixe a sua opinião! Comente.
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Na próxima quinta-feira, 20 de outubro, chega aos cinemas portugueses o drama "Submissão", um
filme que conta no elenco principal com a saudosa atriz Maria João Abreu, o seu último papel no
grande ecrã, ao lado de Iolanda Laranjeiro, João Catarré, Marcantónio Del Carlo, José Raposo, Almeno
Gonçalves, João Didelet, Martinho Silva, entre outros.
 
A segunda longa-metragem do realizador Leonardo António, que aborda temas incontornáveis nos dias
de hoje, foi reconhecida pela crítica e premiada em diversos festivais internacionais de cinema,
incluindo o prémio de Melhor Argumento no Festival Tallinn Black Nights, na Estónia, onde foi exibida
mundialmente pela primeira vez.
 
O filme retrata o processo de Lúcia (Laranjeiro), uma mulher que decide apresentar queixa contra o
seu marido por violação, até ao veredito final em tribunal. Num mundo de homens, Lúcia terá de lutar
contra o sistema judicial.
 
Lúcia é cabeleireira. Miguel Corte Real (Catarré), mais abastado, é filho do vice-procurador-geral da
República. A desigualdade da relação atravessa todos os campos, do financeiro ao sexual. Até que,
numa noite banal como outra qualquer, Lúcia é violada pelo marido.
 
O que parecia um casamento estável e feliz vai sendo desmontado à medida que Lúcia vai partilhando,
quer com a procuradora (Maria João Abreu), quer com amigos, quer com o grupo que frequenta na
APAV, as circunstâncias da relação. Em tribunal, perante um juiz (Del Carlo), um advogado (José
Raposo) e um procurador (Didelet), Lúcia vai desfiando os acontecimentos que levaram àquilo que,
para aqueles homens, parece impossível: um marido violar uma mulher.
 
Fruto de um processo de investigação durante o qual Leonardo António contou com o apoio da APAV,
"Submissão" aborda um drama social e pessoal marcado pela cultura patriarcal nas decisões legais,
procurando dar visibilidade a um tema pouco discutido mesmo quando se fala de violência doméstica.



 
Segundo o realizador, "o filme debruça-se sobre temas que precisam de serem discutidos na
sociedade portuguesa, tais como a violação no matrimónio" e que a sua essência passa por "pesar
entre liberdade emocional e liberdade económica, e entre elas reside a dignidade". Dentro deste
assunto, residem conceitos como o orgulho e a submissão, que dá nome à longa-metragem.
 
João Gonçalves
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Preso desde novembro 
O homem foi detido a 25 de no-
vembro de 2021. Submetido a 
primeiro interrogatório judicial, 
foi-lhe aplicada a medida de 
coação de prisão preventiva, 
que cumpria no Estabelecimen-
to Prisional de Lisboa (EPL). 

Esperava visita da vítima 
Quando foi detido, o agressor 
inscreveu a vítima no estabele-
cimento prisional como visita, 
apesar de estar proibido de 
a contactar. 

Perdeu 20 quilos 
De acordo com a defesa, 
oagressor perdeu 20 quilos 
na cadeia, esteve internado vá-
rios meses na enfermaria, não 
tinha o devido acompanhamen-
to médico, caía com frequência 
na cela e necessitava da ajuda 
dos outros reclusos. 

Primeira condenação 
O homem já tinha sido condena-
do a uma pena de três anos e 
três meses de prisão, mas tam-
bém foi suspensa. 

Pena acessória 
Uma pena acessória obriga 
o homem a frequentar progra-
mas específicos de prevenção 
da violência doméstica. Tem 
ainda de pagar 3000 euros 
de indemnização. 

Agressor e vítima são octogenários e não têm mais ninguém, mas a violência instalou-se entre o casal 

PORMENORES 

LISBOA 

Tribunal liberta agressor 
por ser velho e frágil 
DECISÃO O  Octogenário condenado por violência doméstica saiu da cadeia e passou cinco dias em casa da vítima 
MANUELA GUERREIRO 

e— asaram em 1967, parti-
lharam bons e maus mo-
mentos ao longo de 49 

anos de vida em comum, mas 
em 2016 algo quebrou o com-
promisso matrimonial trans-
formando a vida deste casal 
num inferno. As juras de amor 
eterno passaram a promessas 
de morte, acompanhadas por 
murros, pontapés, empurrões e 
insultos. Agressor e vítima são 
octogenários e têm um filho 
adulto deficiente que vive num 
lar. Não têm mais ninguém, e 
quando a violência se instalou lá 
em casa, a Justiça também en-
trou. O caso seguiu para tribu-
nal e o homem foi detido, julga-
do e condenado. 

No dia 13 de setembro, porém, 
uma decisão do Tribunal da Re-
lação de Lisboa mandou libertar 
ohomem, agora com 86 anos, 
por entender que é demasiado 
idoso e fisicamente debilitado. 

CASAMENTO DE 49 ANOS 
TERMINA A MURRO 
PONTAPÉ E INSULTOS 

JUÍZES DIZEM QUE PRISÕES 
NÃO TÊM VOCAÇÃO PARA 
SEREM LARES DE IDOSOS 

Dizem os juízes que assinam o 
acórdão que as cadeias não es-
tão vocacionadas para serem 
lares. O agressor saiu da cadeia 
- onde estava há cerca de um 
ano - e, apesar de estar proibido 
de se aproximar da mulher, fi-
cou cinco dias na casa da víti-
ma, que tem 82 anos e não foi 
avisada da libertação. Apesar 
dos riscos evidentes, não há re-
gisto de agressões físicas. 

"Mato-te à facada", "vou-te 
cortar os cornos, não vales 
nada, és uma atrasada mental", 
"p..., cabra, vaca", "és a minha 
escrava" . Estes são alguns dos 
insultos proferidos pelo homem 
que agredia mulher e filho. Foi 
condenado no Juízo Central 
Criminal de Lisboa - Juiz 6, al2 
de julho deste ano a uma pena  

de quatro anos e quatro meses 
de prisão efetiva por violência 
doméstica e violação de impo-
sições, proibições ou interdi-
ções. O Tribunal da Relação, 
porém, suspendeu a pena e 
mandou o homem em liberda-
de por entender que "as neces-
sidades de prevenção especial 
estão mitigadas pela idade e si-
tuação física do arguido". 

No acórdão pode ler-se que 
"um ano em prisão preventiva 
não é o mesmo para quem tem 
20 anos (...) e para aquele que já 
tendo atingido o estatuto de oc-
togenário é constantemente re-
lembrado pelas debilidades". • 
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APAV contabilizou 
126 atacantes 
com 75 ou mais anos 
13 Segundo dados divulgados 
recentemente, a APAV apoiou 
1594 idosos vítimas de crime 
e de violência, uma média de 
quatro pessoas por dia, duran-
te 2021. A violência doméstica 
é o crime mais frequente e em 
20,14% dos casos o agressor 
é o cônjuge. Há 131 agressores 
entre os 65 e os 74 anos 
el26 têm 75 ou mais anos. • 
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Maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres 

  

  

   



Agora em Azambuja: direitos das vítimas continuam a ser relembrados por exposição
até 31 deste mês
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2022

Meio: Fundamental Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd8d80c2

 
A exposição da APAV intitulada de "Pelos direitos das vítimas" continua a percorrer as Freguesias do
Concelho de Azambuja e desta vez vai mesmo estar patente na própria sede de município.
 
A exposição da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, intitulada de "Pelos direitos das
vítimas", continua a percorrer as Freguesias do Concelho de Azambuja e desta vez vai mesmo estar
patente na própria sede de município. Esta exposição consiste numa seleção de campanhas históricas
de sensibilização pública promovidas pela associação.
 
Depois da exposição já ter estado patente nas freguesias de Aveiras de Baixo e Aveiras de Cima,
passará agora para a freguesia de Azambuja. Estará patente de 21 a 30 de outubro no Atrium e
poderá ser visita de 2ª a sábado das 09h00 às 20h30.
 
Posteriormente esta mostra irá estar em mostra na União das Freguesias de Manique do Intendente,
Maçussa e Vila Nova de S. Pedro de 4 a 13 de novembro nas instalações da Junta de Freguesia de
Manique do Intendente. O horário será de 2ª a 6ª-feira das 09h00 às 16h30. Já na Freguesia de Vale
do Paraíso estará patente de 18 a 27 de novembro nas instalações da Junta de Freguesia, no horário
de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00. E na Freguesia de Alcoentre poderá
ser vista de 2 a 11 de dezembro nas instalações da Junta da Freguesia, no horário de 2ª a 6ª-feira das
entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
O Fundamental relembra que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o
Município da Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à
Vítima de Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta
Exposição APAV "Pelos direitos das vítimas".
 
"A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo", descreve fonte da direção
desta organização.
 
[Additional Text]:
vitima violência 2022
 
fundamental



Florinda: Antes que outubro acabe
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Um homem moderno, é um homem atualizado. Descubra mais sobre o mundo que o rodeia
 
Assistimos indignados e incrédulos às imagens: o corpo de Florinda Queiroz a ser martirizado por
centenas de formigas num lar de Boliqueime.
 
A "idosa atacada por formigas" tem- tinha- um nome: Florinda. 86 anos.
 
Não sabemos o seu percurso de vida. Apenas o da sua morte. Porque faleceu um mês depois de ter
sido filmada. Partiu em agosto.
 
E não fossem as imagens do corpo magro, frágil e abandonada da Florinda, coberta de formigas, nem
da sua morte teríamos sabido.
 
Façamos um exercício: tentemos olhar com olhos de ver para aquele corpo mirrado, desprotegido,
abandonado. Apenas assim. Sem formigas.
 
Seria chocante, também. Porque a bondade e o amor há muito parecem ter abandonado a vida de
Florinda. E o respeito, esse, nem se fala.
 
Diariamente, há milhares de Florindas neste país. Abandonadas ou maltratadas. Esquecidas. Sem um
traço de carinho ou de mimo. De cuidados.
 
Falo dos velhos deste país. Vivem, ou sobrevivem, em lares licenciados ou ilegais. E nas suas casas
também. Abandonados. Violentados nos direitos mais básicos, muitas vezes pelos próprios familiares.
 
Nem precisam estar acamados: dados da APAV dizem que, no ano passado, 1600 pessoas, na sua
maioria mulheres, entre os 70 e os 74 anos, foram vitimas de violência. Em 29 por cento dos casos,
violentados pelos próprios filhos. Casos de polícia e de saúde publica.
 
Num país com a quarta taxa mais elevada de idosos na UE -186 para 100 jovens- é vergonhoso não
haver ainda uma rede de cuidados mais exigente, controlada e, sobretudo, humanizada.
 
Na prática, apesar das leis aprovadas, não há apoios para as famílias que não querem institucionalizar
os seus mais velhos. Que lutam para conservá-los nas suas casas, rodeados pelos seus mais queridos.
As tímidas tentativas por parte de Misericórdias e até das Forças da Autoridade são louváveis, mas
precisam de mais meios humanos e materiais.
 
É urgente uma reforma que permita que os lares sejam vistos como um espaço de convívio e não
como um simples depósito, uma antecâmara da morte.
 
O que se espera da sociedade e dos decisores é exatamente a criação das condições que permitam
que os anos finais da vida sejam passados com amor, carinho, respeito e dignidade.
 
Antes que este outubro, celebrado como mês do idoso (continuamos a ter medo da palavra velho),



acabe, o que se pede é que, para além dos convívios promovidos por câmaras municipais e outras
instituições, sejam pensadas e aplicadas medidas que tornem, definitivamente, melhor, a vida dos
nossos velhos.
 
Não de trata de um favor, mas de uma obrigação!
 
Paula Magalhães
 
New Men



João Pedro Pais fala do arquivamento do processo de violência doméstica
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O músico foi acusado de violência doméstica por parte da antiga companheira, Yulia Popova.
 
Foi através de um comunicado enviado às redações que João Pedro Pais reagiu ao arquivamento do
processo de violência doméstica, acusações feitas pela ex-companheira do cantor.
 
A nota começa por destacar que "o Ministério Público, no passado dia 23 de setembro, arquivou o
processo instaurado a João Pedro Pais, na sequência de uma queixa-crime apresentada por Yulia
Popova, a 13 de setembro de 2020, e no qual, esta também acabou por vir a ser constituída arguida,
pelo crime de denúncia caluniosa".
 
Segundo o mesmo comunicado, durante estes últimos dois anos foi feita uma investigação por parte
Ministério Público, a Polícia Judiciária e a PSP e "não encontraram uma única evidência da prática do
crime".
 
"Assim, constatando-se não conterem os autos indícios suficientes da prática do referido crime de
violência doméstica, determina-se o arquivamento do inquérito, ao abrigo do disposto no artigo 277.º,
n. º2 de CPP", pode ler-se no despacho de arquivamento, como cita a mesma nota.
 
Ainda em reação ao desfecho do processo, manifesta que "no despacho de arquivamento fica claro
que não só não se recolheram provas que suportassem a denúncia de Yulia Popova, como o Ministério
Público destaca ainda os depoimentos das testemunhas por ela arroladas, em que se demarcaram em
absoluto da sua versão".
 
Após notícias de que "este processo teve um fim através de um acordo extrajudicial", não deixaram de
esclarecer:
 
"Nos processos de violência doméstica, por se configurar um crime de natureza pública, não é possível
existirem acordos ou desistências de queixa. Ficou, isso sim, definitivamente comprovado, após várias
diligências, que não existiam quaisquer fundamentos na queixa que Yulia Popova moveu contra João
Pedro Pais, o que levou a que este processo se concluísse pelo, mais que esperado, arquivamento do
Ministério Público;
 
Para além deste processo, estava a decorrer um outro, no qual Yulia Popova vinha acusada pelo
Ministério Público, da prática de pelo menos 20 crimes de difamação contra a atual namorada de João
Pedro Pais. Este processo tinha instrução agendada para a segunda semana de outubro, ou seja, já
após ser conhecida a decisão de arquivamento;
 
Yulia Popova, mal soube do arquivamento, solicitou ao seu mandatário que entrasse em contacto com
o mandatário da atual namorada de João Pedro Pais para que sondasse da possibilidade de desistência
da queixa de difamação, uma vez que, ao contrário do crime de violência doméstica, onde não é
possível desistir da queixa apresentada, atenta à sua natureza pública, neste caso, tal era possível.
Perante a forte possibilidade de vir a ser julgada e exemplarmente condenada, e já sabendo da
decisão de arquivamento do Ministério Público no processo de violência doméstica, acreditamos que



não restava outra hipótese a Yulia Popova que não fosse fazer um mea culpa e esperar que a
namorada de João Pedro Pais tivesse, por si, a devida comiseração para vir a desistir da queixa-crime
por difamação;
 
Foi neste sentido que a atual namorada de João Pedro Pais, depois de alguma reflexão, mas sobretudo
farta de ter alguém do passado sempre a tentar intrometer-se na vida do casal, anuiu ao pedido de
Yulia Popova e, até com alguma pena desta, aceitou desistir da queixa por difamação. Fê-lo, no
entanto, com uma única condição. Referiu que, não queria um único tostão de Yulia, mas só desistia
da queixa, se esta fizesse um donativo à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima;
 
Yulia Popova fez, de imediato, um donativo generoso à APAV e a atual namorada de João Pedro Pais,
desistiu da queixa e do pedido cível que a acompanhava, no valor de cinco mil euros. Ficando assim
um sentimento de que, apesar de tardia, se fez justiça;
 
Durante estes dois anos foram ainda movidos outros processos, nomeadamente um de cobrança
coerciva de dívida que João Pedro Pais intentou contra Yulia Popova, no qual esta foi obrigada a pagar
a quantia de 30 mil euros que aquele lhe havia emprestado e que, no âmbito do processo-crime por
violência doméstica, Yulia Popova tentou convencer o Ministério Público de que lhe havia sido doada,
tendo devolvido, integralmente, aquele montante sem sequer contestar a referida ação judicial."
 
João Pedro Pais - que sempre disse estar inocente - vê-se assim livre das acusações de violência
doméstica, com o cantor a "lamentar profundamente que o seu nome tenha sido associado a este
tema, com o propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública". E não deixa de se "afirmar
muito feliz com a conclusão do processo".
 
"A violência doméstica é um problema social muito sério que não podemos, de modo algum, banalizar,
nem instrumentalizar como método gratuito de ataque, sob pena de minar toda a evolução social que
se tem feito no sentido da consciencialização pública e política do tema. Infelizmente, nos dias que
correm, muitos são os casos de falsas vítimas que, movidas por sentimentos de ódio e vingança,
utilizam as instituições, sobrecarregam os seus meios humanos, já por si escassos, e apresentam
queixas falsas, apenas e só, para atingir os seus ex-companheiros/as", destaca, ainda.
 
Marina Gonçalves



Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza / Dia Municipal para a Igualdade
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As Redes Sociais do distrito de Portalegre, juntamente com a EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, o
NAVVD e a APAV, têm vindo a criar diversas acções e dinâmicas de sensibilização para temáticas
ligadas à Igualdade, exclusão social e pobreza de modo a assinalar, simultaneamente, o Dia Municipal
para a Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
 
O desenvolvimento de iniciativas desta natureza é percebido como tendo um impacto significativo na
opinião pública, fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do combate à
pobreza e da exclusão e, por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de
sinergias ao nível local.
 
Queremos que se trate de um Dia de Sensibilização e de Reflexão entre os cidadãos do distrito de
Portalegre, onde os concelhos destes distritos estejam em sintonia e onde todos, à mesma hora
estejam a assinalar a nossa determinação na promoção da Igualdade e no Combate à Pobreza e à
Exclusão Social.
 
Tal como em anos anteriores pretendemos promover e organizar uma actividade de rua, em local
estratégico de cada concelho, onde todas as instituições e sociedade civil possam estar representadas.
 
Em Arronches esta actividade irá ter lugar no Centro Cultural de Arronches, na próxima quinta-feira,
dia 20 de Outubro, pelas 14.00 horas.



Amouranth denuncia abusos de marido em live
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por João "Commander Bonny" Antunes
 
Uma das mais reconhecidas criadoras de conteúdo da Twitch, a Amouranth, revelou informações
chocantes.
 
Kaitlyn Siragusa, mais conhecida pelo seu nome virtual, Amouranth, fez revelações graves durante a
sua última transmissão na Twitch. A criadora de conteúdo recebe uma chamada de um homem que
alega ser o seu marido durante a transmissão, que a deixa visivelmente afetada.
 
Durante a curta chamada, é possível perceber o contexto intimidatório e ordens dadas em tom
agressivo, exigindo que a streamer deixe a sua casa de imediato sob alegada ameaça de matar os
seus cães. Após a chamada terminar, Amouranth revela que foi obrigada por este homem a manter o
seu casamento em segredo, para manter o modelo de negócio que este entendia ser o certo.
 
Acusa-o ainda de vários abusos psicológicos como chantagem emocional e financeira. A Kaitlyn revela
ainda várias ameaças que tem sofrido mostrando as suas conversas telefónicas onde o nome do seu
marido aparece como o nome da sua mãe, por alegada ordem do mesmo, para ocultar a sua
identidade em caso de aparecerem notificações durante as transmissões.
 
Foram já vários os streamers que vieram a público mostrar o seu apoio à criadora de conteúdo tais
como Hasanabi, Valkyrae, Jacksepticeye, entre outros. Apesar do apoio público, desde a transmissão
que a Amouranth não fez mais nenhuma declaração.
 
A transmissão não está disponível como VOD no canal da streamer, sendo possível encontrar vários
clipes da situação, incluindo um clipe onde uma voz feminina questiona se Siragusa tem tomado os
medicamentos, antes da transmissão ser cortada abruptamente.
 
Se és vítima de violência doméstica ou conheces alguém que precisa de ajuda contacta:
 
Linha de apoio a vítimas de violência doméstica - 800 202 148
Linha SMS - 3060
Linha Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (dias úteis das 08h às 22h) - 116 006
Linha de emergência nacional - 112
 
Lê as últimas novidades dos esports aqui.
 
https://www.facebook.com/bonnyzor



Uma tristeza que d(estr)ói....
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Destaco, com tristeza, com profunda e magoada tristeza, aqueles que se escudam em argumentos
que só posso qualificar de patéticos, apontando dados de investigações, relatórios, estatísticas sobre a
ocorrência de crimes, para desculpabilizar uma instituição
 
Fez agora um ano que escrevi para a Ecclesia um texto sobre a temática da pedofilia na Igreja
Católica. Saía, nessa altura, o relatório francês, sobre os casos de abusos dentro desta instituição,
desde os anos 50 do século 20.
 
Um ano depois, tornam-se públicos novos dados importantes da Comissão Independente, criada pela
Conferência Episcopal Portuguesa, para estudar esta temática e recolher informações e testemunhos
no nosso país.
 
Vemos notícias diárias sobre o assunto, em que se descobrem casos; se identificam nomes, mais ou
menos conhecidos e ocupando cargos na hierarquia portuguesa, ou não; se contam histórias tristes e
desoladoras das vítimas.
 
Os jornalistas fazem o seu trabalho como podem, creio. E peço que não baixem os braços, pois, ao
contrário do que muitos pensam e afirmam, eles não têm uma agenda contra a Igreja. Terão, quando
muito, uma agenda contra os crimes e os criminosos. Ou quando põem a descoberto políticos
corruptos, juízes que não cumprem a sua missão, dirigentes desportivos vigaristas e tantos outros,
não fazem o que devem? Louvo o seu esforço e só desejo que seja verdadeiramente empenhado, que
não fiquem pelos trabalhos mais fáceis, mas investiguem, como é próprio da sua profissão, TUDO.
 
Conseguir chegar ao âmago de cada narrativa, de cada facto, não será fácil, porque, naturalmente, os
infratores não querem ser conhecidos e, infeliz, mas compreensivelmente, as vítimas não desejam
reviver aquilo por que passaram e que guardaram, na maioria dos casos, no silêncio dos seus
corações, procurando construir uma normalidade sempre periclitante, porque assente no que, não foi
mais, do que uma violação.
 
Há quem se remeta ao silêncio, que assim, se torna "falante" e nada esclarecedor. Por outro lado, as
declarações de alguns são transformadas em anedota, porque apenas podem ser risíveis, de tão tolas
e despropositadas (e nem vale a pena citar nomes, pois estou certa de que os identificam).
 
Outros (poucos e bem!) têm a coragem de enfrentar as câmaras de TV, de dar entrevistas, de explicar
que desenvolveram procedimentos corretos... Apesar de fazerem o que está certo e, reforço, deve ser
feito - COMUNICAR! -, são apanhados no turbilhão das críticas. E estas, também é do conhecimento
de muitos, frequentemente são motivadas pelas peleias internas, pelos ódios de estimação, pelas
vinganças ocultas e que escondem misérias e pecados sérios.
 
Somam-se opiniões, convicções, presunções, juízos. E quando me refiro a estas maneiras de
expressar o pensamento, destaco, com tristeza, com profunda e magoada tristeza, aqueles que se
escudam em argumentos que só posso qualificar de patéticos, apontando dados de investigações,
relatórios (como os da APAV), estatísticas sobre a ocorrência de crimes, para desculpabilizar uma



instituição, cuja missão evangélica, porque conferida, na visão dos crentes, pelo próprio Cristo, é dá-
Lo a conhecer e, assim sendo, dar a conhecer o Seu maior ensinamento, proposto na recomendação:
Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos
outros  (João 13:34).
 
Como é possível pensar que outros crimes podem desculpabilizar um que seja destes casos? Desde
quando a minha culpa pode ser excluída, ou diminuída, pela culpa dos outros?
 
Quem assim se manifesta ainda não percebeu várias coisas, que são duras, mas que devem ser
assumidas com retidão e coragem: houve (e desejo que não haja atualmente, mas temo que assim
não seja) uma política de encobrimento destas situações dentro da Igreja Portuguesa, Espanhola,
Americana, Australiana, Francesa, Irlandesa, Alemã, mundial.
 
Isso, infelizmente, faz correr o risco de que essa atitude possa corresponder a uma matriz identitária
da instituição, uma instituição que, para fora, sempre se colocou na posição de quem é um reduto
moral para todos os temas.
 
Assumindo essa posição, a Igreja Católica tinha o dever de especialíssima proteção dos mais fracos e
frágeis, sempre com vista a restituí-los à sua dignidade inicial, que, note-se, nunca perderam, mas
que tinha de ser defendida, com todas as forças, no seio e fora da instituição, que afirma ser o espaço
seguro e de amor total a todos. E isso não aconteceu.
 
As pessoas que não puseram em prática o tal mandamento que atrás referi, o maior para todos os
católicos, em nome desta Instituição, criada e desejada sempre Santa, acabaram por corromper a sua
imagem. Custa dizer, mas conspurcaram-na, traindo a missão de Cristo Redentor, a tal missão
evangélica, que nunca pressuporia rebaixar, degradar os mais desprotegidos.
 
E quando se chega ao ponto de culpabilizar as vítimas, de comparar o número de crimes, de esgrimir
estatísticas, só se aumenta a tragédia. "Os outros também fizeram", dizem as crianças para se
desculpabilizarem, quando sabem que erraram. E o que lhes ensinamos? Sei que sabem bem a
resposta!
 
A normalização do mal só o pretende transformar em bem. Tal atitude em qualquer ser humano é má,
mas em alguém que acredita que deve amar o seu próximo como a si mesmo (Tiago, 2:8), que o
amor procede de Deus e que aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus (1 João 4:7-8), é pior
ainda.
 
Não se pode suportar tudo (como se dizia "noutros tempos" às mulheres agredidas, humilhadas e
violadas pelos seus maridos, porque isso não é amar)! Não se pode esconder tudo, qual herança
trágica de eras que, há muito, deviam ter acabado, mas que persistem em espreitar, atrás da capa de
uma deturpada visão do certo e do errado.
 
Todos temos muito que refletir e olhar para nós próprios. Sofro pelas vítimas. Sofro, até, pelos
agressores, sobretudo aqueles que são verdadeiramente doentes e deveriam ter acompanhamento
especial.
 
Mas não sofro por quem desculpabiliza e oculta. Estes fazem-me olhar para a cruz de Jesus e perceber
porque a aceitou e porque sofreu o seu peso, o rasgar das Suas carnes, as quedas, a morte lenta e
agonizante; fazem-me perceber o olhar Dele e de Sua Mãe, aceitando a morte iníqua e excruciante do
Filho inocente. Ele não fugiu, não se escondeu. Tomou a cruz e viveu-a, a cada segundo, para
redenção de todos os pecadores. Por mim, que também o sou. Mas essa condenação torna-se mais
odiosa, quando Ele morre, uma e outra vez, por pecados como estes, que me levam a compreender a
dor, a morte e a dimensão imponderável do Seu sacrifício.
 
Dizia no tal texto escrito há um ano, que a minha mãe me ensinava:  Sabes, filha, quando fazemos
mal e percebemos que o fizemos, é um ato de nobreza pedir desculpa e procurar reparar o mal que
fizemos .



 
Foi isso que vi em todos os gestos e sinais do Papa Francisco, que dizia aos franceses ser preciso
assumirem as suas responsabilidades para garantir que a Igreja seja uma casa segura para todos
(Audiência-geral, 6/10/2021).
 
São esses os sinais que quero ver na Igreja e nos crentes. Sinais que me façam contemplar o rosto de
Cristo ressuscitado e esperançoso, porque é num mundo melhor que acredito, num mundo onde há
lugar para todos, porque todos são parte da família de Deus.
 
Que Nosso Senhor tenha piedade, misericórdia e compaixão de todos, especialmente dos que, sendo
católicos, sentem uma tristeza que d(estr)ói.... Se puderem, tenham pena destes que, como eu,
nestes dias já chorámos muito, já nos questionámos muito, já nos sentimos perdidos. Mas olhamos
para o Alto, com esperança e pedimos que o Santo Espírito sopre, quente e esclarecedor, aguardando
um novo arco-íris,  sinal da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos  (Génesis, 9:16).
 
Ah! Não me refiro, nem por sombras a girafas ou elefantes. Não tendo sido dotados do tipo de
inteligência que possuem os animais, são seres incapazes deste tipo de coisas e poderiam ser modelos
de comportamento para tantos, que desdenham a criação...
 
Nota: Este texto é resultado de várias partilhas, com amigos que, como eu, por estes dias sentem
uma imensa tristeza. Agradeço-lhes por serem sinal de Deus na minha vida, porque de formas
diferentes e como eu, sentem este espinho dos olhares "de cima para baixo" dentro da instituição.
Luís, Miguel, Bruno, obrigada. Em memória do Jorge e de todos os meus familiares que me legaram
um exemplo notável de vida cristã.
 
Sandra Côrtes Moreira
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O músico foi acusado de violência doméstica por parte da antiga companheira, Yulia Popova.
 
Foi através de um comunicado enviado às redações que João Pedro Pais reagiu ao arquivamento do
processo de violência doméstica, acusações feitas pela ex-companheira do cantor.
 
A nota começa por destacar que "o Ministério Público, no passado dia 23 de setembro, arquivou o
processo instaurado a João Pedro Pais, na sequência de uma queixa-crime apresentada por Yulia
Popova, a 13 de setembro de 2020, e no qual, esta também acabou por vir a ser constituída arguida,
pelo crime de denúncia caluniosa".
 
Segundo o mesmo comunicado, durante estes últimos dois anos foi feita uma investigação por parte
Ministério Público, a Polícia Judiciária e a PSP e "não encontraram uma única evidência da prática do
crime".
 
"Assim, constatando-se não conterem os autos indícios suficientes da prática do referido crime de
violência doméstica, determina-se o arquivamento do inquérito, ao abrigo do disposto no artigo 277.º,
n. º2 de CPP", pode ler-se no despacho de arquivamento, como cita a mesma nota.
 
Ainda em reação ao desfecho do processo, manifesta que "no despacho de arquivamento fica claro
que não só não se recolheram provas que suportassem a denúncia de Yulia Popova, como o Ministério
Público destaca ainda os depoimentos das testemunhas por ela arroladas, em que se demarcaram em
absoluto da sua versão".
 
Após notícias de que "este processo teve um fim através de um acordo extrajudicial", não deixaram de
esclarecer:
 
"Nos processos de violência doméstica, por se configurar um crime de natureza pública, não é possível
existirem acordos ou desistências de queixa. Ficou, isso sim, definitivamente comprovado, após várias
diligências, que não existiam quaisquer fundamentos na queixa que Yulia Popova moveu contra João
Pedro Pais, o que levou a que este processo se concluísse pelo, mais que esperado, arquivamento do
Ministério Público;
 
Para além deste processo, estava a decorrer um outro, no qual Yulia Popova vinha acusada pelo
Ministério Público, da prática de pelo menos 20 crimes de difamação contra a atual namorada de João
Pedro Pais. Este processo tinha instrução agendada para a segunda semana de outubro, ou seja, já
após ser conhecida a decisão de arquivamento;
 
Yulia Popova, mal soube do arquivamento, solicitou ao seu mandatário que entrasse em contacto com
o mandatário da atual namorada de João Pedro Pais para que sondasse da possibilidade de desistência
da queixa de difamação, uma vez que, ao contrário do crime de violência doméstica, onde não é
possível desistir da queixa apresentada, atenta à sua natureza pública, neste caso, tal era possível.
Perante a forte possibilidade de vir a ser julgada e exemplarmente condenada, e já sabendo da
decisão de arquivamento do Ministério Público no processo de violência doméstica, acreditamos que
não restava outra hipótese a Yulia Popova que não fosse fazer um mea culpa e esperar que a



namorada de João Pedro Pais tivesse, por si, a devida comiseração para vir a desistir da queixa-crime
por difamação;
 
Foi neste sentido que a atual namorada de João Pedro Pais, depois de alguma reflexão, mas sobretudo
farta de ter alguém do passado sempre a tentar intrometer-se na vida do casal, anuiu ao pedido de
Yulia Popova e, até com alguma pena desta, aceitou desistir da queixa por difamação. Fê-lo, no
entanto, com uma única condição. Referiu que, não queria um único tostão de Yulia, mas só desistia
da queixa, se esta fizesse um donativo à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima;
 
Yulia Popova fez, de imediato, um donativo generoso à APAV e a atual namorada de João Pedro Pais,
desistiu da queixa e do pedido cível que a acompanhava, no valor de cinco mil euros. Ficando assim
um sentimento de que, apesar de tardia, se fez justiça;
 
Durante estes dois anos foram ainda movidos outros processos, nomeadamente um de cobrança
coerciva de dívida que João Pedro Pais intentou contra Yulia Popova, no qual esta foi obrigada a pagar
a quantia de 30 mil euros que aquele lhe havia emprestado e que, no âmbito do processo-crime por
violência doméstica, Yulia Popova tentou convencer o Ministério Público de que lhe havia sido doada,
tendo devolvido, integralmente, aquele montante sem sequer contestar a referida ação judicial."
 
João Pedro Pais - que sempre disse estar inocente - vê-se assim livre das acusações de violência
doméstica, com o cantor a "lamentar profundamente que o seu nome tenha sido associado a este
tema, com o propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública". E não deixa de se "afirmar
muito feliz com a conclusão do processo".
 
"A violência doméstica é um problema social muito sério que não podemos, de modo algum, banalizar,
nem instrumentalizar como método gratuito de ataque, sob pena de minar toda a evolução social que
se tem feito no sentido da consciencialização pública e política do tema. Infelizmente, nos dias que
correm, muitos são os casos de falsas vítimas que, movidas por sentimentos de ódio e vingança,
utilizam as instituições, sobrecarregam os seus meios humanos, já por si escassos, e apresentam
queixas falsas, apenas e só, para atingir os seus ex-companheiros/as", destaca, ainda.



Campanha de Sensibilização ´Os abusos nem sempre são assim tão visíveis´ - Mais
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Neste Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que se assinala a 18 de outubro, a APAV
lança uma nova campanha de sensibilização, desenvolvida em parceria com a Agência Mantra.
 
Esta campanha pretende alertar para situações de vitimação, violência e discriminação que podem
muitas vezes passar despercebidas e requerem um olhar atento da sociedade.
 
A APAV, através da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), presta serviços
de apoio jurídico, psicológico e social especializado a pessoas vítimas de qualquer forma de
discriminação e crime de ódio.
 
Linha de Apoio à Vítima | 116 006
UAVMD | 21 358 79 00 | [email protected]
 
APAV



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 20,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 101731007 18-10-2022

JOÃO PEDRO PAIS 

Cantor 
declarou-se 
inocente 
desde o 
início do 
processo 

QUEIXA-CRIME  O Dois anos depois, 
cantor vê pesadelo chegar ao fim 

HUMBERTO SIMÕES 

ulia Popova, modelo e 
ex-namorada de João Pe 
dro Pais, apresentou uma 

queixa-crime, a 13 de setem-
,.: bro de 2020, acusando o can-

tor de violência doméstica. 
Agora, o Ministér.i-o 

Público (MP) argui-
. vou o processo. 

No despacho do 
MP, lê -se que 
hão foi cucou--

Irada urna única 
evidência da prátiea 

deste crime. Ao contrário 
(loque chegou a ser noticia--
do pela 'TV 7 Dias', este pro-
Cesso não chegou ao fim 
através de um acordo extra-
judicial, pois sendo um crime  

de natureza pública, não é pos-
sível existirem acordos ou de-
sistências de queixa. 

Além deste processo, estava 
a decorrer um outro, no qual 
a atual namorada do cantor 
acusava Yulia Popova de 20 

YULIA POPOVA 
TEVE DE FAZER 
UM "DONATIVO 
AVULTADO" À APAV 

crimes de difamação. No en -
tanto, acabou por desistir da 
queixa contra a modelo a tro -
co de um "donativo avultado" 
à APAV - Associação Portu--
guesa de Apoio à Vítima. 

A modelo apresentou queixa contra 
o cantor al3 de setembro de 2020 

• 
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Leonardo António fala do seu filme "Submissão", esta quinta-feira nas salas de cinema
 
Dez anos depois de "O Frágil Som do Meu Motor", Leonardo António volta ao cinema, com
"Submissão". O filme, já premiado internacionalmente, chega agora às nossas salas de cinema,
abordando o tema da violação segundo uma perspetiva original, tratando-se de violação no quadro do
casamento. Iolanda Rodrigues enche o ecrã, de princípio a fim, a esse fim surpreendente, enquanto
temos a possibilidade de assistir ao último trabalho de Maria João Abreu, que nos deixou no ano
passado. O realizador explicou-se ao JN.
 
O filme tem um tema forte, necessário, urgente, mas com uma perspetiva original. De onde partiu a
ideia?
 
Um amigo meu psiquiatra, que foi chefe dos serviços de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, num
jantar onde estávamos a falar sobre quais eram os principais problemas de psiquiatria na sociedade
portuguesa, respondeu-me que era a violação no matrimónio. Foi algo que me assombrou. Pareceu-
me que era um assunto que existia à minha volta, mas era tabu.
 
Que tipo de investigação fez para escrever o guião?
 
Vi muitas pessoas que sabia que tinham passado por isto. Sobreviventes. E também agressores. Que
tinham passado por situações imprevisíveis. Um dos aspetos que achei importante realçar é que isto
pode acontecer a qualquer pessoa. Nunca nos conhecemos a cem por cento ao ponto de dizermos que
nunca vamos fazer isto ou aquilo. Há momentos na nossa vida em que não sabemos como nos vamos
comportar.
 
E com as instituições?
 
Depois de falar com agentes da polícia, com juízes, com advogados, com psicólogos, com a APAV,
reparei que, às vezes, as próprias pessoas não conseguem perceber que se estão a envolver numa
violência que não querem. Mas aguentam. E isso é que é o catalisador para a escalada da violência
doméstica e do homicídio.
 
Que tipo de discussão espera que o filme levante?
 
Os números não mentem. Esta realidade está presente na sociedade portuguesa e espero que o filme
seja uma forma de quebrar o tabu. Aspetos que são conjugais, que são relacionais, que são
identitários. Achei através da pesquisa que estava a ir pelo caminho certo, e se calhar era preciso falar
disto, porque faz parte de inúmeras relações.
 
A cena com a médica quando recebe a vítima após a violação é brutal, é mesmo assim que acontece?
 
Eu tinha pessoas na produção a quem pedia para ir buscar dispositivos que fazem parte destes
processos de violação. Pedi-lhe para ir à Medicina Legal pedir um kit de violação. Ou seja, o que um
médico de medicina legal costuma usar quando recebe um pedido de apoio neste sentido. E associado



ao kit está um leque de perguntas. Quando as vi, e já estávamos em rodagem, percebi que as tinha
de pôr no filme.
 
As cenas de terapia em grupo baseiam-se em depoimentos que recolheu ou é pura ficção?
 
O que a APAV me disse foi que, por norma, não existem terapias de grupo. Essas sessões são
desenvolvidas e organizadas por pessoas que podem estar ligadas à APAV e que criam uma dinâmica
para ajudar sobreviventes de violência doméstica. Não obstante, existem estes grupos. A APAV não os
promove, mas direciona sobreviventes para pessoas que depois aconselham a entrar nestes grupos.
Os diálogos que lá coloquei foram de outra índole.
 
Em que sentido, então?
 
Eu sou apaixonado pela psicanálise, pela psicoterapia. E acho que é uma área a que muita gente devia
reconhecer a utilidade. Tentei transmitir nesse diálogo aquilo que eu posso valorizar dessa disciplina,
dessa área do pensamento. O psicossomático é um dos indicadores para se resolver problemas, para
se estar atento ao nosso corpo. Como isto é um filme sobre um ataque ao corpo, achei necessário
falar do psicossomático.
 
Tudo o que tem a ver com a área legal é muito interessante. É completamente realista?
 
Eu fiz uma primeira versão da cena do tribunal, quase como se fosse um espetador. Ou seja, eu
gostava que num tribunal acontecesse isto. E depois confrontei advogados que me disseram, isto está
bom, isto não pode ser assim, as coisas não se passam assim. Então fui revendo toda a cena do
tribunal nesse sentido, com o acompanhamento de consultores. Pessoas muito experientes na área do
crime que me informaram como se aborda as pessoas, qual a disposição da sala. Depois fiz o mesmo
com os juízes.
 
Mostrou-lhes o filme quando ficou pronto?
 
Mostrei a advogados e juízes que me disseram que a cena do tribunal devia ser vista por todos os
alunos de Direito. Não pela estrutura que apresenta do tribunal, mas pelo raciocínio das personagens.
O âmbito legal e a aplicação da lei têm limites. Neste caso, a vítima de uma violação é designada
como assistente, só porque é um crime público. E eu gostava de denunciar, através do cinema, que é
preciso repensar esses termos. Somos humanos e quem se senta naquelas cadeiras, quem está a ser
julgado tem emoções, tem uma dimensão emocional. E um ambiente claustrofóbico, sufocante,
moroso, mói, nunca mais acaba. Quer se queira quer não há uma exposição emocional.
 
O final pode parecer surpreendente. O que lhe disseram os especialistas?
 
Quando confrontei o acórdão do filme com os juízes, no Centro de Estudos Judiciários, percebi que
estava no bom caminho. Eram três, das altas esferas, e dissemos todos ao mesmo tempo qual era o
acórdão. Foi gratificante, não estava a fazer nada que não fosse realista. Infelizmente os acórdãos são
vistos como uma aplicação da lei com um limite que não permite que seja mais em conta com aquilo
que sentem. Há questões emocionais nas relações humanas a que nenhum âmbito legal consegue
encontrar justiça. E isso é para refletirmos.
 
O filme vive muito da Iolanda Laranjeiro. Como é que a descobriu?
 
Quando iniciei o processo de escrita do filme e a imaginar o filme pensei que só o iria fazer se
encontrasse uma Meryl Streep portuguesa. Porque tinha que ser uma atriz que carregasse o filme.
Depois conheci a Iolanda e foi o que me motivou a arrancar com o filme. A Iolanda é uma atriz
excecional, tem uma sensibilidade que é bastante fora do comum. Isso permitiu-me explorar a
personagem da Lúcia a uma escala que era necessária para aguentar o filme.
 
Como é que ela aguentou a carga psicológica da personagem?
 



Teria de lhe perguntar a ela. Mas assim que acabámos de filmar houve uma descompressão. Eu ainda
vivi o filme na montagem. Ainda hoje vivo o filme, de cada vez que o vejo. Desenvolvemos uma
espécie de estranheza freudiana quando entregamos o filme ao mundo. Quando o vi com público pela
primeira vez, senti coisas diferentes. O cinema precisa de público, não é uma arte solitária.
 
O filme pode ser visto também como uma homenagem à Maria João Abreu...
 
Lamentavelmente, foi o último filme dela. Guardo recordações ótimas da Maria João. Aquilo que ela
deu ao filme foi qualquer coisa de valioso, de incrivelmente insubstituível. A sensação que tenho é de
tristeza e de vazio. A Maria João marcou-me, Revelou ser um dos melhores profissionais com quem já
trabalhei. A facilidade com que ela trabalhava era hipnotizante. Era incrível, o que eu imaginava para
a personagem, a Maria João fazia.
 
A música para filme nem sempre é bem trabalhada no cinema português. No seu caso contou com a
colaboração do Rodrigo Leão.
 
Eu ouvi uma música norueguesa num documentário, de uma senhora chamada Vidia Wesenlund. O
processo da banda sonora começou aí. Comecei a ouvir álbuns desta artista. E houve uma música em
particular que me chamou a atenção. Trata das saudades que os filhos têm dos pais que vão para o
mar. Achei um tema interessante para abrir e fechar o filme.
 
Só depois é que apareceu o Rodrigo Leão?
 
Eu já sabia que a banda sonora ia ser feita por ele. Mostrei-lhe o tema com que o filme ia abrir e
fechar e disse-lhe que queria que desse um cunho pessoal, tendo em consideração que a música já
existia. E é nisso que o Rodrigo é genial. Porque fugiu muito do seu registo habitual. O que ele
ofereceu, ele e o João Eleutério, foi aquilo que o filme necessitava. Uma música que não enchesse a
cena, que fosse discreta, mas que complementasse e amplificasse emocionalmente o filme.
 
O filme passou por vários festivais, como foi a reação lá fora?
 
O filme esteve em doze festivais de cinema. O mais importante foi o de Talinn Black Nights, na
Estónia. Como foi durante a pandemia foi-me impossível assistir, mas tive um contacto muito direto
com o departamento de comunicação do festival. O filme foi tão bem recebido que foi convidado para
participar num congresso relacionado com a justiça, para um debate com alunos de Direito e juízes da
Estónia.
 
O filme também ganhou o prémio de melhor argumento...
 
No Egito, também ganhou o prémio de melhor argumento, e é uma cultura completamente diferente.
No Japão, na Irlanda, na Alemanha, em França, é interessante como as culturas vivem o filme de
maneira diferente. Mas o que é comum é acharem que o filme é bom por causa da ambiguidade. E
isso quis manter religiosamente. Quis provocar uma discussão e depois o espetador é que escolhe
quem é que está certo e quem está errado. Isso é que faz os filmes interessantes, quando o espetador
participa na reflexão.
 
admin



João Pedro Pais reage a decisão sobre processo de violência doméstica movido por
ex-namorada
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Yulia Popova foi acusada da prática de pelo menos 20 crimes de difamação contra a atual namorada
do músico. Ambos os processos ficaram resolvidos.
 
Há dois anos, João Pedro Pais foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Yulia Popova,
com quem tinha uma relação há mais de 10 anos. Agora, o processo foi arquivado e o músico reagiu
ao ver o pesadelo chegar ao fim.
 
Num comunicado enviado às redações, citado pelo Notícias ao Minuto, pode-se ler que "o Ministério
Público, no passado dia 23 de setembro, arquivou o processo instaurado a João Pedro Pais, na
sequência de uma queixa-crime apresentada por Yulia Popova, a 13 de setembro de 2020, e no qual,
esta também acabou por vir a ser constituída arguida, pelo crime de denúncia caluniosa".
 
O Ministério Público, a Polícia Judiciária e a PSP terão feito uma investigação e "não encontraram uma
única evidência da prática do crime". "Assim, constatando-se não conterem os autos indícios
suficientes da prática do referido crime de violência doméstica, determina-se o arquivamento do
inquérito, ao abrigo do disposto no artigo 277.º, n. º2 de CPP", lê-se ainda no despacho de
arquivamento, citado na mesma nota.
 
João Pedro Pais sublinha que "no despacho de arquivamento fica claro que não só não se recolheram
provas que suportassem a denúncia de Yulia Popova, como o Ministério Público destaca ainda os
depoimentos das testemunhas por ela arroladas, em que se demarcaram em absoluto da sua versão."
 
JOÃO PEDRO PAIS LAMENTA MORTE DE RAYAN: "SENTIMOS ESTA PERDA COMO SE ELE TAMBÉM
FOSSE NOSSO"
 
Crimes de difamação contra a atual namorada do cantor
 
Depois de ter sido noticiado que "este processo teve um fim através de um acordo extrajudicial", foi
esclarecido que "os processos de violência doméstica, por se configurar um crime de natureza pública,
não é possível existirem acordos ou desistências de queixa."
 
Yulia Popova foi acusada pelo Ministério Público, "da prática de pelo menos 20 crimes de difamação
contra a atual namorada de João Pedro Pais" e "mal soube do arquivamento" pediu que a queixa
contra ela fosse retirada. A companheira do artista "farta de ter alguém do passado sempre a tentar
intrometer-se na vida do casal, anuiu ao pedido de Yulia Popova e, até com alguma pena desta,
aceitou desistir da queixa por difamação". No entanto, com uma condição: "Só desistia da queixa, se
esta fizesse um donativo à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima."
 
"Yulia Popova fez, de imediato, um donativo generoso à APAV e a atual namorada de João Pedro Pais,
desistiu da queixa e do pedido cível que a acompanhava, no valor de cinco mil euros. Ficando assim
um sentimento de que, apesar de tardia, se fez justiça", lê-se.
 



"Durante estes dois anos foram ainda movidos outros processos, nomeadamente um de cobrança
coerciva de dívida que João Pedro Pais intentou contra Yulia Popova, no qual esta foi obrigada a pagar
a quantia de 30 mil euros que aquele lhe havia emprestado e que, no âmbito do processo-crime por
violência doméstica, Yulia Popova tentou convencer o Ministério Público de que lhe havia sido doada,
tendo devolvido, integralmente, aquele montante sem sequer contestar a referida ação judicial."
 
"Propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública"
 
Recorde-se que o cantor sempre disse estar inocente. Vendo-se livre das acusações, João Pedro Pais
não deixou de "lamentar profundamente que o seu nome tenha sido associado a este tema, com o
propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública", afirmando estar "muito feliz com a
conclusão do processo".
 
"A violência doméstica é um problema social muito sério que não podemos, de modo algum, banalizar,
nem instrumentalizar como método gratuito de ataque, sob pena de minar toda a evolução social que
se tem feito no sentido da consciencialização pública e política do tema. Infelizmente, nos dias que
correm, muitos são os casos de falsas vítimas que, movidas por sentimentos de ódio e vingança,
utilizam as instituições, sobrecarregam os seus meios humanos, já por si escassos, e apresentam
queixas falsas, apenas e só, para atingir os seus ex-companheiros/as", destacou.
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APAV assinala com campanha Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos
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No Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que se assinala a 18 de Outubro, a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) lança uma nova campanha de sensibilização,
desenvolvida em parceria com a Agência Mantra.
 
A dita campanha visa alertar para situações de vitimação, violência e discriminação que podem muitas
vezes passar despercebidas e requerem um olhar atento da sociedade.
 
A APAV, através da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), presta serviços
de apoio jurídico, psicológico e social especializado a pessoas vítimas de qualquer forma de
discriminação e crime de ódio.
 
Linha de Apoio à Vítima | 116 006 UAVMD | 21 358 79 00 | uavmd@apav.pt
 
Luís Rocha



"Espero que o filme seja uma forma de quebrar o tabu"
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Leonardo António fala do seu filme "Submissão", esta quinta-feira nas salas de cinema
 
Dez anos depois de "O Frágil Som do Meu Motor", Leonardo António volta ao cinema, com
"Submissão". O filme, já premiado internacionalmente, chega agora às nossas salas de cinema,
abordando o tema da violação segundo uma perspetiva original, tratando-se de violação no quadro do
casamento. Iolanda Rodrigues enche o ecrã, de princípio a fim, a esse fim surpreendente, enquanto
temos a possibilidade de assistir ao último trabalho de Maria João Abreu, que nos deixou no ano
passado. O realizador explicou-se ao JN.
 
O filme tem um tema forte, necessário, urgente, mas com uma perspetiva original. De onde partiu a
ideia?
PUB
Um amigo meu psiquiatra, que foi chefe dos serviços de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, num
jantar onde estávamos a falar sobre quais eram os principais problemas de psiquiatria na sociedade
portuguesa, respondeu-me que era a violação no matrimónio. Foi algo que me assombrou. Pareceu-
me que era um assunto que existia à minha volta, mas era tabu.
 
Que tipo de investigação fez para escrever o guião?
 
Vi muitas pessoas que sabia que tinham passado por isto. Sobreviventes. E também agressores. Que
tinham passado por situações imprevisíveis. Um dos aspetos que achei importante realçar é que isto
pode acontecer a qualquer pessoa. Nunca nos conhecemos a cem por cento ao ponto de dizermos que
nunca vamos fazer isto ou aquilo. Há momentos na nossa vida em que não sabemos como nos vamos
comportar.
 
E com as instituições?
 
Depois de falar com agentes da polícia, com juízes, com advogados, com psicólogos, com a APAV,
reparei que, às vezes, as próprias pessoas não conseguem perceber que se estão a envolver numa
violência que não querem. Mas aguentam. E isso é que é o catalisador para a escalada da violência
doméstica e do homicídio.
 
Que tipo de discussão espera que o filme levante?
 
Os números não mentem. Esta realidade está presente na sociedade portuguesa e espero que o filme
seja uma forma de quebrar o tabu. Aspetos que são conjugais, que são relacionais, que são
identitários. Achei através da pesquisa que estava a ir pelo caminho certo, e se calhar era preciso falar
disto, porque faz parte de inúmeras relações.
 
A cena com a médica quando recebe a vítima após a violação é brutal, é mesmo assim que acontece?
 
Eu tinha pessoas na produção a quem pedia para ir buscar dispositivos que fazem parte destes
processos de violação. Pedi-lhe para ir à Medicina Legal pedir um kit de violação. Ou seja, o que um



médico de medicina legal costuma usar quando recebe um pedido de apoio neste sentido. E associado
ao kit está um leque de perguntas. Quando as vi, e já estávamos em rodagem, percebi que as tinha
de pôr no filme.
 
As cenas de terapia em grupo baseiam-se em depoimentos que recolheu ou é pura ficção?
 
O que a APAV me disse foi que, por norma, não existem terapias de grupo. Essas sessões são
desenvolvidas e organizadas por pessoas que podem estar ligadas à APAV e que criam uma dinâmica
para ajudar sobreviventes de violência doméstica. Não obstante, existem estes grupos. A APAV não os
promove, mas direciona sobreviventes para pessoas que depois aconselham a entrar nestes grupos.
Os diálogos que lá coloquei foram de outra índole.
 
Em que sentido, então?
 
Eu sou apaixonado pela psicanálise, pela psicoterapia. E acho que é uma área a que muita gente devia
reconhecer a utilidade. Tentei transmitir nesse diálogo aquilo que eu posso valorizar dessa disciplina,
dessa área do pensamento. O psicossomático é um dos indicadores para se resolver problemas, para
se estar atento ao nosso corpo. Como isto é um filme sobre um ataque ao corpo, achei necessário
falar do psicossomático.
 
Tudo o que tem a ver com a área legal é muito interessante. É completamente realista?
 
Eu fiz uma primeira versão da cena do tribunal, quase como se fosse um espetador. Ou seja, eu
gostava que num tribunal acontecesse isto. E depois confrontei advogados que me disseram, isto está
bom, isto não pode ser assim, as coisas não se passam assim. Então fui revendo toda a cena do
tribunal nesse sentido, com o acompanhamento de consultores. Pessoas muito experientes na área do
crime que me informaram como se aborda as pessoas, qual a disposição da sala. Depois fiz o mesmo
com os juízes.
 
Mostrou-lhes o filme quando ficou pronto?
 
Mostrei a advogados e juízes que me disseram que a cena do tribunal devia ser vista por todos os
alunos de Direito. Não pela estrutura que apresenta do tribunal, mas pelo raciocínio das personagens.
O âmbito legal e a aplicação da lei têm limites. Neste caso, a vítima de uma violação é designada
como assistente, só porque é um crime público. E eu gostava de denunciar, através do cinema, que é
preciso repensar esses termos. Somos humanos e quem se senta naquelas cadeiras, quem está a ser
julgado tem emoções, tem uma dimensão emocional. E um ambiente claustrofóbico, sufocante,
moroso, mói, nunca mais acaba. Quer se queira quer não há uma exposição emocional.
 
O final pode parecer surpreendente. O que lhe disseram os especialistas?
 
Quando confrontei o acórdão do filme com os juízes, no Centro de Estudos Judiciários, percebi que
estava no bom caminho. Eram três, das altas esferas, e dissemos todos ao mesmo tempo qual era o
acórdão. Foi gratificante, não estava a fazer nada que não fosse realista. Infelizmente os acórdãos são
vistos como uma aplicação da lei com um limite que não permite que seja mais em conta com aquilo
que sentem. Há questões emocionais nas relações humanas a que nenhum âmbito legal consegue
encontrar justiça. E isso é para refletirmos.
 
O filme vive muito da Iolanda Laranjeiro. Como é que a descobriu?
 
Quando iniciei o processo de escrita do filme e a imaginar o filme pensei que só o iria fazer se
encontrasse uma Meryl Streep portuguesa. Porque tinha que ser uma atriz que carregasse o filme.
Depois conheci a Iolanda e foi o que me motivou a arrancar com o filme. A Iolanda é uma atriz
excecional, tem uma sensibilidade que é bastante fora do comum. Isso permitiu-me explorar a
personagem da Lúcia a uma escala que era necessária para aguentar o filme.
 
Como é que ela aguentou a carga psicológica da personagem?



 
Teria de lhe perguntar a ela. Mas assim que acabámos de filmar houve uma descompressão. Eu ainda
vivi o filme na montagem. Ainda hoje vivo o filme, de cada vez que o vejo. Desenvolvemos uma
espécie de estranheza freudiana quando entregamos o filme ao mundo. Quando o vi com público pela
primeira vez, senti coisas diferentes. O cinema precisa de público, não é uma arte solitária.
 
O filme pode ser visto também como uma homenagem à Maria João Abreu...
 
Lamentavelmente, foi o último filme dela. Guardo recordações ótimas da Maria João. Aquilo que ela
deu ao filme foi qualquer coisa de valioso, de incrivelmente insubstituível. A sensação que tenho é de
tristeza e de vazio. A Maria João marcou-me, Revelou ser um dos melhores profissionais com quem já
trabalhei. A facilidade com que ela trabalhava era hipnotizante. Era incrível, o que eu imaginava para
a personagem, a Maria João fazia.
 
A música para filme nem sempre é bem trabalhada no cinema português. No seu caso contou com a
colaboração do Rodrigo Leão.
 
Eu ouvi uma música norueguesa num documentário, de uma senhora chamada Vidia Wesenlund. O
processo da banda sonora começou aí. Comecei a ouvir álbuns desta artista. E houve uma música em
particular que me chamou a atenção. Trata das saudades que os filhos têm dos pais que vão para o
mar. Achei um tema interessante para abrir e fechar o filme.
 
Só depois é que apareceu o Rodrigo Leão?
 
Eu já sabia que a banda sonora ia ser feita por ele. Mostrei-lhe o tema com que o filme ia abrir e
fechar e disse-lhe que queria que desse um cunho pessoal, tendo em consideração que a música já
existia. E é nisso que o Rodrigo é genial. Porque fugiu muito do seu registo habitual. O que ele
ofereceu, ele e o João Eleutério, foi aquilo que o filme necessitava. Uma música que não enchesse a
cena, que fosse discreta, mas que complementasse e amplificasse emocionalmente o filme.
 
O filme passou por vários festivais, como foi a reação lá fora?
 
O filme esteve em doze festivais de cinema. O mais importante foi o de Talinn Black Nights, na
Estónia. Como foi durante a pandemia foi-me impossível assistir, mas tive um contacto muito direto
com o departamento de comunicação do festival. O filme foi tão bem recebido que foi convidado para
participar num congresso relacionado com a justiça, para um debate com alunos de Direito e juízes da
Estónia.
 
O filme também ganhou o prémio de melhor argumento...
 
No Egito, também ganhou o prémio de melhor argumento, e é uma cultura completamente diferente.
No Japão, na Irlanda, na Alemanha, em França, é interessante como as culturas vivem o filme de
maneira diferente. Mas o que é comum é acharem que o filme é bom por causa da ambiguidade. E
isso quis manter religiosamente. Quis provocar uma discussão e depois o espetador é que escolhe
quem é que está certo e quem está errado. Isso é que faz os filmes interessantes, quando o espetador
participa na reflexão.
 
João Antunes



"Arrenda-se T2+1 a heterossexual caucasiano": APAV em campanha contra a
discriminação
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No Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que se celebra hoje, dia 18, a APAV -
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lança uma campanha de sensibilização para situações de
violência e discriminação.
 
"Os abusos nem sempre são assim tão visíveis. Fale com a APAV" é o mote da campanha,
desenvolvida pela agência Mantra, que pretende "alertar para situações de vitimação, violência e
discriminação que podem muitas vezes passar despercebidas e requerem um olhar atento da
sociedade".
 
No âmbito desta campanha, a APAV espalhou nas ruas alguns papéis a simular anúncios, nos quais foi
escrita uma mensagem para as vítimas e colocado o número da linha de apoio da associação.
 
Recorde-se que a APAV, através da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD),
presta serviços de apoio jurídico, psicológico e social especializado a pessoas vítimas de qualquer
forma de discriminação e crime de ódio.
 
Marketeer



Dia Mundial de Combate ao Bullying
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Este dia assinala-se a 20 de outubro e tem como principal objetivo alertar para esta problemática. E o
que é o Bullying? É um conjunto de ações que servem para descrever atos de violência física ou
psicológica, intencionais e reiterados, praticados por uma ou mais pessoas, causando dor e angústia
na(s) vítima(s). Atualmente, e associado ao recurso às novas tecnologias, nomeadamente as redes
sociais, o bullying tem assumido novos contornos, dando origem à vertente virtual do ciberbullying.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma em cada três crianças do mundo,
entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente. É necessário consciencializar a
população para esta forma de violência que afeta um grande numero de pessoas e, a partir daí, ajudá-
las, apoiá-las e incentivá-las a denunciar e a encontrar formas de prevenir estas situações. Por norma
os sinais de alerta são silenciosos, e, por isso, é aconselhável que os pais, professores e todos os
cuidadores estejam atentos a sinais, como por exemplo, alterações de humor, abatimento físico e/ou
psicológico, sinais de impaciência ou ansiedade, queixas físicas permanentes (dores de cabeça, de
estômago, perturbações no sono, nódoas negras), irritabilidade extrema, ou qualquer outra mudança
de comportamento. Aqui, tanto a família como a escola são vistas como duas das estruturas mais
importantes na prevenção e no combate à violência praticada contra crianças e jovens. Em Portugal,
as vítimas de bullying podem recorrer à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para
obterem apoio.
 
Revista Minha



"Os abusos nem sempre são assim tão visíveis" é o lema da nova campanha da APAV
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Neste Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que se assinala a 18 de outubro, a APAV
lança uma nova campanha de sensibilização, desenvolvida em parceria com a Agência Mantra.
 
Esta campanha pretende alertar para situações de vitimação, violência e discriminação que podem
muitas vezes passar despercebidas e requerem um olhar atento da sociedade.
 
A APAV, através da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), presta serviços
de apoio jurídico, psicológico e social especializado a pessoas vítimas de qualquer forma de
discriminação e crime de ódio.
 
Notícias de Coimbra



João Pedro Pais - Caso arquivado. Cantor considerado inocente em caso de violência
doméstica
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João Pedro Pais foi considerado inocente no caso de violência doméstica movido pela ex-namorada,
Yulia Popova, foi arquivado. O cantor já se manifestou.
 
A ex-namorada de João Pedro Pais, Yulia Popova, moveu um processo contra o cantor no dia 13 de
setembro de 2020, por crime de violência doméstica. Dois anos depois, o Ministério Público arquivou o
processo e considerou o cantor inocente.
 
De acordo com o Ministério Público, e apesar das investigações da PJ e da PSP, não foram encontradas
quaisquer evidências de violência doméstica. O caso foi, então, arquivado por falta de evidências. João
Pedro Pais, em comunicado à imprensa, afirma-se "bastante feliz com o desfecho do processo" e
lamentou que o seu nome "tenha sido associado a violência doméstica, com o único propósito de
tentar denegrir a imagem pública".
 
Paralelamente a este processo, a atual namorada do cantor tinha também efetuado uma queixa contra
Yulia Popova pela prática de, pelo menos, 20 crimes de difamação. Quando o processo sobre violência
doméstica foi encerrado, Yulia pediu à atual namorada do cantor que retirasse a queixa por difamação,
à qual acabou por aceitar sob a condição de Yulia fazer um donativo à Associação de Apoio à Vítima
(APAV). Segundo afirma o mesmo comunicado, Yulia terá feito uma transferência no valor de 5 mil
euros à APAV.
 
Após a transferência, a queixa por difamação foi retirada pela atual companheira do cantor.
 
Texto: Luís Duarte Sousa;
 
[Additional Text]:
João Pedro Pais
 
Ana Silveira



Após queixa de violência doméstica, João Pedro Pais reage à decisão final do processo
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Após queixa de violência doméstica, João Pedro Pais reage à decisão final do processo
 
UMA EX-NAMORADA DE JOÃO PEDRO PAIS MOVEU UMA QUEIXA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM
2020, E SÓ AGORA SE SOUBE A DECISÃO FINAL
 
Foi há cerca de dois anos que João Pedro Pais soube que estava a ser acusado de violência doméstica.
A queixa veio por parte de Yulia Popova, a ex-namorada com quem o cantor esteve durante 10 anos.
 
Em setembro de 2020, a queixa foi apresentada na polícia, numa altura em que, segundo o site Vidas,
"o romance terminou oficialmente".
 
Na altura, João Pedro Pais reagiu e negou as acusações. O músico esperou, durante dois anos, que se
fizesse justiça e sabe-se agora que o processo foi arquivado.
 
A investigação foi levada a cabo pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária e a PSP que "não
encontraram uma única evidência da prática do crime".
 
Num comunicado enviado às redações, citado pelo Notícias ao Minuto, lê-se que "o Ministério Público,
no passado dia 23 de setembro, arquivou o processo instaurado a João Pedro Pais, na sequência de
uma queixa-crime apresentada por Yulia Popova, a 13 de setembro de 2020, e no qual, esta também
acabou por vir a ser constituída arguida, pelo crime de denúncia caluniosa".
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O mesmo comunicado dá conta de que "no despacho de arquivamento fica claro que não só não se
recolheram provas que suportassem a denúncia de Yulia Popova, como o Ministério Público destaca
ainda os depoimentos das testemunhas por ela arroladas, em que se demarcaram em absoluto da sua
versão".
 
Arquivado o processo de violência doméstica, sabe-se que Yulia Popova foi acusada pelo Ministério
Público "da prática de pelo menos 20 crimes de difamação contra a atual namorada de João Pedro
Pais" e "mal soube do arquivamento" pediu que a queixa contra ela fosse retirada.
 
De acordo com o mesmo comunicado, a companheira de João Pedro Pais "farta de ter alguém do
passado sempre a tentar intrometer-se na vida do casal, anuiu ao pedido de Yulia Popova e, até com
alguma pena desta, aceitou desistir da queixa por difamação". No entanto, só o fez mediante uma
condição: a ex-namorada do músico teria de fazer um donativo à APAV - Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima.
 
De imediato, Yulia Popova fez um donativo generoso à APAV e a atual namorada de João Pedro Pais
"desistiu da queixa e do pedido cível que a acompanhava, no valor de cinco mil euros".
 
Agora, livre das acusações, João Pedro Pais mostrou-se "muito feliz com a conclusão do processo" e
frisou, de acordo com o mesmo comunicado, que lamentava "profundamente que o seu nome tenha



sido associado a este tema, com o propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública".
 
Para o músico, "a violência doméstica é um problema social muito sério que não podemos, de modo
algum, banalizar nem instrumentalizar como método gratuito de ataque (...). Infelizmente, nos dias
que correm, muitos são os casos de falsas vítimas que, movidas por sentimentos de ódio e vingança,
utilizam as instituições, sobrecarregam os seus meios humanos, já por si escassos, e apresentam
queixas falsas, apenas e só, para atingir os seus ex-companheiros/as".
 
(Imagens: Reprodução de vídeo)
 
Partilha:
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por João "Commander Bonny" Antunes
 
A Amouranth recorreu ao seu canal na Twitch para conversar abertamente sobre os abusos de que foi
vítima e atualizar os espectadores sobre a sua situação.
 
A famosa criadora de conteúdo, Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, utilizou esta madrugada a sua principal
plataforma de comunicação para elucidar os fãs e espectadores sobre o que tem acontecido. Kaitlyn
revela que está agora separada do marido e já está a procurar ajuda legal e psicológica para lidar com
a situação e com o trauma do que passou.
 
A streamer menciona na sua transmissão que se sentiu sozinha durante muito tempo e que está
finalmente livre para fazer o que deseja em live e na sua própria vida, que era alegadamente
controlada pelo seu marido.
 
Deixou ainda uma mensagem ao seu operador de câmera, que recorreu às redes para acusar pessoas
à volta de Siragusa de permitirem que esta situação acontecesse. Amouranth atira na direção deste
membro da sua equipa, dizendo que este é uma das pessoas mais antigas da equipa e sabia
exatamente o que se passava, nunca agindo contra a situação.
 
Na transmissão de pouco mais de uma hora, a streamer anuncia que já tem controlo das suas contas
bancárias, que eram controladas pelo seu marido através da posse dos 2FA por parte deste homem.
Menciona ainda que pode voltar a utilizar roupas largas e menos reveladoras agora que não é ele a
decidir sobre a sua vida e trabalho. Deixa ainda no ar a possibilidade de reduzir, pelo menos para já, a
quantidade de transmissões que faz semanalmente e irá procurar novos conteúdos para continuar o
seu trabalho de criadora de conteúdo.
 
Recorde-se que Kaitlyn Siragusa expôs esta situação no passado domingo, onde revelou estar a ser
obrigada a fazer o conteúdo que fazia por parte do seu marido, que não era conhecido por vontade do
próprio, com receio que o facto de streamer não ser solteira pudesse afetar o "negócio". Na
transmissão de domingo é possível ouvir uma conversa intimidatória e ver várias mensagens com
ameaças dirigidas à Amouranth por parte deste indivíduo.
 
Se és vítima de violência doméstica ou conheces alguém que precisa de ajuda contacta:
 
Linha de apoio a vítimas de violência doméstica - 800 202 148
Linha SMS - 3060
Linha Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (dias úteis das 08h às 22h) - 116 006
Linha de emergência nacional - 112
 
Lê as últimas novidades dos esports aqui.
 
https://www.facebook.com/bonnyzor



Caso resolvido! João Pedro Pais é considerado inocente no processo movido pela ex-
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Yulia Popova, ex-namorada de João Pedro Pais, acusava o cantor de violência doméstica e apresentou
uma queixa-crime contra ele no dia 13 de setembro de 2020. Dois anos depois, o processo foi
arquivado pelo Ministério Público.
João Pedro Pais pode respirar de alívio. A ex-namorada tinha movido um processo contra ele, há
pouco mais de dois anos, pela alegada prática do crime de violência doméstica, mas o Ministério
Público (MP) arquivou o caso.
 
No despacho, o MP refere que não foi encontrada qualquer evidência da existência deste crime, apesar
das investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária e pela PSP, e deu o assunto por resolvido.
 
Sabe-se também que, paralelamente a esse processo, decorria um outro interposto pela atual
namorada de João Pedro Pais contra Yulia Popova. No caso, pela prática de pelo menos 20 crimes de
difamação.
 
No entanto, assim que soube que tinha perdido o processo, Yulia pediu para que a queixa contra ela
fosse retirada. A companheira do artista ponderou e acabou por aceitar, mas sob a condição de Yulia
fazer um donativo à APAV - Associação de Apoio à Vítima. Esta anuiu e já efetuou uma transferência
no valor de 5 mil euros.
 
Entretanto, João Pedro Pais já lamentou que o seu nome tenha sido associado a este tema, com o
propósito único de tentar denegrir a sua imagem pública, mas afirma-se bastante feliz com a
conclusão do processo.
 
Duarte Costa



João Pedro Pais é considerado inocente das acusações de violência doméstica
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João Pedro Pais foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Yulia Popova, em setembro de
2020. Dois anos depois, o processo foi arquivado.
 
A ex-namorada de João Pedro Pais, Yulia Popova, moveu um processo contra o cantor no dia 13 de
setembro de 2020, por crime de violência doméstica. Dois anos depois, o Ministério Público arquivou o
processo e considerou o cantor inocente.
 
De acordo com o Ministério Público, e apesar das investigações da PJ e da PSP, não foram encontradas
quaisquer evidências de violência doméstica. O caso foi, então, arquivado por falta de evidências.
 
João Pedro Pais, em comunicado à imprensa, afirma-se "bastante feliz com o desfecho do processo" e
lamentou que o seu nome "tenha sido associado a violência doméstica, com o único propósito de
tentar denegrir a imagem pública".
 
Paralelamente a este processo, a atual namorada do cantor tinha também efetuado uma queixa contra
Yulia Popova pela prática de, pelo menos, 20 crimes de difamação.
 
Quando o processo sobre violência doméstica foi encerrado, Yulia pediu à atual namorada do cantor
que retirasse a queixa por difamação, à qual acabou por aceitar sob a condição de Yulia fazer um
donativo à Associação de Apoio à Vítima (APAV).
 
Segundo afirma o mesmo comunicado, Yulia terá feito uma transferência no valor de 5 mil euros à
APAV. Após a transferência, a queixa por difamação foi retirada pela atual companheira do cantor.
 
Leia ainda: Bronca: João Pedro Pais envolvido num processo judicial entre a namorada e a sua "ex"
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João Pedro Pais foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, em setembro de 2020. Dois
anos depois, o processo foi arquivado.
 
A ex-namorada de João Pedro Pais, Yulia Popova, moveu um processo contra o cantor no dia 13 de
setembro de 2020, por crime de violência doméstica. Dois anos depois, o Ministério Público arquivou o
processo e considerou o cantor inocente.
 
De acordo com o Ministério Público, e apesar das investigações da PJ e da PSP, não foram encontradas
quaisquer evidências de violência doméstica. O caso foi, então, arquivado por falta de evidências.
 
João Pedro Pais, em comunicado à imprensa, afirma-se "bastante feliz com o desfecho do processo" e
lamentou que o seu nome "tenha sido associado a violência doméstica, com o único propósito de
tentar denegrir a imagem pública".
 
Paralelamente a este processo, a atual namorada do cantor tinha também efetuado uma queixa contra
Yulia Popova pela prática de, pelo menos, 20 crimes de difamação.
 
Quando o processo sobre violência doméstica foi encerrado, Yulia pediu à atual namorada do cantor
que retirasse a queixa por difamação, à qual acabou por aceitar sob a condição de Yulia fazer um
donativo à Associação de Apoio à Vítima (APAV).
 
Segundo afirma o mesmo comunicado, Yulia terá feito uma transferência no valor de 5 mil euros à
APAV. Após a transferência, a queixa por difamação foi retirada pela atual companheira do cantor.
 
Texto: Luís Duarte Sousa; Fotos: Arquivo Impala
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Hoje à noite no grande debate aqui na RTP N o "É ou não é" desta noite, vamos olhar para a violência
doméstica.
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vamos hoje perguntar se é ou não é possível estancar a tragédia da violência doméstica em Portugal,
o crime é considerado público desde o ano 2000, ou seja, pode ser denunciado por qualquer pessoa
que o presencie ou tenha conhecimento, mas a verdade é que os números que vamos conferir
amplamente pelo nosso raio-x são assustadores e têm de nos interpelar enquanto sociedade.
Convidados: Joana Dias, realizadora de rádio e autora do podcast "A mim, nunca", Daniel Cotrim,
psicólogo clínico, assessor da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Carmo Afonso,
advogada e colunista, Hugo Guinote, Coordenador da Divisão de Prevenção Pública e Proximidade da
PSP, Ana Leonor Marciano, advogada e a jornalista da TV Globo Ana Paula Araújo.

 
Repetições: RTP3 - É Ou Não É? - O Grande Debate , 2022-10-18 01:48
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Fez agora um ano que escrevi para a Ecclesia (https://agencia.ecclesia.pt/portal/doi/) um texto sobre
a temática da pedofilia na Igreja Católica. Saía, nessa altura, o relatório francês, sobre os casos de
abusos dentro desta instituição, desde os anos 50 do século 20. Um ano depois, tornam-se públicos
novos dados importantes da Comissão Independente, criada pela Conferência Episcopal Portuguesa,
para estudar esta temática e recolher informações e testemunhos no nosso país.
 
Vemos notícias diárias sobre o assunto, em que se descobrem casos; se identificam nomes, mais ou
menos conhecidos e ocupando cargos na hierarquia portuguesa, ou não; se contam histórias tristes e
desoladoras das vítimas. Os jornalistas fazem o seu trabalho como podem, creio. E peço que não
baixem os braços, pois, ao contrário do que muitos pensam e afirmam, eles não têm uma agenda
contra a Igreja. Terão, quando muito, uma agenda contra os crimes e os criminosos. Ou quando põem
a descoberto políticos corruptos, juízes que não cumprem a sua missão, dirigentes desportivos
vigaristas e tantos outros, não fazem o que devem? Louvo o seu esforço e só desejo que seja
verdadeiramente empenhado, que não fiquem pelos trabalhos mais fáceis, mas investiguem, como é
próprio da sua profissão, TUDO.
 
Conseguir chegar ao âmago de cada narrativa, de cada facto, não será fácil, porque, naturalmente, os
infratores não querem ser conhecidos e, infeliz, mas compreensivelmente, as vítimas não desejam
reviver aquilo por que passaram e que guardaram, na maioria dos casos, no silêncio dos seus
corações, procurando construir uma normalidade sempre periclitante, porque assente no que, não foi
mais, do que uma violação.
 
Há quem se remeta ao silêncio, que assim, se torna "falante" e nada esclarecedor. Por outro lado, as
declarações de alguns são transformadas em anedota, porque apenas podem ser risíveis, de tão tolas
e despropositadas (e nem vale a pena citar nomes, pois estou certa de que os identificam). Outros
(poucos e bem!) têm a coragem de enfrentar as câmaras de TV, de dar entrevistas, de explicar que
desenvolveram procedimentos corretos... Apesar de fazerem o que está certo e, reforço, deve ser feito
- COMUNICAR! -, são apanhados no turbilhão das críticas. E estas, também é do conhecimento de
muitos, frequentemente são motivadas pelas peleias internas, pelos ódios de estimação, pelas
vinganças ocultas e que escondem misérias e pecados sérios.
 
Somam-se opiniões, convicções, presunções, juízos. E quando me refiro a estas maneiras de
expressar o pensamento, destaco, com tristeza, com profunda e magoada tristeza, aqueles que se
escudam em argumentos que só posso qualificar de patéticos, apontando dados de investigações,
relatórios (como os da APAV), estatísticas sobre a ocorrência de crimes, para desculpabilizar uma
instituição, cuja missão evangélica, porque conferida, na visão dos crentes, pelo próprio Cristo, é dá-
Lo a conhecer e, assim sendo, dar a conhecer o Seu maior ensinamento, proposto na recomendação:
Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos
outros  (João 13:34).
 
Como é possível pensar que outros crimes podem desculpabilizar um que seja destes casos? Desde
quando a minha culpa pode ser excluída, ou diminuída pela culpa dos outros?
 
Quem assim se manifesta ainda não percebeu várias coisas, que são duras, mas que devem ser



assumidas com retidão e coragem: houve (e desejo que não haja atualmente, mas temo que assim
não seja) uma política de encobrimento destas situações dentro da Igreja Portuguesa, Espanhola,
Americana, Australiana, Francesa, Irlandesa, Alemã, mundial. Isso, infelizmente, faz correr o risco de
que essa atitude possa corresponder a uma matriz identitária da instituição, uma instituição que, para
fora, sempre se colocou na posição de quem é um reduto moral para todos os temas.
 
Assumindo essa posição, a Igreja Católica tinha o dever de especialíssima proteção dos mais fracos e
frágeis, sempre com vista a restituí-los à sua dignidade inicial, que, note-se, nunca perderam, mas
que tinha de ser defendida, com todas as forças, no seio e fora da instituição, que afirma ser o espaço
seguro e de amor total a todos. E isso não aconteceu.
 
As pessoas que não puseram em prática o tal mandamento que atrás referi, o maior para todos os
católicos, em nome desta Instituição, criada e desejada sempre Santa, acabaram por corromper a sua
imagem. Custa dizer, mas conspurcaram-na, traindo a missão de Cristo Redentor, a tal missão
evangélica, que nunca pressuporia rebaixar, degradar os mais desprotegidos.
 
E quando se chega ao ponto de culpabilizar as vítimas, de comparar o número de crimes, de esgrimir
estatísticas, só se aumenta a tragédia. "Os outros também fizeram", dizem as crianças para se
desculpabilizarem, quando sabem que erraram. E o que lhes ensinamos? Sei que sabem bem a
resposta!
 
A normalização do mal só o pretende transformar em bem. Tal atitude em qualquer ser humano é má,
mas em alguém que acredita que deve amar o seu próximo como a si mesmo (Tiago, 2:8), que o
amor procede de Deus e que aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus (1 João 4:7-8), é pior
ainda. Não se pode suportar tudo (como se dizia "noutros tempos" às mulheres agredidas, humilhadas
e violadas pelos seus maridos, porque isso não é amar)! Não se pode esconder tudo, qual herança
trágica de eras que, há muito, deviam ter acabado, mas que persistem em espreitar, atrás da capa de
uma deturpada visão do certo e do errado.
 
Todos temos muito que refletir e olhar para nós próprios. Sofro pelas vítimas. Sofro, até, pelos
agressores, sobretudo aqueles que são verdadeiramente doentes e deveriam ter acompanhamento
especial. Mas não sofro por quem desculpabiliza e oculta. Estes fazem-me olhar para a cruz de Jesus e
perceber porque a aceitou e porque sofreu o seu peso, o rasgar das Suas carnes, as quedas, a morte
lenta e agonizante; fazem-me perceber o olhar Dele e de Sua Mãe, aceitando a morte iníqua e
excruciante do Filho inocente. Ele não fugiu, não se escondeu. Tomou a cruz e viveu-a, a cada
segundo, para redenção de todos os pecadores. Por mim, que também o sou. Mas essa condenação
torna-se mais odiosa, quando Ele morre, uma e outra vez, por pecados como estes, que me levam a
compreender a dor, a morte e a dimensão imponderável do Seu sacrifício.
 
Dizia no tal texto escrito há um ano, que a minha mãe me ensinava:  Sabes, filha, quando fazemos
mal e percebemos que o fizemos, é um ato de nobreza pedir desculpa e procurar reparar o mal que
fizemos . Foi isso que vi em todos os gestos e sinais do Papa Francisco, que dizia aos franceses ser
preciso  assumirem as suas responsabilidades para garantir que a Igreja seja uma casa segura para
todos  (Audiência-geral, 6/10/2021, https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-10/papa-
francisco-audiencia-geral-abusos-igreja-franca-pedofilia.html). São esses os sinais que quero ver na
Igreja e nos crentes. Sinais que me façam contemplar o rosto de Cristo ressuscitado e esperançoso,
porque é num mundo melhor que acredito, num mundo onde há lugar para todos, porque todos são
parte da família de Deus.
 
Que Nosso Senhor tenha piedade, misericórdia e compaixão de todos, especialmente dos que, sendo
católicos, sentem uma tristeza que d(estr)ói.... Se puderem, tenham pena destes que, como eu,
nestes dias já chorámos muito, já nos questionámos muito, já nos sentimos perdidos. Mas olhamos
para o Alto, com esperança e pedimos que o Santo Espírito sopre, quente e esclarecedor, aguardando
um novo arco-íris,  sinal da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos  (Génesis, 9:16).
 
Ah! Não me refiro, nem por sombras a girafas ou elefantes. Não tendo sido dotados do tipo de
inteligência que possuem os animais, são seres incapazes deste tipo de coisas e poderiam ser modelos



de comportamento para tantos, que desdenham a criação...
 
Nota: Este texto é resultado de várias partilhas, com amigos que, como eu, por estes dias sentem
uma imensa tristeza. Agradeço-lhes por serem sinal de Deus na minha vida, porque de formas
diferentes e como eu, sentem este espinho dos olhares "de cima para baixo" dentro da instituição.
Luís, Miguel, Bruno, obrigada. Em memória do Jorge e de todos os meus familiares que me legaram
um exemplo notável de vida cristã.
 
Sandra Cortes-Moreira *
 
* Licenciada em Comunicação Social, pela FCSH da Un. Nova de Lisboa, Mestre em Comunicação
Educacional, pelas Faculdades de Letras e de Ciências Humanas e Sociais das Un. de Lisboa e Algarve
e Mestre em La Educación en la Sociedad Multicultural pela Universidad de Huelva. É doutoranda em
Educomunicación y Alfabetización Mediática do Doutoramento Interuniversitário em Comunicação, pela
Universidade de Huelva/Espanha, sendo o seu tema de investigação a Turism Literacy.
 
Técnica Superior de Línguas e Comunicação na Câmara Municipal de Faro, é também Assessora do
Gabinete de Informação da Diocese do Algarve, membro da equipa da Pastoral Diocesana do Turismo
e secretária da Pastoral do Turismo - Portugal (PTP).
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O 1º Encontro sobre Oportunidades de Financiamento Europeu e Internacional para a Justiça foi a
primeira iniciativa da Comunidade Prática para os Fundos Europeus.
 
18 out 2022, 17:55
 
Fotografia de grupo no final do encontro
 
O auditório do edifício sede da Polícia Judiciária (Lisboa), acolheu esta terça-feira o 1º Encontro sobre
Oportunidades de Financiamento Europeu e Internacional para a Justiça. O encontro, que reuniu
representantes de várias entidades da esfera da Justiça, foi a primeira iniciativa da Comunidade
Prática para os Fundos Europeus. Criada, em agosto, no âmbito do modelo de governação dos fundos
europeus e dos demais instrumentos financeiros, esta Comunidade Prática lançou este primeiro
encontro que reuniu os organismos da Justiça, assim como várias entidades relacionadas como a
Procuradoria-Geral da República, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), União de
Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) e a Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV). O
objetivo é potenciar o recurso aos fundos europeus e internacionais em projetos da Justiça e otimizar
a sua utilização na execução das reformas e investimentos estratégicos planeados para a atual
legislatura, nesta área governativa.Depois desta primeira reunião, está prevista a realização de várias
sessões de informação e esclarecimento sobre as oportunidades de financiamento e será oferecido a
todas as entidades apoio especializado na elaboração das candidaturas, bem como na execução dos
projetos e na respetiva prestação de contas.No encontro, o Secretário de Estado da Justiça, Pedro
Ferrão Tavares, destacou o facto de, apesar da sua ainda recente atividade, a Comunidade Prática já
ter apresentado uma candidatura conjunta ao Instrumento de Assistência Técnica da Comissão
Europeia, que visa a profissionalização das equipas que trabalham na área das compras públicas.
"Uma das áreas cruciais para a execução dos financiamentos europeus, onde se encontra incluindo o
PRR", acrescentou. Esta candidatura foi co-desenhada por todos os elementos da Comunidade numa
lógica participativa, estando, neste momento, a ser ponderada uma iniciativa semelhante na área da
promoção dos Direitos Fundamentais na Justiça.Além de contribuir para fortalecer a cooperação entre
entidades, a preparação de candidaturas conjuntas permitirá às entidades da esfera da Justiça
apresentar candidaturas mais robustas e mais escaláveis, e, por isso mesmo, mais atrativas para os
financiadores.
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"Os abusos nem sempre são assim tão visíveis. Fale com a APAV" é o mote da nova campanha a
associação. Desenvolvida em parceria com a Mantra, tem como objetivo sensibilizar a população para
este tema.
 
A campanha vai, assim, alertar para situações de vitimação, violência e discriminação que podem
"muitas vezes passar despercebidas e requerem um olhar atento da sociedade".
 
A APAV reforça, ainda, que, através da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação
(UAVMD), presta serviços de apoio jurídico, psicológico e social especializado a pessoas vítimas de
qualquer tipo de discriminação ou crime de ódio.
 
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 
[Additional Text]:
A APAV protege com Mantra
 
Catarina Farinha
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A exposição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), intitulada de "Pelos direitos das
vítimas", continua a percorrer as freguesias do concelho. Esta exposição consiste em uma seleção de
campanhas históricas de sensibilização pública promovidas pela associação, e depois de ter estado
patente nas freguesias de Aveiras de Baixo e Aveiras de Cima, passará agora para a freguesia de
Azambuja, entre os dias 21 a 30 de outubro, no Atrium Azambuja, e poderá ser visita de 2ª a sábado
das 09h00 às 20h30.
 
As próximas exposições serão na União das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila
Nova de S. Pedro, de 4 a 13 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do
Intendente, no horário de 2ª a 6ª-feira das 09h00 às 16h30; na freguesia de Vale do Paraíso entre 18
a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia, no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as
9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00.
 
Por fim, a exposição irá ainda passar pela freguesia de Alcoentre entre 2 a 11 de dezembro, nas
instalações da Junta da Freguesia, no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30
às 16h00.
 
Esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da Azambuja, a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém e a Equipa Móvel de
Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo, e que promovem esta exposição.
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.
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A página congrega recursos e informação sobre abuso, assédio e outros tipos de violência em
contextos desportivos.
 
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) disponibiliza no seu sítio oficial uma página
dedicada à proteção de praticantes desportivos em casos de abuso, assédio e outros tipos de violência
em contextos desportivos.
 
A página agrega, no mesmo espaço, canais de denúncia ou de apoio às vítimas, disponibilizados por
diversas entidades, designadamente o do Observatório Nacional da Violência Contra os Atletas
(ISMAI), o da Federação Portuguesa de Futebol, o da Associação de Apoio à Vítima (APAV), da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, entre outros, todos
parceiros do IPDJ.
 
Aceda aqui a mais informação https://ipdj.gov.pt/.../ipdj-cria-pagina-de-protecao-de...
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Yulia Popova, a ex-namorada de João Pedro Pais, removeu o processo contra o cantor no dia 13 de
setembro de 2020, por crime de violência doméstica. Dois anos após as acusações, o Ministério
Público arquivou o processo e considerou o cantor inocente.
 
Segundo o Ministério Público, e apesar das investigações da PJ e da PSP, não foram encontradas
quaisquer evidências de violência doméstica. O caso foi, então, arquivado por falta de evidências.
 
João Pedro Pais, em comunicado à imprensa, afirma-se "bastante feliz com o desfecho do processo" e
lamentou que o seu nome "tenha sido associado a violência doméstica, com o único propósito de
tentar denegrir a imagem pública".
 
Paralelamente a este processo, a atual namorada do cantor tinha também efetuado uma queixa contra
Yulia Popova pela prática de, pelo menos, 20 crimes de difamação.
 
Quando o processo sobre violência doméstica foi encerrado, Yulia pediu à atual namorada do cantor
que retirasse a queixa por difamação, à qual acabou por aceitar sob a condição de Yulia fazer um
donativo à Associação de Apoio à Vítima (APAV).
 
Segundo afirma o mesmo comunicado, Yulia terá feito uma transferência no valor de 5 mil euros à
APAV. Após a transferência, a queixa por difamação foi retirada pela atual companheira do cantor.
 
Texto: Luís Duarte Sousa; Fotos: Arquivo Impala
 
Luís Duarte Sousa



Leonardo António estreia filme sobre um caso de violação num casamento
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Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme 'Submissão', de Leonardo
António, que se estreia na quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
'Submissão' é um filme de ficção, o segundo de Leonardo António, e relata uma situação de violação
dentro de um casamento, denunciada pela vítima, mulher, e o consequente processo judicial contra o
agressor.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta, e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco do filme conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu (1964-2021), Marcantónio Del
Carlo e José Raposo nos principais papéis.
 
Em entrevista à agência Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que
conhecia, de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do
foro da autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
"É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. [...] De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 
Enquanto 'Submissão' chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um documentário
"sobre as origens da violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a tese de que "a
violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Leonardo António, responsável pela editora Quattuor Pictures, é ainda autor da longa-metragem 'O
frágil som do meu motor' (2014).
 
Lusa
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Cinema Português
 
Leonardo António estreia "Submissão" sobre um caso de violação num casamento
 
Segunda obra de ficção do realizador, acompanha a denuncia pela vítima e o consequente processo
judicial contra o agressor. Iolanda Laranjeiro é a protagonista.
 
Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme "Submissão", de Leonardo
António, que estreia quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu, Marcantónio Del Carlo e José Raposo, nos
principais papéis.
 
Em entrevista à Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que conhecia,
de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do foro da
autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
"É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. (...) De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 
Enquanto "Submissão" chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um
documentário "sobre as origens da violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a
tese de que "a violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Em 2014, Leonardo António assinou a longa-metragem "O frágil som do meu motor".
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Arronches assinala Dia para a Igualdade e Erradicação da Pobreza
 
19/10/2022
 
A Câmara Municipal de Arronches assinala esta quinta-feira, dia 20 de outubro, o Dia Municipal para a
Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no Centro Cultural, pelas 14 horas.
 
A iniciativa surge no âmbito das atividades que as Redes Sociais do distrito de Portalegre, juntamente
com a Rede Europeia Anti-Pobreza, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, têm vindo a desenvolver, para a sensibilização de temáticas
ligadas à igualdade, exclusão social e pobreza, de modo a assinalar, simultaneamente, o Dia Municipal
para a Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
 
O desenvolvimento de iniciativas desta natureza é percebido como tendo um impacto significativo na
opinião pública, fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do combate à
pobreza e da exclusão e, por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de
sinergias ao nível local.
 
Espera-se que este seja um dia de sensibilização e de reflexão entre os cidadãos do distrito de
Portalegre, onde os concelhos deste distrito estejam em sintonia e onde todos, à mesma hora,
estejam a promover a Igualdade e o Combate à Pobreza e à Exclusão Social.
 
Tal como em anos anteriores, pretende-se promover e organizar uma atividade de rua, em local
estratégico de cada concelho, onde todas as instituições e sociedade civil possam estar representadas.
 
Share this...
FacebookPinterestTwitterLinkedin
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A Câmara Municipal de Arronches assinala esta quinta-feira, dia 20 de outubro, o Dia Municipal para a
Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no Centro Cultural, pelas 14 horas.
 
A iniciativa surge no âmbito das atividades que as Redes Sociais do distrito de Portalegre, juntamente
com a Rede Europeia Anti-Pobreza, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, têm vindo a desenvolver, para a sensibilização de temáticas
ligadas à igualdade, exclusão social e pobreza, de modo a assinalar, simultaneamente, o Dia Municipal
para a Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
 
O desenvolvimento de iniciativas desta natureza é percebido como tendo um impacto significativo na
opinião pública, fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do combate à
pobreza e da exclusão e, por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de
sinergias ao nível local.
 
Espera-se que este seja um dia de sensibilização e de reflexão entre os cidadãos do distrito de
Portalegre, onde os concelhos deste distrito estejam em sintonia e onde todos, à mesma hora,
estejam a promover a Igualdade e o Combate à Pobreza e à Exclusão Social.
 
Tal como em anos anteriores, pretende-se promover e organizar uma atividade de rua, em local
estratégico de cada concelho, onde todas as instituições e sociedade civil possam estar representadas.
 
Editor
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Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme "Submissão", de Leonardo
António, que se estreia na quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
"Submissão" é um filme de ficção, o segundo de Leonardo António, e relata uma situação de violação
dentro de um casamento, denunciada pela vítima, mulher, e o consequente processo judicial contra o
agressor.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta, e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco do filme conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu (1964-2021), Marcantónio Del
Carlo e José Raposo nos principais papéis.
 
Em entrevista à agência Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que
conhecia, de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do
foro da autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
"É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. [...] De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 
Enquanto "Submissão" chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um
documentário "sobre as origens da violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a
tese de que "a violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Leonardo António, responsável pela editora Quattuor Pictures, é ainda autor da longa-metragem "O
frágil som do meu motor" (2014).



 
SS // TDI
 
Lusa/fim
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Protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, filme é ainda o último trabalho que estava inédito de
Maria João Abreu, falecida no ano passado
 
Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme "Submissão", de Leonardo
António, que se estreia na quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
"Submissão" é um filme de ficção, o segundo de Leonardo António, e relata uma situação de violação
dentro de um casamento, denunciada pela vítima, mulher, e o consequente processo judicial contra o
agressor.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta, e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco do filme conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu (1964-2021), Marcantónio Del
Carlo e José Raposo nos principais papéis.
 
" data-title="" submissão"="" estreia-se="" nos="" cinemas:="" realizador="" leonardo="" antónio=""
disseca="" um="" caso="" de="" violação="" num="" casamento="" -="" sapo="" mag"=""&gt;
 
Em entrevista à agência Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que
conhecia, de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do
foro da autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
"É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. [...] De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 



Enquanto "Submissão" chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um
documentário "sobre as origens da violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a
tese de que "a violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Leonardo António, responsável pela editora Quattuor Pictures, é ainda autor da longa-metragem "O
frágil som do meu motor" (2014).
 
TRAILER "SUBMISSÃO".
 
Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no
seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as
notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO
nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações.
 
SAPO
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Uma exposição de flores, elaboradas pelos membros do Conselho Local de Acção Social de Elvas
(CLASE), foi inaugurada esta quinta-feira, dia 20, na Casa da Cultura, para assinalar o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza e o Dia Mundial para a Igualdade.
 
A exposição que apresenta as flores elaboradas pelas entidades vai ficar patente ao público até final
do mês de Outubro.
 
Estas actividades, têm vindo a verificar-se que têm um impacto significativo na opinião pública,
fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do combate à pobreza e
exclusão, e por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de sinergias a nível
local.
 
À semelhança de anos anteriores, o objectivo desta iniciativa é também reunir instituições e sociedade
civil, e este a ideia foi criar um jardim simbólico, onde se pode "semear e colher", princípios de
mudança e esperança, na concepção de uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Esta é uma actividade dinamizada juntamente com a EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, o NAVVD de
Portalegre e a APAV do Alto Alentejo.
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Um homem moderno, é um homem atualizado. Descubra mais sobre o mundo que o rodeia
 
Assinala-se hoje o Dia Mundial do Combate ao Bullying.
 
"Há vários anos, que os dados disponíveis [em relação ao bullying] revelam motivos para
preocupação", aponta a Ordem dos Psicólogos. Prova disso são os números divulgados anualmente
pela Polícia de Segurança Pública. Estes oscilam de uns anos para os outros mas mantêm sempre
estatísticas alarmantes.
 
Neste ano lectivo de 2021/2022, a PSP registou 2183 ocorrências, sendo 1192 vítimas do sexo
masculino e 1000 do sexo feminino, com maior relevo nas faixas etárias dos 12 aos 15 anos. Estes
dados representam um aumento do número de casos de bullying em 37%, por comparação ao ano
letivo de 2020/2021.
 
No entanto, são números inferiores aqueles que foram divulgados no período escolar que antecedeu a
pandemia, de 2019/2020, onde a PSP reportou 3079 casos.
 
O dia de hoje é uma chamada de atenção para os frequentes casos de violência, quer física, quer
psicológia, quer social e quer de cariz sexual ou financeiro. Neste sentido, a PSP tem levado a cabo,
durante esta semana, ações de sensibilização nas escolas de ensino básico e secundário, no âmbito do
Programa Escola Segura. "Bullying é para fracos" foi o nome dado à operação.
 
Sabia que mais de 60% das vítimas de bullying não denuncia o agressor? E quem o faz, demora, em
média, 13 meses a fazer a denúncia? Quem traz à luz estes dados é a Ordem dos Psicólogos, que não
deixou passar em branco a data e lançou um documento com informações e instruções sobre o tema,
desde sugestões de como proceder se for vítima, testemunha, ou educador responsável. Mas também
estratégias para os pais lidarem com os filhos que são os próprios bullies.
 
PROJETOS E ENTIDADES QUE O PODEM AJUDAR A DENUNCIAR:
 
-PSP
-Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
-No Bully (projeto dedicado ao cyberbullying)
-SOS Voz Amiga
 
Catarina Brazão



Leonardo António estreia filme ´Submissão´ sobre um caso de violação num
casamento
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Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme "Submissão", de Leonardo
António, que se estreia na quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
"Submissão" é um filme de ficção, o segundo de Leonardo António, e relata uma situação de violação
dentro de um casamento, denunciada pela vítima, mulher, e o consequente processo judicial contra o
agressor.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta, e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco do filme conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu (1964-2021), Marcantónio Del
Carlo e José Raposo nos principais papéis.
 
Em entrevista à agência Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que
conhecia, de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do
foro da autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
"É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. [...] De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 
Enquanto "Submissão" chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um
documentário "sobre as origens da violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a
tese de que "a violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Leonardo António, responsável pela editora Quattuor Pictures, é ainda autor da longa-metragem "O
frágil som do meu motor" (2014).



 
Agência Lusa
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       Promova Talks: "Fui promovida um mês antes de ser mãe"
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Sara Silva, da L'Oréal Portugal, é a quarta convidada da II temporada do Promova Talks. Além de falar
sobre o seu longo percurso profissional, a responsável enaltece a política igualitária da empresa.
 
"Promova Talks" é o nome dado ao espaço de debate sobre igualdade de género do Projeto Promova,
uma iniciativa da CIP - Confederação Empresarial de Portugal - que visa alargar o acesso das
mulheres a cargos de liderança nas empresas portuguesas.
 
Sara Silva, Human Relations Director na L'Oréal Portugal, é a quarta convidada da II temporada do
"Promova Talks". Neste episódio, além de ser abordada a política de ética da L'Oréal, que é uma das
mais cobiçadas no mercado de trabalho, a responsável de recursos humanos deu, ainda, o seu
testemunho como exemplo para destacar a conduta igualitária da empresa. Veja abaixo a entrevista
completa.
 
Com um percurso de mais de 20 anos na L'Oréal, passou por vários cargos dentro da empresa. Um
desses cargos foi o de correspondente de ética, onde esteve durante 4 anos. Durante este período,
que mudanças de ética relacionadas com a igualdade de género ajudou a construir na empresa?
 
É verdade, são mais de 20 anos na L'Oréal, são 10 marcas diferentes, com diferentes circuitos de
distribuição, mas confesso que o cargo de que mais me orgulho é precisamente o de correspondente
de ética. Eu costumo dizer que, na L'Oréal, todos somos ética na empresa. Em concreto, a minha
missão enquanto correspondente foi suportar os diferentes country managers que acompanhei para
assegurar que a ética é respeitada no nosso mercado.
 
Atualmente sabemos que as empresas mais sustentáveis são aquelas que incorporam a ética na
cultura, na estratégia, nas práticas e, na L'Oréal, sabemos, queremos e somos uma das empresas
mais exemplares e éticas do mundo. A ética, claramente, constitui um dos nossos pilares e guia o
nosso comportamento, não só enquanto empresa que gere um negócio, mas também como empresa
empregadora e, ainda, enquanto cidadãos responsáveis.
 
Temos um papel importante quando falamos de temas como a igualdade de género. Por isso,
enquanto correspondente de ética, tentei manter vivos estes nossos princípios éticos - a integridade, o
respeito, a coragem, a transparência-, que são os nossos pilares e que nos permitem ser uma
referência.
 
Na prática, o programa de ética na L'Oréal inclui formações para aumentar a consciência dos
colaboradores sobre o tema, mas também conversas livres sobre questões éticas na empresa, inclui
perguntas ao CEO. Ou seja, continuamos a refletir sobre como é que podemos melhorar a ética todos
os dias na L'Oréal. Para isso também temos formações que são mandatórias, tais como e-learnings
obrigatórios para todos os colaboradores. E, uma curiosidade, todos os colaboradores são convidados
a ouvirem o nosso código de ética antes de entrarem para a empresa.
 
Em 2018, a L'Oréal sublinhou o seu compromisso com a inclusão de pessoas da comunidade LGBTQI,



ao ser uma das primeiras empresas a apoiar oficialmente os padrões de conduta introduzidos pelas
Nações Unidas para combater a discriminação desta comunidade. Que outro tipo de iniciativas a
empresa tem promovido dentro deste tema?
 
Na L'Oréal acreditamos que realmente há um poder na diversidade como um valor que torna as
pessoas únicas, que nos distingue, e que nos permite impulsionar, enquanto empresa, a inovação, a
inspiração e, inclusivamente, a ambição para um propósito que nós temos: criar a beleza que faz
avançar o mundo. É por isso que, não só incentivamos a criação de equipas constituídas por pessoas e
perspetivas diferentes, mas também estamos comprometidos em promover uma cultura de
diversidade como um meio para alcançar uma sociedade mais justa e mais igualitária.
 
O nosso compromisso, no tema da diversidade, assenta, primeiramente, na igualdade de género, isto
porque queremos garantir um ambiente inclusivo, com igualdade de oportunidade para todos os
géneros e grupos de LGBTQI+ e também diferentes origens socioeconómicas e culturais. Acreditamos
nas diferentes gerações no local de trabalho porque queremos promover o talento e a formação das
diferentes gerações e, por último, temos e criamos o ambiente inclusivo para qualquer pessoa com
qualquer tipo de deficiência.
 
Com orgulho posso dizer-lhe que, em Portugal, a leadership team é composta por 50% de mulheres e
50% de homens. Para além destas medidas internas, temos ainda o exemplo de algumas marcas com
que trabalhamos e que nas suas frames estratégicas também incluem esta vertente de impacto social.
Por exemplo, temos a marca Yves Saint Lauren, que está a promover uma campanha que é "Abuse is
not love" em Portugal, feita em parceria com a APAV, e que é um programa internacional para a
prevenção e luta contra a violência entre parceiros íntimos. Outro exemplo é a campanha da L'Oréal
Paris que, neste caso, é mais vocacionada para assédio em locais públicos, mas também serve para
nos ajudar a perceber de que forma podemos atuar para não sermos coniventes. Tudo isto demonstra
que não nos limitamos a atuar internamente, mas assumimos verdadeiramente um papel ativo na
sociedade.
 
Sara, após um longo caminho dentro da empresa, e recentemente como diretora de recursos humanos
na L'Oréal Portugal, como é que olha para a participação no Projeto Promova? Em que medida é que
este programa pode ajudar alguém já tão experiente?
 
Eu tenho o privilégio de estar numa empresa onde a igualdade de género é uma realidade e, portanto,
nunca senti que por ser mulher tenha sido prejudicada ou esquecida. Posso dizer, inclusivamente, que
fui promovida a diretora de marketing um mês antes de ser mãe do meu segundo filho. Então, por
conviver com esta realidade, o tema da igualdade de género, para mim, não me despertava uma
necessidade urgente de atuar. Ainda assim, apesar da minha experiência profissional, a participação
no Projeto Promova foi um privilégio.
 
Ao viver o programa, eu percebi que ele é bem mais do que um programa dirigido a mulheres, é uma
experiência de autoconhecimento e, neste contexto, não posso deixar de destacar o processo de
coaching a que somos alvo e que, para mim, particularmente, me ajudou bastante.
 
É uma experiência de enriquecimento de competências chave para qualquer pessoa que ambicione ter
uma posição numa empresa com impacto interno, na sociedade ou, sonhando mais alto, até mesmo
nos limites do nosso planeta. É um pouco assim que eu acho que nos sentimos quando acabamos o
programa - sentimos que tudo está ao nosso alcance, temos as ferramentas e que temos a obrigação
de atuar, independentemente da experiência, temos essa obrigação.
 
Além do impacto a nível profissional, de que forma as ferramentas que adquiriu com esta experiência
a mudaram a nível pessoal?
 
A Sara profissional e a Sara pessoal não são duas, eu sou apenas uma. Por isso, quando mudamos
numa área, a outra área também sente e, portanto, globalmente eu posso dizer que sou uma pessoa
mais rica, mais completa, com mais consciência de quem sou, do impacto que tenho nos outros, e isso
é super valioso, não só na área profissional, mas também na pessoal.



 
Que mensagem gostaria de deixar às futuras participantes deste Projeto Promova?
 
Três mensagens - confiem, contribuam e cultivem. Confiem na expertise de quem desenhou o
programa e que está em melhoria contínua graças ao feedback constante que nos é pedido em todas
as fases, contribuam nas sessões com perguntas e com a partilha da vossa experiência, que é super
relevante e é, garantidamente, algo que enriquece os conteúdos que são abordados nas diferentes
sessões e, por último, eu penso que cultivar é uma curiosidade permanente que nos leva a querer
continuar a aprender, independentemente da experiência. E não posso terminar sem pedir para que
cultivem, também, a network que se cria entre os participantes e que é do mais valioso que eu retiro
deste programa.
 
Oiça aqui a entrevista completa:
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O Projeto Promova conta com o apoio da ANA Aeroportos, da EDP, da Randstad e da SONAE.
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´Submissão´: O último papel da vida de Maria João Abreu chega hoje aos cinemas
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O filme 'Submissão' é um drama que aborda a questão de violência doméstica e traz Maria João Abreu
no seu derradeiro papel, a de uma procuradora que acompanha um caso de violação no casamento.
No passado dia 15, no programa 'Caixa Mágica' de Fátima Lopes, o elenco emocionou-se ao recordar a
atriz que morreu com um aneurisma em maio de 2021.
 
Para quem se recorda do sorriso e da boa disposição de Maria João Abreu, fica desde já o aviso de
Marcantónio Del Carlo, um dos atores que faz parte do elenco de 'Submissão': "Este não é um filme
para rir", disse no programa 'Caixa Mágica' de Fátima Lopes. "É um filme que fala de violência nas
relações de intimidade", referiu também, a propósito, o realizador Leonardo António, que não poupou
elogios a Maria João Abreu. "Foi um privilégio trabalhar com ela e nunca o vou esquecer", disse de voz
embargada. Já Iolanda Laranjeiro, a protagonista da história, referiu em lágrimas: "Nós éramos muito
amigas e este filme foi mais uma prova de amizade. Quem a conhece sabe o ser de exceção que ela
era. Acredito que estará sempre connosco", acrescentou. Quanto a Marcantónio Del Carlo, deixou
apenas o desejo de que "as novas gerações se identifiquem com ela".
 
Segunda longa-metragem de Leonardo António, 'Submissão' é um drama que conta a história de Lúcia
(Iolanda Laranjeiro), uma mulher, cabeleireira de profissão, que é violada pelo marido, filho do vice-
procurador-geral da República. "Estas histórias são de hoje e de todo o mundo e espero que este filme
possa ajudar a compreender que este não é um problema de um determinado estrato sócio-
económico, de um grupo intelectual, de uma região ou de um pais", refere a atriz. O filme leva até aos
ecrãs todo o doloroso processo da personagem desde a denuncia, até ao veredito final, onde fica bem
patente a luta de Lúcia num mundo de homens.
 
O filme, que foi exibido pela primeira vez no festival Tallin Black Nights, na Estónia, onde ganhou o
prémio de Melhor Argumento, resulta de um processo de investigação que contou com a colaboração
da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima).
 
Ainda assim nasceu de um 'desafio' recebido pelo realizador. "Este tema foi-me oferecido por um
amigo que me disse que um dos grandes problemas da sociedade portuguesa é a violação no
matrimónio. É um tema tabu e que queria quebrá-lo!", explica Leonardo António. O elenco conta ainda
com João Catarré, Almeno Gonçalves, João Didelet ou Martinho Silva, entre outros. A banda sonora é
de Rodrigo Leão.
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O Município de Azambuja está a receber uma exposição da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, intitulada de "Pelos direitos das vítimas", que irá percorrer as Freguesias do Concelho de
Azambuja. Esta exposição consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública
promovidas pela associação, que passará por seis das freguesias do concelho.
 
Depois da exposição já ter estado patente nas freguesias de Aveiras de Baixo e Aveiras de Cima,
passará agora para a freguesia de Azambuja. Estará patente de 21 a 30 de outubro, no Atrium em
Azambuja, e poderá ser visita de 2ª a sábado das 09h00 às 20h30.
 
Conheça aqui os locais e datas das próximas exposições:
 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro: patente de 4 a 13
de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, no horário de 2ª a 6ª-
feira das 09h00 às 16h30.
 
Freguesia de Vale do Paraíso: patente de 18 a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia,
no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00.
 
Freguesia de Alcoentre: patente de 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da Freguesia, no
horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
De referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da Azambuja,
a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém e a
Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta Exposição APAV, "Pelos
direitos das vítimas".
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.
 
[Additional Text]:
spot_img
exposição_APAV Azambuja
Mais Ribatejo
 
Mais Ribatejo



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 32,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 101779140 20-10-2022

Prevenir o bullying pela 
saúde de crianças e jovens
O Dia Mundial de Combate ao 
Bullying comemora-se a 20 de outu-
bro e a Unidade de Psicologia Clíni-
ca da Unidade Local de Saúde (ULS) 
do Nordeste não podia deixar pas-
sar a data sem abordar esta temática 
e alertar para os efeitos psicológicos 
que tais comportamentos agressivos 
acarretam para as crianças e jovens. 
Segundo a UNICEF, um em cada 
três jovens entre os 13 e os 15 anos 
de idade é vítima de bullying em todo 
o mundo. 
O bullying não faz parte do desen-
volvimento normal de uma criança. 
Conflitos entre o grupo de pares são 
normais e funcionam, muitas vezes, 
como oportunidades de desenvolvi-
mento da capacidade de resolução de 
problemas. Mas, o bullying distingue-
-se destas situações pela intenciona-
lidade e continuidade do comporta-
mento no tempo. 

Consequências 
do bullying e 
cyberbullying
De acordo com a Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima - APAV, 
este tipo de violência consiste em di-
rigir a alguém, sem motivação evi-
dente, comportamentos intencionais 
e repetidos que infligem propositada-
mente danos ou desconforto, através 
de agressões físicas ou verbais, amea-
ças ou violência psicológica, que po-
dem incluir provocações, insultos ou 
exclusão social. Um/a bullie ou agres-
sor/a pode atuar sozinho ou em gru-
po. 
Relativamente às formas de bullying 
mais praticadas, o bullying psicoló-
gico é o mais frequente. No entan-
to, o cyberbullying é um fenómeno 
crescente em Portugal e nos outros 
países da Europa. Tem uma maior 
incidência a partir dos 13 anos e pelo 

seu carácter anónimo e pervasivo tem 
repercussões muito graves. As redes 
sociais e os aplicativos de mensagens 
são os meios privilegiados para a prá-
tica do cyberbullying. 
Ser vítima de bullying na infância 
ou juventude tem consequências ao 
longo da vida. É causador de grande 
sofrimento emocional e dificuldades 
sociais, podendo comprometer o de-
senvolvimento adequado da perso-
nalidade, o ajustamento psicológico, 
o bem-estar e segurança de qualquer 
criança ou jovem. 

O papel da família
e da escola

Muitas vezes, surge o isolamento, 
perceções negativas do mundo e de 
si mesmo, problemas de ansiedade 
e depressão e em casos mais graves 
pode levar ao suicídio. 
Na prevenção e no combate à violên-
cia praticada contra crianças e jovens, 
a família, tal como a escola, assume 
um papel primordial. Os pais devem 
questionar os filhos sobre o dia na 
escola, encorajá-los a expressarem o 
que sentem, a serem assertivos, a sa-
ber dizer “não” perante uma situação 
desconfortável, a abandonar as situa-
ções em que se sintam em perigo e a 
pedir ajuda. 
A comunidade escolar deve também 
estar atenta a este fenómeno, promo-
vendo um ambiente escolar saudável 
e seguro, adotando políticas educati-
vas consistentes e estratégias de pre-
venção do bullying. 
Neste âmbito, revelam-se de extrema 
importância os programas de desen-
volvimento de competências sociais 
e emocionais, desenvolvidos em vá-
rios níveis de ensino. Ao dinamizar 
estas ações estamos a promover in-
terações positivas, uma comunicação 
mais assertiva, a resolução construti-

va de problemas e conflitos, o auto-
controlo e estratégias de pensamento 
reflexivo, a empatia, a cooperação e o 
respeito pelo outro.
A Unidade de Psicologia Clínica da 
ULS do Nordeste mantém ao dispor 
de toda a comunidade uma Equipa 
de Psicólogos disponíveis a colabo-
rar em ações de promoção da saúde. 
A prevenção é essencial! Devemos fa-
zer dela o foco da nossa atuação. 
Todos nós somos agentes de mu-
dança e todos nós podemos contri-
buir para o bem-estar emocional das 
crianças e jovens. Tal como diz Mar-
tim Luther King, “no final, não nos 

lembraremos das palavras dos nossos 
inimigos, mas do silêncio dos nossos 
amigos”.

Fontes
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dia 
Mundial de Combate ao Bullying.
Direção Geral Saúde – Violência 
Interpessoal – Abordagem, Diagnóstico e 
Intervenção.
Revista Visão Saúde – O Bullying tem 
impacto na saúde?”.

Unidade de Psicologia Clínica 
da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste



Leonardo António estreia filme "Submissão" sobre um caso de violação num
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Obra parte de casos reais conhecidos pelo realizador, e "não pretende oferecer soluções", antes
estudar a intimidade de uma relacionamento.
 
Um caso de violação num casamento é dissecado ao detalhe no filme "Submissão", de Leonardo
António, que se estreia na quinta-feira, expondo uma realidade que é "um tabu", disse o realizador em
entrevista à agência Lusa.
 
"Submissão" é um filme de ficção, o segundo de Leonardo António, e relata uma situação de violação
dentro de um casamento, denunciada pela vítima, mulher, e o consequente processo judicial contra o
agressor.
 
O filme é protagonizado pela atriz Iolanda Laranjeiro, no papel de uma mulher que apresenta queixa
contra o marido, por violação, que procura superar o trauma, numa associação de apoio à vítima, e
que vê a intimidade do casamento exposta, e posta em causa, em tribunal.
 
O elenco do filme conta ainda com João Catarré, Maria João Abreu (1964-2021), Marcantónio Del
Carlo e José Raposo nos principais papéis.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Em entrevista à agência Lusa, Leonardo António contou que a ideia do filme partiu de histórias que
conhecia, de violência entre casais, e de casos de "descompensação, de perturbação, de pressão do
foro da autoestima" relatados por um amigo, psiquiatra.
 
É um filme sobre violência nas relações de intimidade. Pretende ser um filme que tem uma
demonstração do que é um processo penal de uma vítima de violação. Mas na realidade é um filme
para falar sobre intimidade, como as relações são construídas e como podem ser mal-entendidas. Não
pretende oferecer soluções e dar respostas, é uma reflexão", resumiu Leonardo António.
 
A longa-metragem, escrita, produzida e realizada por Leonardo António, foi rodada em apenas 18
dias, tendo sido antecedida de mais de um mês de ensaios entre os atores, para afinar as cenas, em
particular as que disseram respeito ao julgamento deste caso, que ocupam uma parte substancial do
filme.
 
"Achei por bem, algures na minha carreira, fazer um filme que falasse de um casal. [...] De facto,
conhecia sobreviventes e agressores, e nesse sentido falei muito tempo com eles e não se pode dizer
que isso foi o início de uma pesquisa, mas foi o início de uma ideia. O que achei por bem partilhar,
através de um guião, é a questão da ambiguidade, porque a maioria dos agressores estão
arrependidos, a maioria dos sobreviventes chegam a um ponto na vida em que repensam o que
podiam ter feito de diferente", disse.
 
Enquanto "Submissão" chega a 20 salas de cinema no país, Leonardo António finaliza um



documentário "Sobre as Origens da Violência" que tem andado a preparar desde 2015, defendendo a
tese de que "a violência surge quando a identidade é ameaçada, seja individual seja em grupo".
 
Leonardo António, responsável pela editora Quattuor Pictures, é ainda autor da longa-metragem "O
Frágil Som do Meu Motor" (2014).
 
Agência Lusa
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Joaquim Paulo Conceição 
Gestor de empresas e professor do 
ensino superior 

SER Sim ales 
Elogiar 

Marcelo Rebelo 
de Sousa 

O
nosso Presidente fala 
sobre tudo e sobre 
nada, por isso, arris-
ca que o critiquem 
sobre quase tudo. 

O Presidente dos afetos não é 
hipócrita, ele é assim, um co-
mentador relacional de contacto 
fácil. Conheci-o num voo para 
Luanda quando genuinamente 
interagia com quem esperava 
na porta de embarque. E natu-
ralmente simpático. Mais tarde, 
quando o convidei para uma 
aula inaugural do mestrado de 
gestão no nosso Politécnico de 
Leiria, aceitou sem reservas e 
deu uma aula fantástica, com o 
auditório repleto para o ouvir. 
Poucos meses depois era eleito 
presidente da República. É para 
ele o meu elogio e a minha soli-
dariedade, esta semana. 

1.A dimensão dos flagelos 
Apenas num trimestre (de abril 
a junho de 2022) estão conta-
bilizadas 1370 pessoas, vítimas 
de violência doméstica, em 
7631 ocorrências comunicadas 
às PSP e GNR. No primeiro 
semestre morreram 17 pessoas 
vítimas de violência doméstica. 
Estes dados foram retirados do 
Portal da violência doméstica. 
Já a APAV, em 2021 registou 84 
homicídios, 40% em contexto de 
violência doméstica. Se fizer-
mos uma simples extrapolação, 
dos dados referidos, para 7 
décadas, poderíamos dizer que, 
nos últimos 70 anos, morreram 
5880 pessoas por homicídio, 
2352 das quais por violência 
doméstica. Não quero comparar 
vítimas de abuso sexual com 
pessoas assassinadas, embo-
ra algumas vítimas de abuso 
sexual, pelos traumas sofridos, 
vivam como mortos vivos. 

Ora se o Presidente tivesse  

dito, relativamente aos homi-
cídios em Portugal, que nos 
últimos 70 anos, a identificação 
de 400 vítimas por violência 
doméstica, apesar de tudo lhe 
parecia pouco, face à realidade 
das 2352 vítimas, não poderia 
ser condenado. É verdade e a 
expressão, caso tivesse ocorri-
do, nunca seria uma ofensa às 
vítimas de violência doméstica. 

2. Sensibilidade hipócrita 
Comentando os casos de abuso 
na Igreja católica, Marcelo, re-
lativizou, afirmando que os 400 
casos, em 7 décadas (6 casos 
por ano), não era um número 
assim tão elevado. A minha 
interpretação foi benigna. 
Marcelo quis dizer que não era 
elevado face à realidade que era 
muito superior considerando 
os abusos totais e 7 décadas de 
história. Aceito outras interpre-
tações, mas daí ao espetáculo 
montado, por partidos políticos 
e comunicação social, sobre 
as palavras de Marcelo, vai 
uma distância muito grande. 
Acho que que se tentou matar 
o mensageiro, ignorando a 
mensagem. Até parece que o 
problema fundamental não é o 
abuso sexual, mas o discurâo 
do presidente. Muitos dos que 
gritaram de revolta tiveram, ou 
querem ter, responsabilidades 
governativas e, por isso, tiveram 
a possibilidade de implementar 
ou propor medidas de combate 
ao abuso e não o fizeram. Ago-
ra, muito chocados, estiveram 
na linha da frente a vociferar 
para tirar dividendos políticos 
das palavras do.presidente. 
Por acaso, Marcelo, em algum 
momento, desculpabilizou ou se 
solidarizou com os praticantes 
de abuso? 

3. Moral da história 
Já chega de resumir o exercício 
de funções políticas à encena-
ção mediática esquecendo a 
ação efetiva contra os flagelos. 
Em vez do espetáculo entre 
palacianos, precisamos de 
medidas, estruturais e conjun-
turais, contra o abuso sexual de 
inocentes. Esta questão não se 
resume apenas à igreja, é um 
problema social global e precisa 
de ações concretas. Imolar 
Marcelo, fazê-lo pedir desculpa 
às vítimas, como se fosse ele 
o responsável por abuso ou 
encobrimento é ridículo, mas 
é um exercício apaziguador 
para algumas almas inquietas 
que, face a um problema que se 
eterniza sem ações, lograram 
arranjar um "culpado". Depois 
do'exibicionismo e do espetácu-
lo fico à espera das soluções dos 
protagonistas sensíveis. Acho 
que posso esperar sentado! 
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Uma exposição de flores, elaboradas pelos membros do Conselho Local de Ação Social de Elvas
(CLASE), foi inaugurada esta quinta-feira, dia 20 de outubro, na Casa da Cultura, em Elvas, para
assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e o Dia Municipal para a Igualdade.
 
A exposição que apresenta as flores elaboradas pelas várias entidades vai ficar patente ao público até
final deste mês de outubro.
 
Estas atividades têm vindo a verificar-se que têm um impacto significativo na opinião pública,
fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do combate à pobreza e
exclusão, e por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de sinergias a nível
local.
 
À semelhança de anos anteriores, o objetivo desta iniciativa é também reunir instituições e sociedade
civil, e este ano a ideia foi criar um jardim simbólico, onde se pode "semear e colher", princípios de
mudança e esperança, na conceção de uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Esta é uma atividade dinamizada juntamente com a Rede Europeia Anti-Pobreza, o Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica de Portalegre e a Associação de Apoio à Vítima do Alto
Alentejo.
 
Fonte: Município de Elvas
 
Editor
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Selecionados de 200 candidaturas, estes projetos têm como objetivos promover o empoderamento de
grupos vulneráveis, fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica, os direitos humanos e a
capacidade e sustentabilidade da sociedade civil.
 
O apoio ao Programa Cidadãos Ativ@s gerido pelas Fundações Gulbenkian e Bissaya Barreto provém
de recursos públicos da Noruega, Islândia e Liechtenstein (EEA Grants).
 
Do total dos projetos apoiados, 11 têm em vista o empoderamento de grupos vulneráveis, entre os
quais, migrantes e refugiados, pessoas ciganas, reclusos, portadores de deficiência. Vão ser
desenvolvidos por ONG como o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) a Fundação Islâmica de Palmela
e a Associação para o Planeamento da Família.
 
Quinze desses projetos pretendem fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica e apoiar e
defender os direitos humanos reforçando a cidadania e a denúncia e prevenção da discriminação e
desigualdade, através da arte.
 
A preocupação com a sustentabilidade do planeta faz também parte de vários projetos baseados
naformação e mobilização dos cidadãos. Entre as organizações apoiadas estão a PPDM, a ZERO
Associação, a AIDGLOBAL, o ISPA Crl, a APAV e a Cáritas de Coimbra.
 
No sentido de reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil, serão ainda apoiadas nove
ONG com planos de ações prioritárias para colmatar as suas próprias carências e tornar mais eficaz a
sua ação na comunidade. Entre estas, incluem-se a TESE - Associação para o Desenvolvimento, a
Associação Pista Mágica e a FENACERCI.
 
A maioria destes projetos (26) serão desenvolvidos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e os
restantes nove noutras regiões do País e Regiões Autónomas. Refira-se ainda que dez dos 35 projetos
contam com parceiros da Noruega, Islândia e Liechtenstein, países financiadores do programa EEA
Grants.
 
Com a aprovação destes projetos, conta-se, no programa Cidadãos Ativ@s, um total de 59 projetos
apoiados fora das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, mais do dobro do número atingido no
Programa Cidadania Ativa 2013-16.
 
Trinta e cinco projetos de intervenção social vão receber um apoio de quase 1,8 milhão de euros no
âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s, gerido pelas fundações Gulbenkian e Bissaya Barreto.
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"Submissão" chegas às salas de cinema esta quinta feira
 
Fotografia: DR
 
Design e Artes
 
"Submissão": o último filme de Maria João Abreu que fala sobre violação
 
Sebastião Almeida
 
Ontem às 14:00
 
O novo filme de Leonardo António debruça-se sobre um caso de violação ocorrido num casamento. A
atriz que morreu em maio de 2021 tem aqui o seu último papel no grande ecrã.
 
Esta quinta-feira, dia 10, chega às salas de cinema um novo filme que se debruça sobre um dos
crimes públicos em Portugal em que as mulheres são quase sempre as vítimas. Realizado por
Leonardo António (de "O Frágil Som do Meu Motor"), "Submissão", protagonizado por Iolanda Ribeiro,
é um drama sobre um caso de violação ocorrido num casamento.
 
É também nele que Maria João Abreu, atriz que morreu na sequência de um aneurisma em maio de
2021, com 57 anos, tem o seu último papel, vestindo a pele de uma procuradora do Ministério Público
a quem é atribuído o caso.
 
No programa "Caixa Mágica", da SIC, conduzido pela apresentadora Fátima Lopes, Iolanda Ribeiro
falou sobre a nova produção, que espera poder "ajudar a compreender que este não é um problema
de um determinado estrato sócio-económico, de um grupo intelectual, de uma região ou de um país".
No filme, Lúcia (Iolanda Ribeiro), é uma cabeleireira que acaba por ser violada pelo seu marido Miguel
Corte Real (João Catarré), que é filho do vice-procurador-geral da República.
 
No trailer do filme, é referido que 82,5% das vítimas de violação são do sexo feminino e que 76% dos
casos advêm de situações continuadas. Apenas 47,8% das denúncias são formalizadas, alerta ainda o
filme. Segundo dados de 2018, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou mais de 20.000
crimes, dos quais 7.000 se inseriam em situações de violência doméstica.
 
Com estreia mundial no festival Tallin Back Nights, na Estónia, onde arrecadou o galardão de Melhor
Argumento, o elenco é composto por João Catarré, Marcantonio Del Carlo, José Raposo e Almeno
Gonçalves, entre outros. A banda sonora do filme é assinada por Rodrigo Leão.
 
Esta quinta-feira, dia 10, chega às salas de cinema um novo filme que se debruça sobre um dos
crimes públicos em Portugal em que as mulheres são quase sempre as vítimas. Realizado por
Leonardo António (de "O Frágil Som do Meu Motor"), "Submissão", protagonizado por Iolanda Ribeiro,
é um drama sobre um caso de violação ocorrido num casamento.
 



É também nele que Maria João Abreu, atriz que morreu na sequência de um aneurisma em maio de
2021, com 57 anos, tem o seu último papel, vestindo a pele de uma procuradora do Ministério Público
a quem é atribuído o caso.
 
No programa "Caixa Mágica", da SIC, conduzido pela apresentadora Fátima Lopes, Iolanda Ribeiro
falou sobre a nova produção, que espera poder "ajudar a compreender que este não é um problema
de um determinado estrato sócio-económico, de um grupo intelectual, de uma região ou de um país".
No filme, Lúcia (Iolanda Ribeiro), é uma cabeleireira que acaba por ser violada pelo seu marido Miguel
Corte Real (João Catarré), que é filho do vice-procurador-geral da República.
 
No trailer do filme, é referido que 82,5% das vítimas de violação são do sexo feminino e que 76% dos
casos advêm de situações continuadas. Apenas 47,8% das denúncias são formalizadas, alerta ainda o
filme. Segundo dados de 2018, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou mais de 20.000
crimes, dos quais 7.000 se inseriam em situações de violência doméstica.
 
Com estreia mundial no festival Tallin Back Nights, na Estónia, onde arrecadou o galardão de Melhor
Argumento, o elenco é composto por João Catarré, Marcantonio Del Carlo, José Raposo e Almeno
Gonçalves, entre outros. A banda sonora do filme é assinada por Rodrigo Leão.
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Só 5% das testemunhas de bullying defendem as vítimas. Dados do Observatório Nacional do Bullying
avançados hoje pelo JN revelam que a maioria das agressões ocorre sob o olhar de outros. Entrevista
a Ricardo Estrela, da APV.

 
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-10-20 08:19
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Teen APAV e Jornada da Juventude juntas para evitarem incidentes
 
21/10/2022
 
Lusa
 
Para lá da proteção de menores, inicitiva conjunta quer prevenir acidentes ou incidentes que podem
decorrer onde estão centenas de milhares de pessoas reunidas num mesmo sítio
 
[Fotografia: Helena Lopes/Pexels]
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) está a trabalhar com a organização da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, no sentido de prevenir incidentes com os jovens
participantes, não apenas no que respeita aos abusos.
 
Tendo em conta, quer a proteção de menores, quer os acidentes ou incidentes que podem decorrer
onde estão centenas de milhares de pessoas reunidas no mesmo sítio, "procurámos uma entidade que
tivesse experiência no terreno e que pudesse ser nossa intermediária, naquilo que possa ser o apoio a
um jovem, a uma pessoa que participe na JMJ e que viva um incidente qualquer, um assalto, um
ataque, seja vítima do que quer que seja", disse hoje o bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação
JMJ Lisboa 2023.
 
"Da parte da APAV houve uma disponibilidade total e fizeram um levantamento do que são os
melhores procedimentos em eventos internacionais e apresentaram-nos um caderno de encargos do
que possa ser o trabalho da APAV na Jornada", acrescentou o bispo auxiliar de Lisboa.
 
Segundo Américo Aguiar, da parte da organização da JMJ "foi um alívio receber o 'sim' e a
disponibilidade deles", estando a decorrer a fase de "ver o que se deve fazer".
 
Quanto à questão específica dos abusos de menores, o bispo responsável pela organização da JMJ,
afirmou que "a experiência vivida em alguns países é diferente" da fase que está a ser vivida agora
em Portugal, pelo que considerou que "é positivo" estar-se "a viver um processo de transparência
total, de tolerância zero, porque não podia ser de outra maneira".
 
"Para a organização da Jornada, o que seria negativo era não estarmos a fazer o que tem de ser
feito", disse o prelado, considerando que a colaboração da APAV, além de representar uma atitude
"preventiva, acima de tudo o que será a participação de profissionais muito experientes nesta área e
que podem corresponder na área da prevenção, mas também, infelizmente se for o caso, a ajudar a
resolver alguma situação que decorra".
 
Américo Aguiar, que falava aos jornalistas no final de um encontro na sede da JMJ, em Lisboa,
considerou, ainda, que, quanto à questão do combate aos abusos de menores na Igreja Católica,
"para a Jornada propriamente dita, é muito positivo que a Igreja portuguesa esteja a fazer o que está
a fazer, com percalços, com ruídos, com incidentes, mas está a fazer e isso é que é importante".



 
"Nada nos parará. Nada poderá parar este processo de transparência, de tolerância zero, de separador
de águas daquilo que, infelizmente, foi o passado, daquilo que queremos que seja o hoje e o futuro da
Igreja", acrescentou o bispo, que é também o coordenador da Comissão Diocesana de Proteção de
Menores do Patriarcado de Lisboa.
 
No encontro desta sexta-feira, 21 de outubro, foi feita uma apresentação dos aspetos já conhecidos do
que será a JMJ Lisboa 2023, tendo sido também revelado que as habituais "catequeses" que marcam
os programas das Jornadas da Juventude, terão em Lisboa um novo figurino, transformando-as num
espaço de debate, reflexão e escuta, em torno de três eixos: as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti,
bem como a Nova Economia de Francisco.
 
A organização da JMJ Lisboa 2023 quer que, por todo o mundo, digitalmente, estes temas comecem a
ser objeto de discussão preparatória pelos jovens que se preparam para vir a Portugal em agosto do
próximo ano.
 
Já quanto à definição final dos locais dos diferentes momentos da Jornada - apenas está confirmado o
Parque Tejo, a norte do Parque das Nações -, dependerá do plano de mobilidade e de segurança, que
estão a ser preparados por organismos do Estado.
 
O que é certo é que o Papa Francisco será o primeiro peregrino a inscrever-se para a edição de 2023
da JMJ, o que acontecerá ainda durante o mês de outubro.
 
"Depois do Papa se inscrever, ficam abertas as inscrições no mundo inteiro", disse Américo Aguiar. A
JMJLisboa2023, que será encerrada pelo Papa, vai decorrer sob o lema "Maria levantou-se e partiu
apressadamente", tendo a cidade de Lisboa sido anunciada no final de janeiro de 2019, no Panamá,
pelo pontífice, no encerramento da Jornada Mundial da Juventude que decorreu naquele país.
 
Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia de
covid-19.
 
A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento
de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo. A primeira edição aconteceu em
1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de
Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila
(Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia
(Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013),
Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).
 
[Additional Text]:
jovens
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Parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é considerada fundamental pela organização
da Jornada Mundial da Juventude, onde todos os voluntários e colaboradores já apresentaram registo
criminal, e estão definidas regras para quem vai acolher peregrinos em casa.
 
A prevenção de abusos sexuais, mas também de incidentes violentos ou assaltos, é uma preocupação
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023 Lisboa), que pediu ajuda à Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) para preparar o evento. Apesar do historial das Jornadas indicar que se trata de
um acontecimento pacífico, é internacional, e há que proteger peregrinos e os voluntários.
 
O presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, que já conhecia o trabalho da APAV, no âmbito da
Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, sublinha a importância desta parceria:
"Foi um alívio poder receber o sim e a disponibilidade deles, e estamos na fase de ver o que é que se
tem de fazer, para que a APAV possa, em nosso nome e connosco, assumir esse dossier."
 
"Achámos importante que este trabalho pudesse ser o mais transversal possível, ou seja, de presença
e de resposta a várias e diferentes possibilidades de incidentes que possam ocorrer", esclareceu ainda
o bispo auxiliar de Lisboa.
 
A prevenção não se coloca apenas em relação aos abusos sexuais. Por isso, todos os que já estão a
trabalhar na JMJ tiveram de fazer prova da sua idoneidade. "A APAV recomendou-nos, e nós aplicámos
isso de imediato: todos os nossos voluntários e trabalhadores na estrutura do COL (Comité
Organizador Local da diocese de Lisboa) fomos convidados a apresentar o nosso registo criminal",
revelou Américo Aguiar.
 
"Isso não resolve nada, mas é um sinal daquilo que significa a nossa proatividade para evitar qualquer
incidente que aconteça. Porque, se é grave e é uma ferida aberta ter acontecido, sermos coniventes
por não fazermos o que é preciso para impedir que aconteça, seria muito mais grave", sublinhou.
 
Estão também definidas regras para quem vai acolher peregrinos em casa, terão de ser sempre dois
por família, cuja escolha e seleção passa pelas paróquias. Todos os jovens com menos de 18 anos
terão de estar acompanhados por um adulto.
 
O presidente da Fundação JMJ não sabe se as notícias de abusos de menores e alegados
encobrimentos na Igreja em Portugal vão condicionar, ou não, as inscrições na Jornada Mundial da
Juventude. Mas fez questão de reafirmar o empenho total da Igreja no combate a este grave
problema, e a confiança nas investigações que estão a decorrer.
 
"Não podíamos estar mais positivamente empenhados. Aguardamos o relatório final da comissão
independente e o que decorrerá daí, mas para a JMJ propriamente dita, é muito positivo o que a Igreja
está a fazer. Com percalços, ruídos e incidentes, mas está fazer, e isso é que é importante", afirmou,
garantindo: "nada nos parará neste processo de transparência e tolerância zero".
 
Em declarações no final de um encontro com jornalistas, para dar conta dos preparativos da JMJ do



próximo ano, D. Américo Aguiar não quis dizer se as inscrições poderão abrir já este fim de semana,
tendo em conta que sábado é o dia de S. João Paulo II, fundador da Jornada Mundial da Juventude. O
bispo reafirmou apenas que o Papa será o primeiro peregrino a inscrever-se, como é habitual, e que
"as inscrições no mundo inteiro ficam abertas a partir desse momento".
 
A 283 dias do início da Jornada Mundial da Juventude, Américo Aguiar agradeceu a disponibilidade
quer do governo, quer das autarquias de Lisboa e Loures, nos preparativos do evento, que trará
jovens do mundo inteiro a Portugal. E sublinhou o envolvimento de diversas entidades, como a
Associação Nacional de Municípios, ou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que está a tratar
dos vistos de muitos peregrinos.
 
Duarte Ricciardi, secretário-executivo da JMJ, explicou que ainda estão a ser preparados o plano de
segurança (pelo Serviço de Segurança Interna) e o plano de mobilidade, que será definido pelo
governo, e é com base nesses planos que serão escolhidos os melhores espaços para cada evento da
JMJ.
 
Américo Aguiar garantiu que, para já, o Parque Tejo, junto ao rio Trancão, "é o único que está
fechado", tendo sido apresentadas imagens aéreas que mostram o evoluir das obras que começaram
em março.
 
Ângela Roque



Jornada Mundial da Juventude junta-se à APAV para "diminuir a possibilidade de
acontecer alguma coisa" no encontro de jovens, incluindo abusos sexuais
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Bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, rejeita que investigação a alegados casos de abusos
sexuais na igreja ensombre a reunião mundial dos jovens católicos com o papa em agosto de 2023;
embora reconheça que Portugal está "mais atrasado" do que outros países nesta discussão.
Organização do evento vai seguir conselhos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima para tentar
prevenir qualquer situação abusiva
 
Faltam 283 dias para Portugal receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). E - apesar de a esta
distância temporal serem mais as perguntas que ficam sem resposta do Comité organizador da JMJ
Lisboa 2023 sobre os contornos do acontecimento do que as que são esclarecidas -, a equipa
anunciou, nesta sexta-feira, durante a primeira sessão de apresentação aos jornalistas, uma parceria
com a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima).
 
D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, coordenador da comissão de proteção de menores do
Patriarcado de Lisboa e presidente da Fundação JMJ argumentou que esta colaboração tem como
objetivo "diminuir a possibilidade de acontecer alguma coisa negativa" durante a reunião de milhares
de jovens de todo o mundo e que contará com a presença do papa Francisco - sem rejeitar a relação
de causalidade entre as medidas estudadas e as denuncias de abusos sexuais que têm deixado a
igreja católica portuguesa debaixo de fogo.
 
Por recomendação da APAV, todos os envolvidos na organização do evento vão ter de apresentar o
seu registo criminal e os peregrinos inscritos no encontro alojados em casas particulares terão de
ficar, no mínimo, dois a dois - nunca sozinhos. Estas foram, para já, as indicações tornadas públicas
pela organização, em resposta às perguntas dos jornalistas, na sede da Fundação das JMJ, no Beato,
Lisboa, mas haverá outras em estudo.
 
D. Américo Aguiar admitiu que o momento por que a igreja católica portuguesa passa é delicado e tem
"gerado preocupações" também na organização das Jornadas, até porque, admite, Portugal começou a
investigar as denuncias de abusos mais tarde que outros países. Todavia, prefere concentrar-se na
resposta que está a ser dada, sublinhando a importância do trabalho da Comissão Independente para
o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, coordenada pelo
pedopsiquiatra Pedro Strecht e que já recebeu, pelo menos, 424 testemunhos.
 
"Temos consciência do sofrimento" das vítimas e esta é "uma ferida aberta", disse o responsável pelo
encontro de jovens, que acontecerá entre 1 e 6 de agosto no Parque das Nações. Mas "é importante
estarmos a passar agora por este processo da forma mais transparente possível", "é muito positivo o
que a igreja está a fazer" e "nada nos pode parar". Por isso, acrescenta, há que "separar as águas".
 
Além das conversações com a APAV, a organização está a trabalhar com o Governo, encarregue de
criar os planos de segurança e de mobilidade, sendo a interlocutora a ministra Adjunta e dos Assuntos
Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Têm parcerias também com as autarquias visadas, como a de
Lisboa e a de Loures e com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, uma vez que na semana
anterior às Jornadas chegarão a Portugal milhares de jovens para serem distribuídos pelas dioceses de



todo o território nacional onde participarão em atividades religiosas e culturais.
 
"Ninguém paga para ver o papa"
 
Outra das questões suscitadas durante a apresentação foi o dinheiro pago pelos jovens que se vão
inscrever nas JMJ. O valor pode ir de 50 a 235 euros (sem contar com a viagem para Portugal). D.
Américo Aguiar nega qualquer tentativa de angariação de dinheiro, argumentando que os pacotes de
inscrição servem apenas como forma de controlar o fluxo de participantes para efeitos logísticos e de
segurança.
 
Inscrição no encontro pode ir até aos 245 euros. Voluntários também pagam
 
Mesmo os voluntários - que a organização estima que sejam entre 20 e 30 mil só na semana do
evento - terão de pagar 145 euros, "uma contribuição para a jornada e uma forma de controlar o
compromisso" destes, explica o bispo auxiliar.
 
Os preços variam consoante os pacotes escolhidos, que podem incluir alojamento, alimentação,
transportes dentro do país e um kit de participação. Mas, em última análise, quem quiser aparecer no
recinto (o Parque Tejo, nas margens do rio Trancão) sem fazer a inscrição pode fazê-lo: "ninguém
paga para ver o papa", refere o responsável. "Paga quem quer que a organização lhe trate da
logística".
 
A verdade é que isto pode não ser assim tão taxativo. Cerca de uma hora volvida desde que proferiu
esta frase, D. Américo Aguiar admitia também que o recinto será organizado por zonas e que a
preocupação da organização "é primeiro com as pessoas que se inscreveram". Estas ficarão numa
"zona A". Os restantes distribuem-se por outros espaços e... "dificilmente conseguirão ter vista para o
papa", a não ser através dos ecrãs gigantes distribuídos pelo recinto.
 
Como ainda não se encontram abertas as inscrições, a organização tem dificuldade em estimar
números de participantes. Mesmo assim, acreditam que chegarão pelo menos um milhão de jovens
para participar nas JMJ, que, em Portugal, vão sofrer ainda uma inovação a nível de conteúdo. O
momento das tradicionais catequeses deverá ser substituído por fóruns temáticos, onde se espera que
os jovens apresentem e debatam ideias sobre assuntos da atualidade, como as alterações climáticas,
tendo em vista a criação de propostas para serem entregues ao Vaticano.
 
Rita Rato Nunes
 
Jornalista
 
Rita Rato Nunes



Combater o idadismo: um desígnio global que já chegou ao nosso país
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A discriminação em função da idade pode afetar qualquer pessoa, mas é mais frequente face aos mais
velhos. A Organização Mundial da Saúde tem em curso uma campanha de combate ao idadismo. Em
Portugal, há iniciativas da sociedade civil a trabalhar no mesmo sentido
 
A nível global, uma em cada duas pessoas tem atitudes discriminatórias em relação aos mais velhos e,
na Europa, uma em cada três diz ter sido vítima de discriminação com base na idade. As conclusões
são de um relatório sobre o idadismo - um conceito enraizado na sociedade, embora muitos não o
conheçam -, publicado no ano passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
 
O idadismo inclui "estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às pessoas com base na sua
idade" e pode ser "institucional, interpessoal, mas também contra si próprio", explica ao Expresso a
gerontóloga Lia Araújo. Apesar de ser "transversal a todas as idades", sabe-se que "acontece
sobretudo em relação às pessoas mais velhas", acrescenta a investigadora do CINTESIS, onde integra
o grupo AgeingC, focado no envelhecimento.
 
No âmbito da Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), a OMS começou a desenvolver uma
campanha global de combate ao idadismo e determinou três estratégias eficazes: as políticas públicas
e a legislação, intervenções ao nível da educação e o contacto intergeracional. Em Portugal, servem
como base de atuação às associações Stop Idadismo e Cabelos Brancos - iniciativas da sociedade civil
na área da longevidade, que em comum têm o combate à discriminação em função da idade.
 
"Apesar de sermos um dos países mais envelhecidos do mundo - felizmente, porque significa que
vivemos mais anos -, continua a haver um grande estigma em relação às pessoas mais velhas",
salienta José Carreira, fundador e presidente da Stop Idadismo. No entanto, "se perguntarmos na rua
a qualquer pessoa o que é idadismo, as pessoas nunca ouviram falar", acrescenta o também
responsável das Obras Sociais de Viseu. "É uma forma de discriminação ainda bastante invisível."
 
A diretora da Cabelos Brancos, Luísa Pinheiro, refere que a "maioria dos portugueses não sabe o que é
o idadismo, os seus efeitos e quais as estratégias que se podem adotar para combater", destacando
ainda a falta de estudos sobre o tema em Portugal. O conceito de ageism surgiu em 1969 pelas mãos
do psicólogo Robert Butler mas, já em 2011, a psicóloga social Sibila Marques escrevia que este é "um
tópico muito pouco estudado no nosso país" ("Discriminação da Terceira Idade", FFMS).
 
Esta realidade esteve na génese da criação das duas associações, além de ambos os fundadores já
terem carreiras relacionadas com a área - José Carreira trabalha há vários anos no sector social,
enquanto Luísa Pinheiro se tem dedicado às questões do envelhecimento enquanto socióloga.
 
Educar e formar
O movimento iberoamericano Stop Idadismo surgiu em Portugal em abril de 2021 e, em maio deste
ano, transformou-se em associação. "Decidimos lançar este movimento para dar voz às pessoas mais
velhas e chamar a atenção para esta forma de discriminação", explica José Carreira. Tendo em conta a
publicação do relatório da OMS e do estudo "Portugal Mais Velho", da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima, o movimento nasce com o "grande objetivo" de chamar a atenção para uma situação que



"prejudica gravemente a saúde física e mental, logo, o bem-estar social das pessoas que são vítimas
e, no limite, traz também um alto preço económico para os Estados".
 
Este ano, criaram um calendário para entregar a alunos do primeiro ciclo com uma ilustração de uma
"família multicultural e multigeracional", de forma a "alertar as crianças desde tenra idade para
olharmos para os nossos familiares e vizinhos enquanto pessoas e não em função da sua idade". A
associação considera a educação uma área "fundamental" porque é nela que está "a base de tudo na
nossa sociedade", defendendo uma "linha de trabalho" sobre este tema ao longo de todos os ciclos
escolares.
 
As atividades passam também pela participação em ações de sensibilização e workshops, por vezes a
convite de municípios, além da dinamização e apoio de campanhas, por exemplo sobre os maus tratos
a idosos ou quando a OMS planeava classificar a velhice como doença, algo que não chegou a
acontecer, depois da pressão de vários grupos a nível internacional - naquela que seria, classifica José
Carreira, uma "contradição" face ao trabalho da própria agência no combate ao idadismo.
 
Para o futuro, o objetivo é continuar a apostar na formação, não só nas escolas mas também dentro
das organizações, com a criação de um selo anti-idadismo que distinga boas práticas. "Sabemos que,
por exemplo, quando há reestruturações nas empresas, muitas vezes o que acontece é que são as
pessoas mais velhas que são dispensadas. Sabemos também que na contratação, a partir de uma
determinada idade, a pessoa está completamente fora de hipótese de ser contratada", afirma José
Carreira.
 
Envelhecer desde o nascimento
Depois de sentir que havia uma "grande lacuna" em Portugal, Luísa Pinheiro criou a Cabelos Brancos
em 2015, juntamente com Ana Caçapo, "para que estas questões fossem trabalhadas a nível
nacional". Desde essa altura que organizam ações em escolas, não para falar sobre o "envelhecimento
dos avós", mas sobre o envelhecimento das próprias crianças. "Costumo dizer que nascemos para
envelhecer e o envelhecimento biológico começa exatamente no dia em que nascemos."
 
Para Luísa Pinheiro, estes temas "têm de se pensar desde muito cedo", ou seja, não se trata apenas
de algo que diz respeito às pessoas mais velhas, mas a todos, acrescentando que também os mais
novos são "vítimas de idadismo". É por isso que, além de atividades como workshops e tertúlias,
procuram "promover a intergeracionalidade". "As atividades intergeracionais são o que mais funciona
para desmontar todos os estereótipos e ideias pré-concebidas que os mais novos têm sobre os mais
velhos e os mais velhos sobre os mais novos", defende.
 
Na visão da Cabelos Brancos, a questão do género também é importante: envelhecer enquanto
mulher ou homem "tem um impacto muito diferente", existindo uma "dupla discriminação" em
"envelhecer na condição de mulher". Há um ano organizaram, em conjunto com a Pantene, uma
campanha que "alertava para o impacto do idadismo numa fase muito especial para a mulher, que é a
menopausa". Parte dos lucros de uma gama de produtos da marca reverteram para a associação
desenvolver projetos focados nas mulheres.
 
Em setembro, a associação lançou a sua primeira coleção: t-shirts e sacos com "mensagens ativistas",
sob o mote "a vida sem prazos de validade". "Pegamos noutras mensagens, como 'assume a tua
idade'. As pessoas escondem a idade ou não gostam de a assumir e a verdade é que não revelar a
idade é também uma forma de contribuir para esta cultura de antienvelhecimento, que está presente
em toda a sociedade", considera Luísa Pinheiro.
 
Impactos sociais
O idadismo constitui "um dos obstáculos à participação social" de pessoas em idade mais avançada
porque "muitas acreditam que já não têm idade para ir a determinados sítios ou para participar em
determinadas atividades", indica a gerontóloga Lia Araújo. Tal tem impacto não só nas próprias
pessoas, mas também "consequências para toda a sociedade".
 
O trabalho das associações "está a dar muita vitalidade e visibilidade a este tema", mas é importante



que este tipo de movimentos integre as pessoas de quem se fala. "Tem de ser uma causa de toda a
sociedade, de todas as idades, mas tem de incluir obrigatoriamente as pessoas mais velhas. Se
estamos a falar delas, não podemos falar por elas, algo que ainda acontece", destaca a também
professora da Escola Superior de Educação de Viseu.
 
É disso exemplo a covid-19 em que, apesar de o intuito ser positivo - proteger as pessoas -, muitas
vezes "os mais velhos não tinham qualquer liberdade de escolha". "Ninguém perguntou aos idosos se
eles de facto queriam todo aquele isolamento e regras de distanciamento a que foram sujeitos",
recorda Lia Araújo. O relatório da OMS revela que a pandemia "amplificou" as atitudes discriminatórias
baseadas na idade, com os mais velhos a serem encarados como "uniformemente frágeis e
vulneráveis".
 
Ainda há muito a fazer para a desconstrução de ideias e narrativas alicerçadas na idade. Para José
Carreira, enquanto "não se olhar para o outro, independentemente da sua idade, como sendo um ser
humano, uma pessoa de pleno direito", existe a possibilidade de, no limite, se chegar "à
marginalização, ao isolamento, à discriminação, até da própria pessoa, que se afasta da sociedade
porque entende que já não tem nada para dar". Aí, todos ficamos a perder.
 
Sofia Correia Baptista
 
Jornalista
 
Sara Tarita
 
Ilustradora
 
Sofia Correia Baptista
 
Jornalista
 
Sara Tarita
 
Ilustradora
 
Sofia Correia Baptista
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Numa discografia tão 
extensa como a dos Xutos 
& Pontapés, todos 
os discos têm o seu 
contexto e contribuem 
para a história de uma 
das maiores marcas 
da música produzida 
em Portugal. No entanto, 
o "Circo de Feras", editado 
nos primeiros meses 
de 1987, foi decisivo para 
o sucesso do grupo. 
35 anos depois, a banda 
vai tocar o mítico álbum 
na íntegra, numa série 
de concertos a realizar 
no Tivoli, com cenografia 
exclusiva. O elenco do 
espectáculo conta 
com a participação 
de Tim, João Cabeleira, 
Kalú, Gui, e com Tó Trips. 
Um convite inédito 
dos Xutos & Pontapés 
ao guitarrista para os 
acompanhar em palco 
em todos os temas 
do álbum. 

Depois de várias temporadas 
com espetáculos esgotados 
em Lisboa e no Porto, "Amor e 
Redes Sociais" pode ser vista 
dia 29 no Auditório do Museu 
da Farmácia. Aproveite para 
assistir a esta sátira ao amor 
dos tempos modernos. 
A peça é uma criação de Mar-
co Pedrosa e constitui uma co-
média atual sobre as relações 
amorosas e o impacto das re-
des sociais nas dinâmicas re-
lacionais. 
Mais do que trabalhar um tópi-
co atual, esta peça aborda um 
tema fraturante da sociedade 
moderna em que todos nos re-
vemos. AC 

35 anos depois da edição de 
"Circo de Feras", os Xu-
tos&Pontapés decidiram apre-
sentar o álbum na íntegra 

• 

Onde: A. do Museu da Farmácia 
Quando: 29 de outubro 
Quanto: 11 euros 

numa série de concertos a 
realizar no Tivoli, com ceno-
grafia desenhada em exclusi-
vo. 

Cerca de 30 cães 
à procura de um lar 

O Arena Shopping associa-se, 
pela segunda vez, ao Be My 
Friend, projeto fotográfico fun-
dado por João Azevedo, cujo 
objetivo passa por sensibilizar 
para o abandono de animais e 
incentivar uma adoção res-
ponsável. A exposição retrata 
cerca de 30 cães desejosos de 
se juntarem a famílias carinho-
sas e amigas dos animais. A 
decorrer até 6 de novembro, a 
exposição "ADOTA-ME" conta 
com fotografias de cães que 
estão para adoção em institui-
ções da zona Oeste, nomea-
damente a APA - Associação 
de Proteção aos Animais (Tor-
res Vedras), Amigo Fiel (Bom-
barral), Projecto JAVA (Louri-
nhã) e Patinhas de Rua (Rio 
Maior). AC 

Onde: Arena Shopping, Torres 
Vedras 
Quando: Até 6 de novembro 

...e.  A • 

rri • 

O elenco do espectáculo conta 
com a participação de Tim, 
João Cabeleira, Kalú, Gui, e 
com Tó Trips. Um convite iné-
dito dos Xutos & Pontapés ao 
guitarrista para os acompa-
nhar em palco em todos os te-
mas do álbum. 
Como a ocasião é especial, a 
banda decidiu adicionar o arti-
go definido ao título. Assim, 
estão convidados a ver e ouvir 
"O Circo de Feras". AC 

Onde: Tivoli, Lisboa 
Quando: 2,3,4 e 5 de novembro 
Quanto: Entre 25 e 40 euros 

"Les Samothraces" 
dá voz às histórias de 
mulheres migrantes 

"Samotracias", com direcção 
artística de Carolina Santos 
(Mákina de Cena), em co-cria-
ção com Letícia Blanc e Ulima 
Ortiz vai estar em cena em 
Faro (IPDJ) nos dias 28 e 29. 
Em novembro será a vez de Lis-
boa receber esta peça inspirada 
pela obra "Les Samothraces", de 
Nicole Galigaris, no Teatro Ibéri-
co (dias 12 e 13). 
"Samotracias" aborda as rela-
ções complexas entre desigual-
dade de género e migração. 
Um tema urgente para a geopo-
lítica contemporânea mundial e 
europeia, e exposto neste es-
pectáculo de forma tão sensível 
e socialmente implicada. 
Uma pergunta fundamental pa-
rece insinuar-se: que motiva-
ções distintas levam mulheres 
de todo o mundo a migrar? E, 
mais: que realidades particula-
res a desigualdade e a violência 
de género lhes impõem ao par-
tirem e ao chegarem? AC 

Amor e Redes Sociais no Auditório do Museu da Farmácia 

Xutos & Pontapés revivem "Circo de Feras" no Tivoli 
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Viver a apanha da azeitona na Quinta da Pacheca 
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"Submissão", 
o drama de uma 
mulher contra 
o sistema judicial 

lolanda Laranjeiro, João 
Catarré, Marcantónio Del 
Carlo, José Raposo e Maria 
João Abreu, no seu último 
papel no cinema, protago-
nizam a segunda longa-
-metragem do realizador 
Leonardo António, reco-
nhecida pela crítica em di-
versos festivais internacio-
nais de cinema. Conta com 
música de Rodrigo Leão e 
chegou aos cinemas dia 
20 de outubro. "Submis-
são" retrata a história de Lú-
cia (Iolanda Laranjeiro), uma 
mulher que decide apresen-
tar queixa contra o seu mari-
do por violação. O fiilme  é 
fruto de um processo de in-
vestigação durante  o  qual 
Leonardo António contou 
com  o  apoio  da APAV  e 
aborda um drama social  e 
pessoal marcado pela cultu-
ra patriarcal nas decisões  le-
gais, procurando dar visibili-
dade a um tema pouco  dis-
cutido mesmo quando se 
fala de violência doméstica. 
Segundo  o  realizador,  "o  fil-
me debruça-se sobre temas 
que precisam de serem  dis-
cutidos  na  sociedade portu-
guesa,  tais como  a violação 
no matrimónio". AC 

Onde: Cinemas  NOS 
Quando:  Em cartaz 
Quanto:  5  euros 

ti 

Onde: IPDJ. Faro 
Quando: 28 e 29 outubro 
Quanto: 5 euros 

A Quinta da Pacheca, em La-
mego, convida a participar na 
apanha da azeitona - a tradi-
cional varejada -, cuja campa-
nha se prolonga até 4 de no-
vembro. As boas-vindas são 
dadas com uma tradicional 
broa de milho e azeitonas, à 
que se segue um passeio pelo 
olival e participação ativa na 

campanha, munidos de um kit 
de colheita. Saídos do trabalho 
de campo, os varejadores efe-

 

Onde: Quinta da Pacheca 
Quando: Até 4 de novembro 
Quanto: 75 euros. 
Reservas: tel.: 254 331 229  

tuarão uma prova de azeites da 
Quinta da Pacheca, antes de 
uma refeição de quatro mo-
mentos, harmonizada com dois 
vinhos DOC Douro e um vinho 
do Porto. Uma refeição tradi-
cional, onde o ingrediente azei-
te, com todas as suas diferen-
tes referências, é uma presen-
ça obrigatória. AC 



JMJ e APAV colaboram para prevenir incidentes no encontro com o Papa
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) está a trabalhar com a organização da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, no sentido de prevenir incidentes com os jovens
participantes, não apenas no que respeita aos abusos.
 
Tendo em conta, quer a proteção de menores, quer os acidentes ou incidentes que podem decorrer
onde estão centenas de milhares de pessoas reunidas no mesmo sítio, "procurámos uma entidade que
tivesse experiência no terreno e que pudesse ser nossa intermediária, naquilo que possa ser o apoio a
um jovem, a uma pessoa que participe na JMJ e que viva um incidente qualquer, um assalto, um
ataque, seja vítima do que quer que seja", disse hoje o bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação
JMJ Lisboa 2023.
 
"Da parte da APAV houve uma disponibilidade total e fizeram um levantamento do que são os
melhores procedimentos em eventos internacionais e apresentaram-nos um caderno de encargos do
que possa ser o trabalho da APAV na Jornada", acrescentou o bispo auxiliar de Lisboa.
 
Segundo Américo Aguiar, da parte da organização da JMJ "foi um alívio receber o 'sim' e a
disponibilidade deles", estando a decorrer a fase de "ver o que se deve fazer".
 
Quanto à questão específica dos abusos de menores, o bispo responsável pela organização da JMJ,
afirmou que "a experiência vivida em alguns países é diferente" da fase que está a ser vivida agora
em Portugal, pelo que considerou que "é positivo" estar-se "a viver um processo de transparência
total, de tolerância zero, porque não podia ser de outra maneira".
 
"Para a organização da Jornada, o que seria negativo era não estarmos a fazer o que tem de ser
feito", disse o prelado, considerando que a colaboração da APAV, além de representar uma atitude
"preventiva, acima de tudo o que será a participação de profissionais muito experientes nesta área e
que podem corresponder na área da prevenção, mas também, infelizmente se for o caso, a ajudar a
resolver alguma situação que decorra".
 
Américo Aguiar, que falava aos jornalistas no final de um encontro na sede da JMJ, em Lisboa,
considerou, ainda, que, quanto à questão do combate aos abusos de menores na Igreja Católica,
"para a Jornada propriamente dita, é muito positivo que a Igreja portuguesa esteja a fazer o que está
a fazer, com percalços, com ruídos, com incidentes, mas está a fazer e isso é que é importante".
 
"Nada nos parará. Nada poderá parar este processo de transparência, de tolerância zero, de separador
de águas daquilo que, infelizmente, foi o passado, daquilo que queremos que seja o hoje e o futuro da
Igreja", acrescentou o bispo, que é também o coordenador da Comissão Diocesana de Proteção de
Menores do Patriarcado de Lisboa.
 
No encontro de hoje, foi feita uma apresentação dos aspetos já conhecidos do que será a JMJ Lisboa
2023, tendo sido também revelado que as habituais "catequeses" que marcam os programas das
Jornadas da Juventude, terão em Lisboa um novo figurino, transformando-as num espaço de debate,
reflexão e escuta, em torno de três eixos: as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, bem como a Nova
Economia de Francisco.



 
A organização da JMJ Lisboa 2023 quer que, por todo o mundo, digitalmente, estes temas comecem a
ser objeto de discussão preparatória pelos jovens que se preparam para vir a Portugal em agosto do
próximo ano.
 
Já quanto à definição final dos locais dos diferentes momentos da Jornada -- apenas está confirmado o
Parque Tejo, a norte do Parque das Nações -, dependerá do plano de mobilidade e de segurança, que
estão a ser preparados por organismos do Estado.
 
O que é certo é que o Papa Francisco será o primeiro peregrino a inscrever-se para a edição de 2023
da JMJ, o que acontecerá ainda durante o mês de outubro.
 
"Depois do Papa se inscrever, ficam abertas as inscrições no mundo inteiro", disse Américo Aguiar.
 
A JMJLisboa2023, que será encerrada pelo Papa, vai decorrer sob o lema "Maria levantou-se e partiu
apressadamente", tendo a cidade de Lisboa sido anunciada no final de janeiro de 2019, no Panamá,
pelo pontífice, no encerramento da Jornada Mundial da Juventude que decorreu naquele país.
 
Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia de
covid-19.
 
A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento
de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.
 
A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires
(Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver
(Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto
(Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de
Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).
 
Lusa



Jornada Mundial da Juventude terá parceria com APAV para prevenir incidentes com
os jovens - incluindo abusos sexuais
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O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, confirma que o objetivo é prevenir todo o tipo de
incidentes com os jovens. Atualidade da crise dos abusos na Igreja é uma das preocupações.
 
A Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023) estabelece...



Jornada Mundial da Juventude terá parceria com a Associação de Apoio à Vítima
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D. Américo Aguiar reforça que haverá "tolerência zero" no que diz respeito a incidentes e
constrangimentos com peregrinos.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vitima será parceira da Jornada Mundial da Juventude, que se
realiza em Lisboa entre os dias 1 e 6 de Agosto do próximo ano. A informação foi avançada durante
um encontro da organização com jornalistas, nesta sexta-feira, que contou com a presença do bispo
D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ 2023.
 
"Procurámos uma entidade que tivesse experiências do terreno e que pudesse ser nossa intermediária
naquilo que possa ser o apoio a um jovem ou a uma pessoa que participe na JMJ e que viva um
incidente qualquer" ou que seja "vítima", afirmou D. Américo. O bispo revelou que houve uma
"disponibilidade total" por parte da APAV. "Fizeram um levantamento daquilo que são os melhores
procedimentos em eventos internacionais e apresentaram-nos um caderno de encargos daquilo que
possa ser um trabalho da APAV durante aqueles 15 dias", acrescentou. D. Américo Aguiar reforçou
que haverá "tolerância zero" relativamente a incidentes, isto é, "um assalto, um ataque, um incidente
qualquer que seja vítima do que quer que seja".
 
Na edição do próximo ano, os jovens que se inscreverem na JMJ terão a oportunidade de usufruir de
um bilhete em que o alojamento está incluído. Este será em espaços como ginásios ou escola, ou
ainda em casas de famílias de acolhimento. Uma família nunca poderá receber uma pessoa isolada
para evitar eventuais incidentes ou constrangimentos. Os peregrinos poderão ficar alojados no espaço
que abrange as dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal, sendo que é garantido que os participantes
não demorarão mais de duas horas em transportes públicos para as deslocações entre a jornada e
onde pernoitam.
 
A nível de alimentação, a organização do evento garantiu que iria haver parcerias com restaurantes de
Lisboa, onde os participantes apresentariam um voucher e poderiam fazer a sua refeição. No fim do
evento, a organização ajustará as contas com os mesmos estabelecimentos que se mostrem
disponíveis.
 
Os bilhetes para os peregrinos variam entre os 50 e os 255 euros, havendo categorias diferentes de
packs. Ainda assim, todos têm incluídos o transporte durante o evento, seguro e um kit de peregrino.
Existe a possibilidade de adquirir o bilhete para os dias todos ou para menos dias. Todas as
informações estão disponíveis no site da JMJ.
 
Para já, ainda não há uma data para o início das inscrições. No entanto, a organização confirma que
será ainda este mês, depois de o Papa Francisco se inscrever - será o primeiro a inscrever-se, tal
como nas outras edições.
 
Apesar de o Parque Tejo estar confirmado como o local principal onde o encontro se realizará, o
Comité Organizador Local ainda não revelou em que locais da cidade se irão realizar outros momentos
do encontro. Apenas o vão fazer quando tiverem todos confirmados, frisaram.
 



Na semana anterior à da JMJ, 18 dioceses do país, incluindo ilhas, receberão peregrinos de todo o
mundo nos "Dias das Dioceses".
 
Manuel Rocha Leite



JMJ Lisboa 2023. APAV está a ajudar a prevenir abusos e incidentes violentos
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Parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é considerada fundamental pela organização
da Jornada Mundial da Juventude, onde todos os voluntários e colaboradores já apresentaram registo
criminal, e estão definidas regras para quem vai acolher peregrinos em casa.
 
A prevenção de abusos sexuais, mas também de incidentes violentos ou assaltos, é uma preocupação
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023 Lisboa), que pediu ajuda à Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) para preparar o evento.
 
O presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, que já conhecia o trabalho da APAV, no âmbito da
Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, sublinha a importância desta parceria:
"Foi um alívio poder receber o sim e a disponibilidade deles, e estamos na fase de ver o que é que se
tem de fazer, para que a APAV possa, em nosso nome e connosco, assumir esse dossier."
 
"Achámos importante que este trabalho pudesse ser o mais transversal possível, ou seja, de presença
e de resposta a várias e diferentes possibilidades de incidentes que possam ocorrer", esclareceu ainda
o bispo auxiliar de Lisboa.
 
A prevenção não se coloca apenas em relação aos abusos sexuais. Por isso, todos os que já estão a
trabalhar na JMJ tiveram de fazer prova da sua idoneidade. "A APAV recomendou-nos, e nós aplicámos
isso de imediato: todos os nossos voluntários e trabalhadores na estrutura do COL (Comité
Organizador Local da diocese de Lisboa) fomos convidados a apresentar o nosso registo criminal",
revelou Américo Aguiar.
 
"Isso não resolve nada, mas é um sinal daquilo que significa a nossa proatividade para evitar qualquer
incidente que aconteça. Porque, se é grave e é uma ferida aberta ter acontecido, sermos coniventes
por não fazermos o que é preciso para impedir que aconteça, seria muito mais grave", sublinhou.
 
O presidente da Fundação JMJ não sabe se as notícias de abusos de menores e alegados
encobrimentos na Igreja em Portugal vão condicionar, ou não, as inscrições na Jornada Mundial da
Juventude. Mas fez questão de reafirmar o empenho total da Igreja no combate a este grave
problema, e a confiança nas investigações que estão a decorrer.
 
"Não podíamos estar mais positivamente empenhados. Aguardamos o relatório final da comissão
independente e o que decorrerá daí, mas para a JMJ propriamente dita, é muito positivo o que a Igreja
está a fazer. Com percalços, ruídos e incidentes, mas está fazer, e isso é que é importante", afirmou,
garantindo: "nada nos parará neste processo de transparência e tolerância zero".
 
Em declarações no final de um encontro com jornalistas, para dar conta dos preparativos da JMJ do
próximo ano, D. Américo Aguiar não quis dizer se as inscrições poderão abrir já este fim de semana,
tendo em conta que sábado é o dia de S. João Paulo II, fundador da Jornada Mundial da Juventude. O
bispo reafirmou apenas que o Papa será o primeiro peregrino a inscrever-se, como é habitual, e que
"as inscrições no mundo inteiro ficam abertas a partir desse momento".
 



Ângela Roque



Jornada Mundial da Juventude. APAV vai ser parceira
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A Associação de Apoio à Vítima é parceira da Jornada Mundial da Juventude de 2023. A Igreja admite
que o atual contexto de investigação de eventuais abusos de menores em Portugal foi tido em conta.
 
RTP



Jornada Mundial da Juventude vai ter parceria com a APAV para prevenir incidentes
com participantes
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O bispo D. Américo Aguiar, que coordena a comissão de proteção de menores do Patriarcado de Lisboa
e é também presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, anunciou hoje uma parceria com a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para prevenir quaisquer incidentes com os participantes na
Jornada Mundial da Juventude. Esta é uma atitude também de prevenção depois da crise de abusos
vivida no seio da Igreja Católica.
 
O comité organizador local da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 anunciou esta sexta-feira
uma parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para identificar diferentes riscos
e desenvolver medidas viáveis que cubram todos os aspetos da jornada dos participantes. Assim, está
também incluída a prevenção de possíveis casos de abusos sexuais, um problema presente no dia a
dia da Igreja Católica portuguesa num momento em que Comissão Independente para o Estudo dos
Abusos Sexuais entra nos meses finais de trabalho.
 
Num encontro com jornalistas na sede da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o bispo auxiliar de
Lisboa D. Américo Aguiar revelou que, quando chegou o momento de trabalharem o "dossier quer da
proteção de menores, quer de acidentes e incidentes que podem decorrer com centenas de milhares
de pessoas no mesmo sítio", houve a necessidade de procurar "uma entidade que tivesse experiência
no terreno e que pudesse ser intermediária no apoio a um jovem, a uma pessoa que participe na JMJ
e que viva um incidente qualquer".
 
Em resposta, a APAV fez "um levantamento daquilo que são os melhores procedimentos em eventos
internacionais" e apresentou à comissão organizadora "um caderno de encargos daquilo que possa ser
o trabalho da associação durante esses 15 dias na Jornada com presença e com trabalho de prevenção
e de divulgação".
 
"Da conversa com o presidente da APAV, achámos importante que este trabalho pudesse ser o mais
transversal possível, ou seja, de presença e de resposta a diferentes possibilidades de incidentes que
possam ocorrer", reforçou D. Américo Aguiar, que explicou que esta é também uma atitude preventiva
que se exige após a crise de abusos sexuais com que a Igreja está a lidar.
 
"Para nós é muito importante e muito positivo estarmos a viver um processo de transparência total,
de tolerância zero, porque não podia ser de outra maneira. Claro que na organização da JMJ o que
seria negativo era nós não estarmos a fazer o que tem de ser feito", afirmou, sublinhando que esta
parceria é um "separar de águas daquilo que, infelizmente, foi o passado e daquilo que nós queremos
que seja o hoje e o futuro".
 
O bispo revelou ainda que uma das recomendações da APAV já foi aplicada. Em causa está a entrega
do registo criminal de todos os voluntários e membros do Comité de Organização Local. "Isso não
resolve nada, mas é um sinal daquilo que significa a nossa proatividade para evitar qualquer incidente
que aconteça", disse.
 
Organização da JMJ garante que ninguém terá de pagar para ver o Papa Francisco



 
No encontro de hoje, a organização aproveitou para esclarecer alguns temas, entre eles um possível
mal-entendido com a divulgação dos preços dos pacotes para peregrinos que queiram participar na
JMJ, com valores que vão dos 50EUR aos 255EUR.
 
Tanto pela voz de Duarte Ricciardi, secretário-executivo do Comité Organizador Local, como do bispo
D. Américo Aguiar, foi sublinhado que assistir às iniciativas que vão contar com a presença do Papa
Francisco não pressupõe a obrigação de compra de qualquer ingresso nem estão vedadas a ninguém.
 
Segundo a organização, os pacotes à venda existem para facilitar a logística dos peregrinos,
portugueses e estrangeiros, facilitando o acesso a habitação, transporte e comida.
 
Dos 50 aos 255 euros. Quanto é que os peregrinos vão pagar pela inscrição na Jornada Mundial da
Juventude em Lisboa? Ver artigo
 
O que acontece é que existirão áreas delimitadas para quem adquire o ingresso, privilegiadas ao nível
de proximidade com os palcos, ficando as restantes acessíveis ao público em geral.
 
D. Américo Aguiar revelou, por exemplo, que nas duas últimas JMJ realizadas na Europa, em Madrid e
Cracóvia, apenas um quarto das pessoas compraram estes passes, insistindo que estes são opcionais
e que não impedem ninguém de ver o Papa.
 
Sobre os locais onde vão decorrer os vários eventos, não houve confirmações além do Parque Tejo,
zona que está a ser reabilitada pela Câmara Municipal de Lisboa e de Loures. Novas confirmações
estarão dependentes da aprovação de um plano de mobilidade que está a ser preparado pelas
autoridades competentes afetas ao Governo e que vão definir quais os espaços capazes de cumprir os
requisitos para acolherem eventos desta dimensão.
 
Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da
Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a
terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em
terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve
inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.
 
[Additional Text]:
Dos 50 aos 255 euros. Quanto é que os peregrinos vão pagar pela inscrição na Jornada Mundial da
Juventude em Lisboa?
 
Tomás Albino Gomes



Exposição da APAV "Pelos direitos das Vítimas" em Azambuja
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O Atrium Azambuja recebe, até dia 30 de outubro, a exposição "Pelos Direitos das Vítimas" da APAV -
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado das 9h às 20h30.
 
A Redação
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A prevenção de abusos sexuais, mas também incidentes violentos ou assaltos é a preocupação da
jornada Mundial da Juventude que conta com a ajuda da Associação Portuguesa de Apoio à vítima.
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Associação de Apoio à Vítima é parceira da jornada Mundial da Juventude 2023

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15ec00e4-4ea6-4c84-9f65-

a36d2f0900fb&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Associação de Apoio à Vítima é parceira da jornada Mundial da Juventude 2023. A Igreja admite que
o atual contexto de investigação de eventuais abusos de menores em Portugal foi tido em conta.
Declarações de D. Américo Aguiar, JMJ 2023
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O bispo auxiliar de Lisboa diz não saber se as notícias de abusos ou alegados encobrimentos de
abusos sexuais cometidos por membros da Igreja, vão ou não condicionar as inscrições na Jornada
Mundial da Juventude, que vão abrir em breve, mas faz questão de reafirmar empenho total da igreja
na investigação aos casos.
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Igreja pediu ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à vítima na preparação da jornada Mundial
da Juventude

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffd8262e-39bd-4625-a0e9-

f7e8cb2852b6&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Igreja pediu ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à vítima na preparação da jornada Mundial da
Juventude. A organização decidiu dar este passo para prevenir possíveis situações de violência no
encontro, numa altura em que pairam suspeitas sobre o encobrimento de situações de abuso sexual
ao longo do tempo na Igreja portuguesa.
Declarações de D. Américo Aguiar, pres. Fundação JMJ Lisboa 2023.
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D. Américo Aguiar durante um encontro realizado ontem com os jornalistas em Lisboa 

Bispo de Viseu defende sacerdote 
acusado de abusar de adolescente 
GA Diocese de Viseu reagiu 
ontem às acusações de que 
mantém em funções um pa-
dre suspeito de abusos se-
xuais. A diocese diz que "não 
cede ao desejo de alimentar 
aquilo que possa ser contrá-
rio à verdade, à privacidade 

e ao anonimato" das vítimas 
e sustenta que tem agido de 
acordo com as leis em vigor. 
A denúncia foi feita por uma 
mulher que diz ter sido vio-
lentada num estabelecimen-
to de ensino religioso quando 
era adolescente. e 
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D. António Luciano diz 
que agiu de acordo com a lei 

RELIGIÃO 

Catequeses Yise 
up' serão mudança 
marcante na JMJ 

BERNARDO ESTEVES 

A
Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 
2023 anunciou uma 

parceria com a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV). D. Américo Aguiar, 
presidente da Fundação JMJ, 
admitiu que o escândalo de 
abusos sexuais na Igreja teve in-
fluência nesta decisão. "Procu-
rámosuma entidade que tives-
se experiência no terreno e que 
pudesse ser nossa intermediá-
ria, no apoio a uma pessoa que 
participe na JMJ e que viva um 
incidente qualquer, um assalto, 
um ataque, seja vítima do que 
quer que seja", afirmou o bispo 
auxiliar de Lisboa. Urna das pri-
meiras medidas, na sequência 

BISPO AFIRMA QUE 
ABUSOS SEXUAIS SÃO UMA 
FERIDA ABERTA NA IGREJA 

da parceria, foi a exigência de 
registo criminal para todos os 
colaboradores do Comité Orga-
nizador Local (COL). 

"A APAV recomendou e nós 
aplicámos isso de imediato: vo-
luntários e trabalhadores da 
estrutura da COL fomos todos 
convidados a apresentar o re-
gisto criminal", afirmou o res-
ponsável, acrescentando: "Não 
resolve nada, mas é um sinal da 
nossa proatividade para evitar 
que qualquer incidente aconte-
ça. Os abusos são uma ferida 
aberta e não fazer o que for pre-
ciso para impedir que aconte-
çam seria mais grave." 

Segundo o bispo, "daparte cla 
APAV houve uma disponibili-
dade total e fizeram um levan-
tamento do que são os melhores 
procedimentos em eventos in-
ternacionais e apresentaram-
-nos um caderno de encargos  

0 D. Américo Aguiar revelou 
ontem aos jornalistas que a 
JMJ, entre 1 e 6 de agosto, terá 
catequeses mais dialogantes, 
que darão lugar ao habitual 
modelo expositivo. Este novo 
formato (que se deverá desi-
gnar como catequeses ̀ rise 
up', embora o nome não este-
ja ainda fechado) poderá tam-
bém dar origem a urna decla-
ração conjunta, que será de-
pois discutida no Sínodo dos 
Bispos, em outubro de 2023. 
As inscrições para a JMJ ar-
rancam até final de outubro, 
sendo o Papa Francisco o 
primeiro a inscrever-se. • 

SAIBA MAIS 

100 
hectares será a dimensão do 
espaço no Parque Tejo onde vão 
decorrer as principais iniciati-
vas da Jornada com a presença 
do Papa Francisco. E o equiva-
lente a 100 campos de futebol. 

Vedação trava mergulhos 
O recinto, situado junto ao rio 
Tejo e na zona onde desagua 
oTrancão, terá uma vedação 
para impedir que os jovens 
mergulhem no rio, uma vez que 
aquela é uma zona de risco. 

Palco com 12 m de altura 
Os trabalhos para preparação 
do recinto já começaram, inclu-
sive a construção do palco, 
situado no centro, e com uma 
altura de cerca de 12 metros 

Voluntários na Jornada 
só com registo criminal 
DADOS O  Trabalhadores e voluntários da Jornada Mundial da Juventude não podem ter cadastro 
NOVO O  Medida proposta pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima após parceria com a Igreja 

do que possa ser o trabalho da 
APAV na Jornada". "Foi um 
alivio receber o 'sim' e a dispo-
nibilidade deles", afirmou o 
também coordenador da Co-
missão Diocesana de Proteção 
de Menores do Patriarcado de 
Lisboa, frisando: "Nada poderá 
parar este processo de transpa-
rência, de tolerância zero, 
de separador de águas do que, 
infelizmente, foi o passado, 
daquilo que queremos que seja 
ohoje e o futuro da Igreja." * 
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oão Pedro Pais foi acusado 
de violência doméstica 
pela ex-namorada, a mo-
delo Yulia Popova, a 13 de 

setembro de 2020. Agora, dois anos 
depois - 23 de setembro de 2022 -, o 
Ministério Público (MP) arquivou o pro-
cesso, por não ter sido encontrada uma 
única evidência da prática deste crime. 

Num processo à parte, Yulia Popova 
foi ainda obrigada a pagar a quantia de 
30 mil euros, que o cantor lhe havia 
emprestado e que a ex-namorada ten-
tou convencer o MP de que lhe havia 
sido doada. Assim, acabou por devolver 
aquele montante sem sequer contes-
tar a referida ação judicial. 

EX-NAMORADA FAZ DONATIVO 
Para além dos processos que envolve-
ram João Pedro Pais e a ex-namorada, 
decorreu outro no qual Yulia Popova foi 
acusada pela atual namorada do can-
tor da prática de, pelo menos, 20 cri-
mes de difamação. Já depois de saber 
do arquivamento do processo de vio-
lência doméstica, a modelo solicitou 
que a atual namorada de João Pedro 
Pais desistisse da queixa. 

Foi depois de alguma reflexão -"e so-
bretudo farta de ter alguém do passa-
do sempre a tentar intrometer-se na 
vida do casal" -, que aceitou esse cena-

 

YULIA 
DEVOLVEU 

3o MIL FUROS 
AO CANTOR 

rio e não quis um euro. Mas com uma 
única condição: "Se Yulia fizesse um do-
nativo à APAV — Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima': A modelo fez, de 
imediato, um donativo generoso à 
APAV e a atual namorada de João Pe-
dro Pais, desistiu da queixa e do pedi-
do cível que a acompanhava, no valor 
de cinco mil euros. 



Voluntários na Jornada Jornada Mundial da Juventude têm de ter cadastro ´limpo´
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Medida foi proposta pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima após parceria com a Igreja.
 
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou uma parceria com a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, admitiu que o
escândalo de abusos sexuais na Igreja teve influência nesta decisão. "Procurámos uma entidade que
tivesse experiência no terreno e que pudesse ser nossa intermediária, no apoio a uma pessoa que
participe na JMJ e que viva um incidente qualquer, um assalto, um ataque, seja vítima do que quer
que seja", afirmou o bispo auxiliar de Lisboa.
 
...
 
×
 
Bernardo Esteves
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P&R 
As certezas a 282 dias da Jornada 
Mundial da Juventude 2023 
TEXTO SARA AZEVEDO SANTOS 

Entre 1 e 6 de agosto de 2023 Portu-
gal vai receber a Jornad a Mundial 
da Juventude (JMJ). O Comité Or-
ganizador Local (COL) promoveu 
ontem um encontro onde fez um 
ponto de situação sobre este even-
to, que vai trazer oPapa a Portu gal. 
Eis as p rinc ipais dúvidas que se le-
vantam quando faltam 282 dias 
para a JMJ. 

Onde vai ser aJornada Mundial da 
JuventudeUM»? 
AJMJ vai acontecer n oParqueTejo, 
na zona do Parque das Nações, em 
Lisboa. Esta zona está a ser reabili-
tada para receber a JMJ e será pos-
teriormente utilizada como espa-
ço verde e de lazer para a cidade. 
Além deste, ainda não há confir-
mação quanto a locais onde vão 
acontecer osvários eventos. 

Quem está a trabalhar na organiza-
ção da JM12023? 
A maioria das pessoas que está a 
trabalhar na organização da JMJ 
são voluntários de longa, média e 
curta duração. Os voluntários de 
longa duração serão 22 evêm de 
vários locais do mundo. Já chega-
ram quatro a Portugal, outros 12 es-
tão à espera de documentação 
para entrar no país e ainda há seis 
vagas disponíveis. Osvoluntários 
de curta duração só chegarão à Jor-
nada na semana anterior ao seu iní-
cio.Até lá, estão a receber formação 
e materiais para se organizarem da 
melhorfonna. São esperados entre 
10 a 15 mil voluntários, que serão di-
vididos em grupos. 

Quando começam as inscrições 
para a JMJ 2023? 
Está previsto que as inscrições co-
mecem até ao final do mês. Os pe-
regrinos, voluntários e bispos terão 
de fa7er a inscrição no siteda Jorna-
da, tal como as instituições que 
queiram fazer parte da FeiraVoca-
cional e os grupos que queriam 
participar no Festival da Juventude. 

Tenho de pagar para vero Papa? E 
para participar? 
Não se paga para ver o Papa na JMJ. 
Uma das formas de financiamen-
to da Jornada é a particip ação dos 
peregrinos, que se inscrevem e es-
colhem um pacote de peregrino, 
que é opcional. Os pacotes de pe-
regrino variam de acordo com a 
modalidade (semana completa, 
fim de semana ou vigília e missa de 
envio) e todos eles incluem de base 
transporte, seguro e kitperegrino,  

variando apenas a oferta de ali-
mentação e alojamento. Os valores 
vão dos 50 aos 255 euros. 

Como vai funcionar oalojamentode 
peregrinos? 
O alojamento de peregrinos vai ser 
feito em duas modalidades: em fa-
nulas de acolhimento ou em espa-
ços coletivos, como pavilhões, es-
colas, ginásios, entre outros. A 
identificação destes alojamentos 
está a serfeita pelas dioceses delis-
boa, Setúbal e Santarém. A escolh a 
destas regiões tem como objetivo 
"garantir que os peregrinos não es-
tejam a mais de duas horas docen-
te de Lisboa", explicou Du arte Ric-
ciandi, secretário executivo do CAL. 
E também adiantou que, devido à 
pandemia, só recentemente teve 
início o processo de divulgação 
desta possibilidade de alojamento 
junto de eventuais famílias de aco-
lhimento. Estes contactos têm ain-
da como objetivo evitar o possível 
desconforto de algumas pessoas 
com a possibilidad e de receber al-
guém vindo de fora de Portugal 
numa altura em que a pandemia 
ainda não está totalmente ultra-
passada. O COL também já foi in-
formado por alguns países de que 
os seus representantes não irão re-
correr a esta modalidade devido às 
suas próprias regras quanto à esco-
lha de alojamentos privados. 

Posso participar na JMJ se não for 
católico? 
Sim. "Queremos que todos os j o-
ven s se sintam convidados e bem-
-vindos na Jornada, independen-

  

temente da sua origem, igreja, reli-
gião, etc.", afirma Duarte Ricciardi. 

Oque são os Dias nas Dioceses? 
Os Dias nas Dioceses acontecem na 
semana anterior à JMJ. Jovens de 
todo o mundo são integrados em 
dioceses de todo o país, incluindo 
nas ilh as, para se integrarem e esta-
rem junto das comunidades. "Uma 
percentagem significativa dos jo-
vens vem na semana antes da Jor-
nada para participar nestes dias", 
prevê D. Américo Aguiar, presiden-
te e coordenador-geral da Funda-
ção JMJ Lisboa2023. 

Eseestiver longedopako enquan-
to está a acontecer algo que quero 
ver? 
Vão ser colocados ecrãs em todo o 
recinto, para que os peregrinos pos-
sam acompanhar todos os mo-
mentos. "Esta é a primeira Jornada 
em que grande parte dos peregri-
nos são nativos digitais, o ecrã é 
parte das suas vidas", diz o bispo au-
xiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar. 

Porque é que a APAV é parceira da 
JMJ? 
A Associação Portuguesa de Apoio 
àVítima (APAV) é parceira da Jorna-
da para prevenir acidentes com 
participantes. A vasta experiência 
da Associação e o atual momento 
da crise de abusos na Igreja foram 
tidos em conta nesta parceria. Uma 
das recomendações feita pela Asso-
ciaçãojá foi cumprida, com a entre-
ga do registo criminal de todos os 
voluntários e membros do COL 
sara.a.santos@dn.pt 
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São esperados entre 20 a 30 mil voluntários durante a Jornada. 

 



As certezas a 282 dias da Jornada Mundial da Juventude 2023
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Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa para acolher jovens de todo o mundo.
 
Entre 1 e 6 de agosto de 2023, Portugal vai receber a Jornada Mundial da Juventude. O Comité
Organizador Local (COL) promoveu ontem um encontro onde fez um ponto de situação sobre este
evento que vai trazer o Papa a Portugal. Eis as principais dúvidas que se levantam quando faltam 282
dias para a JMJ.
 
Onde vai ser a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)?
 
A Jornada Mundial da Juventude vai acontecer no Parque Tejo, na zona do Parque das Nações, em
Lisboa. Esta zona está a ser reabilitada para receber a JMJ e será posteriormente utilizado como
espaço verde e de lazer para a cidade. Além deste ainda não há confirmação quanto a locais onde vão
acontecer os vários eventos.
 
Quem está a trabalhar na organização da JMJ Lisboa 2023?
 
A maioria das pessoas que está a trabalhar na organização da JMJ são voluntários de longa, média e
curta duração.
 
Os voluntários de longa duração serão 22 e vêm de vários locais do mundo. Já chegaram quatro a
Portugal, outros 12 estão à espera de documentação para entrar no país, e ainda há seis vagas
disponíveis.
 
Os voluntários de curta duração só chegarão à Jornada na semana anterior ao seu início. Até lá estão
a receber formação e materiais para se organizarem da melhor forma. São esperados entre 10 a 15
mil voluntários, que serão divididos em grupos.
 
Quando começam as inscrições para a JMJ Lisboa 2023?
 
Está previsto que as inscrições comecem até ao final do mês. Os peregrinos, voluntários e bispos terão
de fazer a inscrição no site da Jornada, tal como as instituições que queiram fazer parte da Feira
Vocacional, e os grupos que queriam participar no Festival da Juventude.
 
Tenho de pagar para ver o Papa? E para participar?
 
Não se paga para ver o Papa na Jornada Mundial da Juventude.
 
Uma das formas de financiamento da Jornada é a participação dos peregrinos que se inscrevem e
escolhem um pacote peregrino, que é opcional. Os pacotes peregrino variam de acordo com a
modalidade (semana completa, fim de semana ou vigília e missa de envio) e todos eles incluem de
base transporte, seguro e kit peregrino, variando apenas a oferta de alimentação e alojamento. Os
valores vão dos 50 aos 255 euros.
 



Como vai funcionar o alojamento de peregrinos?
 
O alojamento de peregrinos vai ser feito em duas modalidades: em famílias de acolhimento ou em
espaços coletivos como pavilhões, escolas, ginásios, entre outros. A identificação destes alojamentos
está a ser feito pelas dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém.
 
A escolha destas regiões tem como objetivo "garantir que os peregrinos não estejam a mais de duas
horas do centro de Lisboa", explicou Duarte Ricciardi, secretário executivo do Comité Organizador
Local (COL).
 
O secretário executivo do COL adiantou que devido à pandemia só recentemente teve início o processo
de divulgação desta possibilidade de alojamento junto de eventuais famílias de acolhimento. Estes
contactos têm ainda como objetivo evitar o possível desconforto de algumas pessoas com a
possibilidade de receber alguém vinda de fora de Portugal numa altura em que a pandemia ainda não
está totalmente ultrapassada. O COL também já foi informado por alguns países que os seus
representantes não vão recorrer a esta modalidade devido às suas próprias regras quanto à escolha
de alojamentos privados.
 
Posso participar na Jornada Mundial da Juventude se não for católico?
 
Sim. "Queremos que todos os jovens se sintam convidados e bem-vindos na Jornada
independentemente da sua origem, igreja, religião, etc. ", afirma Duarte Ricciardi.
 
O que são os Dias nas Dioceses?
 
Os Dias nas Dioceses acontecem na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude. Jovens de todo
o mundo são integrados em Dioceses de todo o país, incluindo nas Ilhas, para se integrarem e
estarem junto das comunidades.
 
"Uma percentagem significativa dos jovens vem na semana antes da Jornada para participar nestes
dias", prevê D. Américo Aguiar, presidente e Coordenador-Geral da Fundação JMJ Lisboa 2023.
 
E se estiver longe do palco enquanto está a acontecer algo que quero ver?
 
Vão ser colocados ecrãs em todo o recinto para que os peregrinos possam acompanhar todos os
momentos. "Esta é a primeira Jornada em que grande parte dos peregrinos são nativos digitais, o ecrã
é parte das suas vidas", diz o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar.
 
Porque é que a APAV é parceira da JMJ?
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é parceira da Jornada para prevenir acidentes com
participantes. A vasta experiência da Associação e o atual momento da crise de abusos na Igreja
foram tidos em conta nesta parceria.
 
Uma das recomendações feita pela Associação já foi cumprida, com a entrega do registo criminal de
todos os voluntários e membros do COL.
 
sara.a.santos@dn.pt
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilhar
 
No Diário de Notícias dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para fazer as notícias, as
entrevistas, as reportagens e as análises que asseguram uma informação rigorosa aos leitores. E é
assim há mais de 150 anos, pois somos o jornal nacional mais antigo. Para continuarmos a fazer este
"serviço ao leitor", como escreveu o nosso fundador em 1864, precisamos do seu apoio.
 
Assine aqui aquele que é o seu jornal
 



Comentários
 
[Additional Text]:
As certezas a 282 dias da Jornada Mundial da Juventude 2023
 
Sara Azevedo Santos
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▶Numa iniciativa que propõe um
aumento da compreensão e maior
atenção por parte da sociedade,
o PSD da Madalena organizou uma
conferência sobre violência do-
méstica intitulada de “Prevenção
e reação social”, na passada sexta-
-feira, no auditório da Madalena.
Um tema bastante presente na so-
ciedade atual e que ainda apre-
senta números alarmantes. Este
colóquio contou com a presença
de Pedro Sousa, diretor da escola
de Criminologia da Universidade
do Porto (UP), André Lamas Leite,
advogado e professor da UP e
Rosa Saavedra, coordenadora dos
serviços da APAV Porto. Uma dis-
cussão que transformou realida-
des em números e onde Pedro
Sousa afirma que “o aumento de
casos explica-se porque a policia
tornou-se mais proativa ao longo
dos últimos anos e consequente-
mente o número de casos repor-
tados também.” Facto que não
acontecia anos antes devido à
ocultação desses crimes. ■MJC

PSD da Madalena  
Violência
Doméstica em
conferência



Terminou Conselho Europeu. Debate "não foi conclusivo", mas vai "na direção certa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2022
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Reunião que juntou líderes dos 27 terminou sem acordos, mas primeiro-ministro sai optimista. E,
Jornada Mundial da Juventude fez uma parceria com a Associação de Apoio à Vítima.
 
Rádio Observador



Último Papel de Maria João Abreu Chega aos Cinemas Esta Semana - Conheça
Submissão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2022

Meio: Portal Cinema Online

URL:https://www.portal-cinema.com/2022/10/ultimo-papel-de-maria-joao-abreu-nos.html

 
[embedded content]
 
Iolanda Laranjeiro, João Catarré, Marcantónio Del Carlo, José Raposo e Maria João Abreu, no seu
último papel no cinema, protagonizam "Submissão". Esta é a segunda longa-metragem do realizador
português Leonardo António, reconhecida pela crítica em diversos festivais internacionais de cinema,
conta com música de Rodrigo Leão e chega aos cinemas esta quinta-feira, dia 20 de outubro.
"Submissão" aborda um tema incontornável ao retratar a história Lúcia (Iolanda Laranjeiro), uma
mulher que decide apresentar queixa contra o seu marido por violação. Ao longo do filme, o espetador
é levado a acompanhar o processo em tribunal e a questionar-se sobre a natureza da queixa
apresentada por Lúcia.
Fruto de um processo de investigação durante o qual Leonardo António contou com o apoio da APAV,
"Submissão" aborda um drama social e pessoal marcado pela cultura patriarcal nas decisões legais,
procurando dar visibilidade a um tema pouco discutido mesmo quando se fala de violência doméstica.
Segundo o realizador "o filme debruça-se sobre temas que precisam de serem discutidos na sociedade
portuguesa, tais como a violação no matrimónio".
"Submissão" chega esta quinta-feira aos cinemas nacionais, depois de ter ganhado Prémios de Melhor
Argumento no Festival Tallinn Black Nights, na Estónia, e no Aswan International Women Film Festival,
no Egipto, uma Menção Honrosa no ÉCU - International Independent Film Festival, e de ter integrado a
competição oficial de vários festivais internacionais tais como o Stony Brook, em Nova Iorque,
Kitzbuhel na Áustria ou o 'Crime and Punishment', em Istambul, na Turquia.
 
Sinopse: Lúcia (Iolanda Laranjeiro) é violada pelo seu marido (João Catarré) e faz uma queixa-crime.
Luta contra o sistema judicial português com a Procuradora-Adjunta, Maria João Correia, para levar a
tribunal o seu marido, o filho do Vice-Procurador-Geral da República. Numa audiência fechada, Lúcia
tenta encontrar justiça num mundo predominantemente machista.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: TV e Jogos

  Pág: 84

  Cores: Cor

  Área: 17,20 x 24,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 101795976 22-10-2022

TI A 

 

JOÃO PEDRO 
PAIS  sai a 
ganhar com  
processos 
judiciais 
relacionados 
com a 
sua "ex" 

 

1 

 

  

 

O Ministério 
Público arquivou 

á queixa 
de violência 

doméstica da 
"ex" do artista 

 

    
 

OBRIGADA A PAGAR 
milhares de euros 

Yulia NÃO AVANÇOU COM A ACUSAÇÃO PARTICULAR 
NO PROCESSO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA e chegou 
a acordo com a atual do "ex" no processo de difamação. 
O cantor recebeu os € 30 mil que lhe eram devidos. 

E 

E 

A
ex-companheira de João Pedro 
Pais, Yulia Popova, terá de de-
sembolsar milhares de euros na 

sequência dos vários processos judiciais 
em que se encontrava envolvida. 

A ex-manequim apresentou, a 13 de 
setembro de 2020, uma queixa-crime 
contra o cantor por violência doméstica, 
mas o Ministério Público decidiu pelo 
arquivamento da mesma por considerar 
não existirem "indícios suficientes para 
a prática do referido crime". Apesar de 
ainda poder deduzir acusação particular, 
dando seguimento ao processo, Yulia, 
que estava a ser acusada da prática de 
20 crimes de difamação contra a atual 
companheira do artista, preferiu tentar 
que esta desistisse da referida queixa. 
Como tal, refere o artista, através da sua 
agência de comunicação, "a atual na-
morada de João Pedro Pais, depois de  

alguma reflexão, mas sobretudo farta 
de ter alguém do passado sempre a 
tentar intrometer-se na vida do casal, 
anuiu ao pedido de Yulia Popova e, até 
com alguma pena desta, aceitou de-
sistir da queixa por difamação. Fê-lo, 
no entanto, com uma única condição. 
Referiu que não queria um único tos-
tão de Yulia, mas só desistia da queixa 
se esta fizesse um donativo à APAV". 
Na sequência deste acordo extrajudicial, 
a ex-manequim entregou € 5 mil à asso-
ciação, "ficando um sentimento de que, 
apesar de tardia, se fez justiça". 

Mas esta não foi a única vez que Yulia 
foi obrigada a desembolsar. Segundo o 
mesmo comunicado, "durante estes 
dois anos, foram ainda movidos outros 
processos, nomeadamente um de co-
brança coerciva de dívida, que João 
Pedro Pais intentou contra Yulia Popo-
va, no qual esta foi obrigada a pagar a 
quantia de € 30 mil". João Pedro Pais 
lamenta "que o seu nome tenha sido 
associado a este tema, com o propósi-
to único de tentar denegrir a sua ima-
gem", mas afirma estar "muito feliz 
com a conclusão do processo". -__ 
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Jornada Mundial da Juventude

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d1a90c3-a860-4b01-a2d6-

6a2c5b919b3b&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Os voluntários da Jornada Mundial da Juventude vão ter de apresentar o registo criminal. A medida foi
proposta pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima numa parceria com a Igreja.
Comentários de D. Américo Aguiar, presidente Fundação JMJ.



Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: CNN Portugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c460a170

 
Medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019. Governo diz que redes estão em
preparação
 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".



 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
Agência Lusa , AM
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POR FERNANDA CACHÃO FOTOS SÉRGIO LEMOS 

Leonardo António 

"A violação no matrimónio 
é um dos maiores tabus" 
'SUBMISSAO COMEÇA COM UMA VIOLACAO. O FILME, QUE ESTREIA 

ESTA SEMANA, LANCA O DEBATE SOBRE A FORMA COMO AS INSTITUICOES 

SOCORREM A VITIMA, A NORMALIZACÃO DA VIOLENCIA NO CASAL E A IDEIA 

DE QUE A MULHER DEVE 'ESTAR SEMPRE PRONTA' PARA O MARIDO 

eonardo António é °reali-
zador e o autor do argu-
mento de 'Submissão', que 
ficou concluído em 2020 
mas só agora chega às q..  ins 
de cinema. O filme rece-
beu o prémio para o me-
lhor argumento em festi-
vais da Estónia (Tallinn 
Black Nights International 
Film Festival 2020) e do 
Egito (Aswan Internatio-
nal Women Film Festival 
2021): "Tendo em conta a 
temática é surpreendente 
que um festival do Médio 
Oriente tenha dado um 
prémio a um filme que re-
trata a mulher da forma 
como o faz..." 

Porque é que escolheu 
abordar uma história de 
abuso sexual, que pela sua  

natureza e por ocorrer en-
tre marido e mulher, pode 
ser ambígua?... 
No topo da pirâmide exis-
tem homicídios, logo abai-
xo violência doméstica e 
na grande base da pirâmi-
de está a violência de que 
não se fala, as banalidades 
do mal que aceitamos por 
sobrevivência ou por sub-
missão emocional. Acho 
que é disso que devemos 
falar porque é a raiz de 
tudo o resto. Nós, como 
sociedade, devemos refle-
tir sobre o que queremos 
para a nossa vida, para a 
nossa intimidade. Vive-
mos numa sociedade que 
promove valores e princí-
pios que, na minha opi-
nião, não são os mais sãos. 

Que valores são esses? 
Temos uma sociedade 
muito 'pornograficada', 
em que se promove a COM - 
petição na aparência, e 
onde há muito pouca cola-
boração. A competição  

provoca hostilidade. Por 
exemplo são as organiza--
ões mundiais da moda 

que decidem o que é a be-
leza. O conceito de beleza, 
que é tão subjetivo, é obje-
tificado - o que provoca 
obsessões e depressões. 

Mas muito mudou desde 
o Estado Novo, que era 
hostil para a mulher?... 

"Temos urna 
sociedade 
'pornografica-
da', em que se 
promove a 
competição 
na aparência, 
e onde há 
muito pouca 
colaboração. 
A competição 
provoca 
hostilidade" 

As diferenças entre o Esta-
do Novo e o Estado Demo-
crático são felizmente 
imensas, mas ainda existe 
tuna dose de conservado-
rismo, como aliás vemos 
nas noticias em tudo o que 
ocorre no mundo dajusti-
ça. Por ter trabalhado com 
advogados e juízes para 
validarem a narrativa do 
filme, o que descobri foi 
que os juizes gostariam por 
vezes de aplicar outra lei, 
uma lei menos conserva-
dora, menos opressiva. É a 
aplicação da lei que faz os 
juízes decidirem os acór-
dãos que decidem. Há 
vontade de mudar a apli-
cação da lei por parte dos 
agentes do sistema, que é 
demonizado pelo público e 
pela comunicação social de 
cada vez que acontece um 
caso que a sociedade deve 
condenar. 

Porque é que quis abor-
dar a violência no casal? 
Houve um amigo meu. 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 19,35 x 27,74 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 101823243 23-10-2022 | Domingo

›:‹ 

,‘•¡' 

irr 

) - 

sr 5*••N-

 

fi 
, • , 

k\-\ 

) • 

• • , 

/ 

 

• 8¡, 
'Submissão' foi 
o último filme 
de Maria João Abreu. 
Iolanda Laranjeiro 
é a protagonista, 
ao lado de João 
Catarré, Marcantonio 
Del Carlo, José 
Raposo e outros 

 

\ 
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BI 
FORMADO pela ETIC, 
estagiou na RTP, traba-

 

lhou em publicidade e na 
produtora que fez 'O Cri-

 

me Padre Amaro' e a sua 
primeira curta. Foi co-

 

fundador da produtora 
que produziu o seu pri-

 

meiro filme 'O Frágil Som 
do Meu Motor'. É free-

 

lancer na área de produ-

 

ção e coordenador pe-

 

dagógico da World 
Academy, onde dá aulas. 

"Aceitam-se 
coisas como 
se fossem 
normais: tipo 
aguento 
porque tenho 
coisas boas. 
Isso não é 
uma relação 
é uma 
dependência" 

psiquiatra, chefe dos servi-
ços de psiquiatria do Hos-
pital de Santa Maria du-
rante 10 anos, que me disse 
uma vez que a maioria dos 
problemas da sociedade 
portuguesa, quer do foro 
psiquiátrico quer social, 
pode ser resolvida se nos 
debruçarmos sobre a vio-
lação no matrimónio - que 
é um dos assuntos mais 
tabu na nossa sociedade (e 
não só na portuguesa). O 
que é isso da intimidade? O 
que é isso do relaciona-
mento entre duas pessoas? 
O que é isso da relação, na-
moro, casamento, com-
promisso? Nas relações há 
sempre prós e contras mas 
não deveria haver os con-
tras. Aceitam-se coisas 
como se fossem normais: 
tipo, aguento e não choro 
porque tenho outras coi-
sas boas. Ora isso não é 
uma relação, é uma de-
pendência. 

Amaiorpartedaviolênda 
nocasalnãodeixamarcas 
e a maioria das mulheres 
nem sequer a reconhece 
comoviolênda.Éisso? 
Sim. Berros, gritos e em-
purrões são tidos como 
normais, comuns. Quando 
estão emocionalmente de 
igual para igual nesse tipo 
de relações, as pessoas ten-

  

dem a não ver isso como 
violência doméstica. Há 
casais que se batem e que 
estão confortáveis com 
isso. O que proponho no 
filme são questões que não 
podem ser resolvidas no 
âmbito legal. Organizações 
como a APAV, a RIAV e 
tantas outras são solicita-
das apensar por nós. 

O papel do cinema tam-
bém é social? 
Completamente. Um dos 
melhores contributos que 
se pode fazer é transmitir 
uma mensagem por cine-
ma. Não é em casa, na 
Netflix. A sala de cinema é 
onde há maior recetivida-
de à publicidade, por 
exemplo (está provado em  

estudos), por isso é tam-
bém onde há maior receti-
vidade a toda e qualquer 
mensagem. 

E a crise no cinema?... 
Também falta qualidade 
aos filmes. Fazer cinema 
não é uma atividade fácil. 
Nos últimos 130 anos evo-
luiu-se para uma indústria 
que agora tem uma fórmu-
la, uma narrativa, em que 
cada vez é mais difícil sur-
preender. Só aqueles que 
ainda não foram muito sur-
preendidos, os adolescen-
tes - o público alvo do 
`mainstream' - é que estão 
predispostos a ir aurna sala. 
Os adultos acima dos 35 
anos de idade, que têm tan-
tos problemas, obviamen-

 

"Fazer cinema 
não é uma 
atividade fácil. 
Em 130 anos 
evoluiu-se 
para uma 
indústria que 
agora tem 
uma fórmula, 
em que cada 
vez é mais 
difícil 
surpreender" 
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"Michael 
Moore veio cá 
perceber 
porque é que 
não havia 
criminalização 
no consumo 
de drogas e 
porque é que 
os comunistas 
podiam 
manifestar-se 
na rua" 

te não vão gastar 7 euros no 
bilhete mais 20 euros na re -
feição, mais tantos euros no 
parque de estacionamento 
e não sei quantos mais na 
gasolina. Ir ao cinema cus-
ta pelo menos 30 euros e 
isso faz as pessoas escolhe-
rem o conforto da sua casa. 

Porque é que o homem 
continua a ser o agente 
principal da violênda? 
Agora fala-se em `todes' 
em vez de 'todos e todas', 
não concordo. Numa sala 
com 40 mulheres e três 
homens, o discurso pode 
refletir essa realidade, e só. 
Mudar o português por 
causa do espírito da época 
não resolve nada. O ho-
mem é violento 'per se'; 
porque vem de uma cultu-
ra que promove a cliva-
gem, o bem e o mal, o bo-
nito e o feio, o aceitável e o 
que não é aceitável. É mui-
to difícil obedecer a um 
'standard' e isso promove 
competição e violência. 

Acompanhou Michael  

Moore em Portugalna ro-
dagem do filme Where to 
Invade Next% Como foi? 
Espetacular. Aprendi 
imenso, falámos imenso, 
fomos ao El Corte Inglês 
assistir a um filme que ele 
queria muito ver (`Ex-Ma-
china') . Falámos sobre a 
atividade do documenta-
rista, sobre politica exter-
na. Eu tinha conhecido 
parte da equipa dele em 
Cannes, em 2012, razão 
pela qual crie contrataram 
quando vieram. Ele inspi-
rou-me também a fazer 
um documentário, neste 
momento em pós-produ-
ção, que envolve anima-
ção, e é sobre a violência na 
sociedade atual. Michael 
Moore veio cá perceber por 
que é que não havia crimi-
na li7ação do consumo de 
droga e porque é que os 
partidos comunistas po-
diam manifestar-se na rua. 
Lembro-me de um opera-
dor de câmara que estava a 
seguir o Jerónimo da Sousa 
e perguntava, animado, se 
ele era importante. 
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P. 36 
Entrevista 

LEONARDO ANTÓNIO, REALIZADOR 
e autor do argumento do filme 
'Submissão', diz que vivemos numa 
sociedade "pornograficada", em que a 
violação dentro do casamento é um dos 
maiores tabus. O debate está lançado 



Violência doméstica. Redes de urgência não estão no terreno três anos depois
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Atualidade Violência doméstica. Redes de urgência não estão no terreno três anos depois
 
23/10/2022
 
Lusa
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação
 
[Fotografia: Pexels]
 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.



 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias". "Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido
em 2019 e que deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a
necessidade de existir este tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019. A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia
Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou. Sobre esta questão, o gabinete da secretária
de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias "especificações técnicas (...) foram definidas
pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
[Additional Text]:
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Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este



tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
Agência Lusa
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O
s critérios que, nos principais 

meios de comunicação social 

nacionais, ditam a hierarqui-

zação noticiosa são frequen-

temente incompreensíveis. 

O protagonismo concedido 

aos assuntos futebolísticos, para falar do te-

ma mais injustificadamente sobrevaloriza-

do, particularmente nas televisões, a raros 

suscita estranheza. Também nas primeiras 

páginas não faltam os assuntos insignifican-

tes. Em alguns casos, são iscos para captu-

rar a atenção. Em outros, nem por isso. Há 

ocasiões em que as manchetes e os títulos 

de primeira página se encontram apenas 

sob a alçada do anedótico.

Um exemplo de absoluta futilidade in-

formativa encontrava-se na primeira pági-

na do Público de sexta-feira num título que 

citava uma opinião de Miguel Relvas sobre 

as próximas eleições presidenciais portu-

guesas, expressa numa entrevista que ocu-

pava uma página inteira do jornal. Que al-

guém queira saber o que pensa uma figura 

como Miguel Relvas – e sobre uma ques-

tão tão pouco premente – é, por si só, um 

enigma, mas oferecer-lhe tão amplo espaço 

é um caso merecedor de estudo cuidadoso.

As questões socialmente mais relevan-

tes nem sempre têm o acompanhamen-

to informativo assíduo que merecem, mas 

há excepções, claro. Um tema inquietante 

justificou a manchete do Jornal de Notícias
de quinta-feira: “Só 5% das testemunhas de 

bullying na escola defendem as vítimas”. A 

questão da violência que afecta os mais no-

vos aparecia por ocasião da celebração do 

Dia Mundial de Combate ao Bullying. A data 

serviu para dar conta da contabilidade fei-

ta pelo Observatório Nacional do Bullying 

que, desde o início do ano até ao dia 5 de 

Outubro, recebeu 58 denúncias, um núme-

ro que não deixa de ser preocupante, sobre-

tudo sabendo-se que estará muito aquém 

daquilo que efectivamente sucede em ma-

téria de violência nos estabelecimentos de 

ensino. Num texto enviado à imprensa pa-

ra anunciar o lançamento de um livro so-

bre a temática – O Bullying termina aqui! O 
teu diário de superação, de Marta Curto – 

a editora Oficina do Livro e a Associação 

No Bully Portugal, associando-se ao aler-

ta internacional em relação a um proble-

ma que inferniza a vida de muitos jovens, 

lembravam que o Fundo das Nações Uni-

das para a Infância (UNICEF) indicou que 

uma em cada três crianças do mundo en-

tre os 13 e os 15 anos é, regularmente, víti-

ma de bullying na escola. No Jornal de No-
tícias, é mencionado um estudo da OCDE, 

citado pela Ordem dos Psicólogos, que es-

tima que o drama é vivido por uma em ca-

da quatro crianças e jovens. Seja uma em 

cada três ou uma cada quatro, o número é 

escandalosamente elevado.

Os dados do Observatório Nacional 

do Bullying, que o jornal portuense cita, 

referem que as vítimas portuguesas têm 

entre 11 e 15 anos em quase metade dos 

casos e entre seis e dez anos em 31%. O 

jornal dava ainda conta que a maior par-

te das agressões (82,8%) é cometida pe-

rante testemunhas, mas apenas 5,2% dos 

observadores são capazes de acorrer em 

defesa das vítimas.

Os conselhos sobre como lidar com o 

bullying e o ciberbullying não faltam (a Am-

nistia Internacional [1], a Associação Portu-

guesa de Apoio à Vítima (APAV) [2], o Cen-

tro Internet Segura [3], o No Bully Portugal 

[4] ou a UNICEF [5], por exemplo, ofere-

cem boas recomendações), mas impor-

ta insistir numa regra muito básica: nunca 

se deve ser condescendente com a agressi-

vidade e a violência. É necessário denun-

ciar sempre as situações em que elas se ve-

rifiquem. E é preciso também, sobretudo, 

prevenir ocorrências. Ainda que a podero-

sa cultura visual que rodeia os mais novos 

– filmes, séries, telenovelas, videojogos, etc. 

– tenda a fazer crer que os conflitos apenas 

são susceptíveis de serem resolvidos mais 

ou menos violentamente, é preciso um vas-

to e profundo trabalho familiar e escolar 

que contrarie este padrão, propondo alter-

nativas valorizadoras da empatia e da paz.

Também sobre isto poderiam os meios 

de comunicação social dizer algo mais.

[1] https://www.amnistia.pt/wp-content/

uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_

Portugal.pdf

[2] https://www.apavparajovens.pt/pt/go/o-que-e7

[3] https://www.internetsegura.pt/Cyberbullying

[4] https://nobully.pt

[5] https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-

-o-que-eh-e-como-para-lo

eduardo jorge madureira lopes
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Os critérios que, nos principais meios de comunicação social nacionais, ditam a hierarquização
noticiosa são frequentemente incompreensíveis. O protagonismo concedido aos assuntos
futebolísticos, para falar do tema mais injustificadamente sobrevalorizado, particularmente nas
televisões, a raros suscita estranheza. Também nas primeiras páginas não faltam os assuntos
insignificantes. Em alguns casos, são iscos para capturar a atenção. Em outros, nem por isso. Há
ocasiões em que as manchetes e os títulos de primeira página se encontram apenas sob a alçada do
anedótico.
 
Um exemplo de absoluta futilidade informativa encontrava-se na primeira página do Público de sexta-
feira num título que citava uma opinião de Miguel Relvas sobre as próximas eleições presidenciais
portuguesas, expressa numa entrevista que ocupava uma página inteira do jornal. Que alguém queira
saber o que pensa uma figura como Miguel Relvas - e sobre uma questão tão pouco premente - é, por
si só, um enigma, mas oferecer-lhe tão amplo espaço é um caso merecedor de estudo cuidadoso.
 
As questões socialmente mais relevantes nem sempre têm o acompanhamento informativo assíduo
que merecem, mas há excepções, claro. Um tema inquietante justificou a manchete do Jornal de
Notícias de quinta-feira: "Só 5% das testemunhas de bullying na escola defendem as vítimas". A
questão da violência que afecta os mais novos aparecia por ocasião da celebração do Dia Mundial de
Combate ao Bullying. A data serviu para dar conta da contabilidade feita pelo Observatório Nacional do
Bullying que, desde o início do ano até ao dia 5 de Outubro, recebeu 58 denúncias, um número que
não deixa de ser preocupante, sobretudo sabendo-se que estará muito aquém daquilo que
efectivamente sucede em matéria de violência nos estabelecimentos de ensino. Num texto enviado à
imprensa para anunciar o lançamento de um livro sobre a temática - O Bullying termina aqui! O teu
diário de superação, de Marta Curto - a editora Oficina do Livro e a Associação No Bully Portugal,
associando-se ao alerta internacional em relação a um problema que inferniza a vida de muitos
jovens, lembravam que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) indicou que uma em
cada três crianças do mundo entre os 13 e os 15 anos é, regularmente, vítima de bullying na escola.
No Jornal de Notícias, é mencionado um estudo da OCDE, citado pela Ordem dos Psicólogos, que
estima que o drama é vivido por uma em cada quatro crianças e jovens. Seja uma em cada três ou
uma cada quatro, o número é escandalosamente elevado.
 
Os dados do Observatório Nacional do Bullying, que o jornal portuense cita, referem que as vítimas
portuguesas têm entre 11 e 15 anos em quase metade dos casos e entre seis e dez anos em 31%. O
jornal dava ainda conta que a maior parte das agressões (82,8%) é cometida perante testemunhas,
mas apenas 5,2% dos observadores são capazes de acorrer em defesa das vítimas.
 
Os conselhos sobre como lidar com o bullying e o ciberbullying não faltam (a Amnistia Internacional
[1], a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) [2], o Centro Internet Segura [3], o No Bully
Portugal [4] ou a UNICEF [5], por exemplo, oferecem boas recomendações), mas importa insistir
numa regra muito básica: nunca se deve ser condescendente com a agressividade e a violência. É
necessário denunciar sempre as situações em que elas se verifiquem. E é preciso também, sobretudo,
prevenir ocorrências. Ainda que a poderosa cultura visual que rodeia os mais novos - filmes, séries,
telenovelas, videojogos, etc. - tenda a fazer crer que os conflitos apenas são susceptíveis de serem



resolvidos mais ou menos violentamente, é preciso um vasto e profundo trabalho familiar e escolar
que contrarie este padrão, propondo alternativas valorizadoras da empatia e da paz.
 
Também sobre isto poderiam os meios de comunicação social dizer algo mais.
 
[1] https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_Portugal.pdf
 
[2] https://www.apavparajovens.pt/pt/go/o-que-e7
 
[3] https://www.internetsegura.pt/Cyberbullying
 
[4] https://nobully.pt
 
[5] https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-lo
 
Eduardo Jorge Madureira Lopes
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida,
 
O Governo assegura que a medida, destinada ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da
vítimas nas 72 horas após a queixa-crime, está em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima, "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
"Funcionamento 24 horas não existe"
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 



"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor
técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Avaliação de risco em revisão
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
admin



Projeto-piloto de 2019 para proteger vítimas de violência doméstica não saiu do papel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d30e5042

 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida,
 
O Governo assegura que a medida, destinada ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da
vítimas nas 72 horas após a queixa-crime, está em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
PUB
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima, "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
"Funcionamento 24 horas não existe"
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 



"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor
técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Avaliação de risco em revisão
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
JN/Agências



Elvas: Casa da Cultura transformada em jardim simbólico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: Linhas de Elvas Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1fd30f8

 
Uma exposição de flores, elaboradas pelos membros do Conselho Local de Acção Social de Elvas
(CLASE), foi inaugurada quinta-feira, dia 20 de Outubro, na Casa da Cultura, para assinalar o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza e o Dia Mundial para a Igualdade.
 
A mostra vai ficar patente ao público até ao final do mês de Outubro.
 
À semelhança de anos anteriores, esta iniciativa tem também como objectivo reunir instituições e
sociedade civil, pelo que a ideia foi criar um jardim simbólico, onde se pode "semear e colher"
princípios de mudança e esperança, na concepção de uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Esta é uma actividade dinamizada conjuntamente com a EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, o NAVVD
de Portalegre e a APAV do Alto Alentejo.
 
Redacção



Redes de urgência para violência doméstica ainda não estão no terreno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a34333

 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este



tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
Lusa



Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7fd633c4

 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este



tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
Notícias de Coimbra



"Violência doméstica não é um crime que ocorre em horário de expediente", diz APAV.
Redes de urgência ainda não estão a funcionar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2022

Meio: Observador Online
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Projetos-piloto para criação de redes de urgência, aprovados em 2019, ainda não foram
implementadas. Porta-voz da APAV lembra importância de uma resposta rápida e articulada no
combate ao crime.
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) não sabe porque é que as redes de urgência de
intervenção em violência doméstica, aprovados em agosto de 2019 em Conselho de Ministros, ainda
não estão em funcionamento, mas não tem dúvidas sobre a importância de uma resposta rápida e
articulada. Isto porque, em primeiro lugar, "a violência doméstica não é um crime que ocorre em
horário de expediente", das "9h às 5 da tarde", diz à Rádio Observador, Daniel Cotrim, porta-voz da
APAV.
 
As declarações surgem na sequência da notícia sobre o atraso dos projetos-piloto para a criação de
redes de urgência de intervenção em violência doméstica que, três anos depois de terem sido
aprovados, ainda não estão implementados, acusou este domingo Rui do Carmo, coordenador da
equipa que propôs a medida. O Governo afirma que a rede ainda está em preparação.
 
"Aquilo que sabemos, e é através dos meios de comunicação, é que neste momento há uma indicação
por parte da tutela, por parte da Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações, de que o modelo está
a ser pensado e da forma como vai ser implementado", diz Daniel Cotrim. O porta-voz da APAV
reforça que, além de uma rede que funcione 24 horas por dia, é fundamental a criação de uma
resposta "articulada", que integre as diferentes entidades necessárias para socorrer as vítimas.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
"Pareceu-nos importante que, de alguma forma, [as redes de urgência] fossem implementadas, até
para garantirem, além da polícia, uma resposta articulada de 24 horas por dia", diz. As autoridades
policiais, lembra, são as únicas disponíveis para intervir neste tipo de situações, por funcionarem 24
horas por dia.
 
Até agora, a forma como se socorrem as vítimas "não é a suficiente, é a possível", ressalva. "Ao
criarmos uma rede que, de alguma forma, conseguisse responder, de forma organizada e articulada,
24h por dia, seria obviamente uma resposta importante para ajudar no combate à situação da
violência doméstica."
 
Rede "bem oleada" é uma forma de otimizar recursos, num "país com relativamente poucos recursos"
A APAV vê com "bons olhos" a criação de um modelo de intervenção "bem oleado do ponto de vista da
parceria da rede articulada e integrada", considerando tratar-se, até, de uma forma para otimizar
recursos, num "país com relativamente poucos recursos".
 
Os projetos-piloto para a criação de uma rede de emergência para apoio a vítimas de violência
doméstica foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão



técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
Ana Luisa Bernardino, Agência Lusa



APAV sobre rede de emergência que não está em funcionamento. "O socorro não é
suficiente. É o possível"
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A APAV afirma que é importante a entrada em funcionamento da rede de emergência para apoio a
vítimas de violência doméstica. Foi aprovada em Conselho de Ministro em 2019 e ainda não está em
prática.
 
Magda Cruz



Redes de urgência para violência doméstica ainda não estão no terreno
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados.  Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo passava por agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras
formas de violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da
vítima nas 72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
Estas redes serviriam para garantir uma resposta 24 horas por dia às vítimas de violência doméstica,
através de "um modelo integrado de atuação urgente de âmbito territorial" que envolveria operadores
policiais, judiciários e membros das respostas e estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica.
 
O gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues, diz que está "em
desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar a implementação dos
projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se encontram em fase de
conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) já confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
País Porto Canal/Agências



Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois
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Os projetos-piloto foram aprovados em 2019
 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 



"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
POSTAL



Violência doméstica. Redes de urgência por implementar três anos após aprovação
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A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica.
 
Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".



 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estavam previstas era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.



Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois da
sua criação
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 



"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
MadreMedia / Lusa



Redes de urgência para violência doméstica não estão no terreno três anos depois
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este



tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
 
Os projetos-piloto foram aprovados em 2019.
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 
"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este



tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
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Ainda não estão no terreno as redes de urgência de intervenção em violência doméstica
aprovadas em 2019

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4ad03b7-84f5-4412-be41-

6585f13ff0fc&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Três anos depois de serem criados, ainda não estão no terreno as redes de urgência de intervenção
em violência doméstica aprovadas pelo Governo, a medida foi aprovada em Conselho de Ministros em
2019. Declarações de Rui do Carmo, coordenador da equipa de análise retrospetiva de homicídios em
violência doméstica.
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Tavira: Aline Frazão dá início ao Ciclo Outono na Aldeia
 
Cultura, Tavira
 
No próximo dia 29 de outubro, sábado, pelas 22h00, terá início o Ciclo de Programação de Outono na
Casa do Povo de Santo Estêvão, Tavira.
 
As honras de abertura cabem a Aline Frazão aproveitando a vinda da artista a Portugal, estando
atualmente a residir na Alemanha.
 
Aline Frazão, nascida a 1988, é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos angolanos.
Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda. Além dos quatro álbuns
de originais editado, a cantora fez parte do painel de cronistas do jornal Rede Angola durante dois
anos.
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, "Clave Bantu". O disco é composto por um repertório autoral
gravado em Santiago de Compostela, Galiza, com os músicos José Manuel Díaz e Carlos Freire. Conta
ainda com duas parcerias inéditas com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.
 
"Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum, no que assina a produção musical. Desta vez,
para além das canções autorais, como aclamado o tema "Tanto", dá música a poemas de Alda Lara e
Carlos Ferreira. Foi com "Movimento" que começou percorrer palcos de vários lugares do mundo, na
Europa, no Brasil, em Angola e em outros países africanos, seja a solo ou com a sua banda.
 
Em 2015, Aline Frazão editou "Insular", o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha
escocesa de Jura, "Insular" conta com a produção do britânico Giles Perring e com a decisiva
participação do guitarrista português Pedro Geraldes (Linda Martini). Em "Insular" apresentam-se as
novas parcerias, com a poetisa angolana Ana Paula Tavares, com a rapper portuguesa Capicua, bem
como uma versão de "Susana", de Rosita Palma, com a participação especial de Toty Sa'Med.
 
Editado em setembro de 2018, "Dentro da Chuva" foi gravado na cidade do Rio de Janeiro e volta a
ter produção musical da cantora. O álbum, num formato minimalista, maioritariamente voz e violão,
tem a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum e do guitarrista e compositor
português João Pires. Conta também com um dueto com a cantora e compositora baiana Luedji Luna
em "Kapiapia", um marcante texto de Ruy Duarte de Carvalho. Para além das canções autorais, Aline
canta ainda "Ces Petits Riens", de Serge Gainsbourg, e "Peit Ta Segura", do compositor caboverdiano
Danilo Lopes da Silva.
 
Em 2020, Aline Frazão estreou-se no cinema com a banda sonora original de "Ar-Condicionado", uma
longa-metragem de ficção produzida pela Geração 80 e realizada por Fradique, que teve a sua estreia



no International Film Festival of Rotterdam. No campo literário, é convidada pela Revista Granta para
publicar o conto "Lucinda" na sua edição de Novembro e também pela APAV no livro que assinala os
30 anos da Associação. Ainda em 2020, lança no dia 11 de Novembro (Dia de Independência de
Angola) a canção e vídeo "Luz Foi".
 
Em Junho de 2021, foi convidada a integrar o elenco do novo espetáculo do diretor / autor /
encenador italiano Pippo Delbono, "Amore". A peça estreou no Teatro Storchi (Modena / Itália) a 28 de
Outubro de 2021, tendo já agendada uma digressão mundial para 2022/23.
 
Ainda em 2021, assinalou os 10 anos de carreira com um espetáculo em streaming, no que recriou
"Clave Bantu" com os músicos da gravação original do álbum a partir do estúdio de Santiago de
Compostela e um espectáculo na Festa do Avante!.
 
O seu quinto álbum de originais - "Uma Música Angolana" - foi apresentado este ano, trata-se do
resultado de reencontros muito desejados: com a sua banda; com uma paleta afetiva de ritmos que
vão desde a massemba angolana ao batuku cabo-verdiano, passando pelo maracatu e o afoxé do
Brasil; com a escrita de canções e com a busca incessante por uma voz que se expresse através das
palavras, do canto e também da direção musical como um todo.  Uma Música Angolana  é um
universo sonoro possível de misturas e improvisações jazzísticas, dançadas numa batida que vem de
dentro do corpo, de dentro do sentimento. Porque religar é preciso.
 
Em Santo Estêvão a artista apresentar-se-á a solo.
 
Página: www.cpse.pt
 
Facebook: https://www.facebook.com/cpse.pt
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo



Aline Frazão "abre" programação de outono da Casa do Povo de Santo Estevão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2022

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ded2cc3f

 
Cultura
 
No próximo dia 29 de outubro, sábado, pelas 22h00, tem início o ciclo de programação de outono da
Casa do Povo de Santo Estevão no concelho de Tavira. As honras de abertura, ficam por conta de
Aline Frazão, aproveitando a vinda da artista a Portugal, estando atualmente a residir na Alemanha.
 
Aline Frazão, nascida a 1988, é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos angolanos.
Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda. Além dos quatro álbuns
de originais editado, a cantora fez parte do painel de cronistas do jornal Rede Angola durante dois
anos.
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, "Clave Bantu". O disco é composto por um repertório autoral
gravado em Santiago de Compostela, Galiza, com os músicos José Manuel Díaz e Carlos Freire. Conta
ainda com duas parcerias inéditas com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.
 
"Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum, no que assina a produção musical. Desta vez,
para além das canções autorais, como aclamado o tema "Tanto", dá música a poemas de Alda Lara e
Carlos Ferreira. Foi com "Movimento" que começou percorrer palcos de vários lugares do mundo, na
Europa, no Brasil, em Angola e em outros países africanos, seja a solo ou com a sua banda.
 
Em 2015, Aline Frazão editou "Insular", o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha
escocesa de Jura, "Insular" conta com a produção do britânico Giles Perring e com a decisiva
participação do guitarrista português Pedro Geraldes (Linda Martini). Em "Insular" apresentam-se as
novas parcerias, com a poetisa angolana Ana Paula Tavares, com a rapper portuguesa Capicua, bem
como uma versão de "Susana", de Rosita Palma, com a participação especial de Toty Sa'Med.
 
Editado em setembro de 2018, "Dentro da Chuva" foi gravado na cidade do Rio de Janeiro e volta a
ter produção musical da cantora. O álbum, num formato minimalista, maioritariamente voz e violão,
tem a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum e do guitarrista e compositor
português João Pires. Conta também com um dueto com a cantora e compositora baiana Luedji Luna
em "Kapiapia", um marcante texto de Ruy Duarte de Carvalho. Para além das canções autorais, Aline
canta ainda "Ces Petits Riens", de Serge Gainsbourg, e "Peit Ta Segura", do compositor caboverdiano
Danilo Lopes da Silva.
 
Em 2020, estreou-se no cinema com a banda sonora original de "Ar-Condicionado", uma longa-
metragem de ficção produzida pela Geração 80 e realizada por Fradique, que teve a sua estreia no
International Film Festival of Rotterdam. No campo literário, é convidada pela Revista Granta para
publicar o conto "Lucinda" na sua edição de Novembro e também pela APAV no livro que assinala os
30 anos da Associação. Ainda em 2020, lança no dia 11 de Novembro (Dia de Independência de
Angola) a canção e vídeo "Luz Foi".
 
Em Junho de 2021, foi convidada a integrar o elenco do novo espetáculo do diretor / autor /
encenador italiano Pippo Delbono, "Amore". A peça estreou no Teatro Storchi (Modena / Itália) a 28 de
Outubro de 2021, tendo já agendada uma digressão mundial para 2022/23.



 
Ainda em 2021, assinalou os 10 anos de carreira com um espetáculo em streaming, no que recriou
"Clave Bantu" com os músicos da gravação original do álbum a partir do estúdio de Santiago de
Compostela e um espetáculo na Festa do Avante!.
 
O seu quinto álbum de originais - "Uma Música Angolana" - foi apresentado este ano, com uma paleta
afetiva de ritmos que vão desde a massemba angolana ao batuku cabo-verdiano, passando pelo
maracatu e o afoxé do Brasil.  Uma Música Angolana  é um universo sonoro possível de misturas e
improvisações jazzísticas.
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Atividades de sensibilização para a igualdade de género e um documentário sobre a obra de 1972,
"Novas Cartas Portuguesas", estão em destaque na programação, que decorre até 29 de outubro.
 
O Dia Municipal para a Igualdade comemora-se esta segunda-feira, dia 24 de outubro e várias
atividades acontecem pelo concelho de Almada até ao próximo sábado 29. A data é "assinalada com a
realização de iniciativas, em parceria com instituições locais, que têm como objetivo sensibilizar a
comunidade para as questões da igualdade e não discriminação", explica a Câmara Municipal de
Almada (CMA) no seu site.
 
A programação conta com os workshops "Géneros de igualdade", que pretendem sensibilizar as
famílias para a promoção da igualdade de género, "desconstruindo os estereótipos atribuídos a
homens e mulheres desde a infância", como se lê no cartaz das atividades. Os workshops têm lugar
no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, na quinta-feira e no sábado, 27 e 29 de outubro
respetivamente.
 
Na sexta-feira, dia 28 de outubro, a Associação de Imigrantes de Almada (Ad Sumus) e a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) dinamizam ações de sensibilização junto das comunidades numa
unidade móvel de saúde no Laranjeiro e no Monte de Caparica. As associações pretendem promover
"respostas de acesso a` saúde da população imigrante e de prevenção do crime e da violência,
respostas para aumentar a segurança pessoal e da comunidade, e de saber como lidar com o crime",
esclarece a nota da programação. A unidade móvel de saúde vai estar no dia 28 de outubro na Praça
da Portela (Laranjeiro), entre as 10h30 e as 12h30 e na Rua do Moinho (Monte de Caparica) entre as
14h e as 16h.
 
As atividades do Dia Municipal para a Igualdade terminam no sábado, dia 29 de outubro, às 19h, no
Fórum Municipal Romeu Correia, com a exibição do documentário de 1974 "Les Trois Portugaises", de
Delphine Seryrig, seguido de um debate com a participação de Manuela Tavares, investigadora em
questões de género e co-fundadora da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). O
documentário francês debruça-se sobre a obra "Novas Cartas Portuguesas", de Maria Isabel Barreno,
Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que este ano comemora os 50 anos da sua primeira edição
em 1972.
 
O Dia Municipal para a Igualdade foi instituído pela CMA no âmbito do Plano Municipal para a
Igualdade e Não Discriminação. Pode consultar a programação completa das atividades nesta página.
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125 euros são bem-vindos na APAV
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"Receber um complemento faz toda a diferença". É esta a mensagem que a APAV - Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima pretende transmitir com a sua mais recente campanha. O conceito, o
copy e o layout são do criativo José Godinho Marques.
 
Este é o primeiro projeto enquanto criativo independente, numa cocriação com a Pine Digital.
 
O objetivo é mostrar a relevância dos 125 euros - valor do apoio extraordinário da Segurança Social -
"enquanto donativo para uma instituição que é cada vez mais procurada por quem precisa de ajuda".
 
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 
[Additional Text]:
125 euros são bem-vindos na APAV
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YULIA POPOVA acusou o cantor 
de violência doméstica, mas não 

houve provas da prática do crime 

    

  

111 

 

    

JOÃO PEDRO PAIS "feliz" 
com arquivamento 

do processo 
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D
ois anos depois de ter 
sido acusado de violên-
cia doméstica por parte 

da ex-namorada, João Pedro 
Pais vê finalmente o caso ar-
quivado, por a investigação 
não ter encontrado "uma única 
evidência da prática do crime" 
que suportasse a denúncia de 
Yulia Popova. Em comunicado, 
o cantor, que desde o início 
se afirmou inocente, "lamen-
ta profundamente que o seu 
nome tenha sido associado 
a este tema, com o propósi-
to único de tentar denegrir a 
sua imagem pública, mas afir-

  

ma-se agora muito feliz com 
a conclusão do processo". 
Para além deste processo, 
Yulia Popova era acusada pelo 
Ministério Público da prática 
de pelo menos 20 crimes de 
difamação contra a atual na-
morada de João Pedro Pais. 
A pedido de Yulia, a atual na-
morada do cantor desistiu da 
queixa-crime por difamação, 
apenas exigiu que Yulia fizes-
se um generoso donativo à 
APAV — Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima, o que, 
entretanto, já foi cumprido. • 

fotos Arquivo Lux 

Yulia Popova 
acusava João 

Pedro Pais 
de violência 

doméstica, mas 
a investigação 
não encontrou 

uma única 
prova contra 

o cantor 



Entrega do Prémio APAV 2022 em Lisboa
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima leva a efeito a cerimónia de entrega do Prémio APAV 2022,
que se irá realizar a 25 de outubro, às 11h, na sede da APAV, na Rua José Estêvão, 135-A, em Lisboa.
 
Em 2020, a propósito do 30.º aniversário da APAV, foi criado o Prémio APAV, que se destina a
distinguir a/s pessoas/s singular/es ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins,
missão e visão da APAV. Em 2020 foi atribuído a título póstumo, a Bruno Brito (1976-2020),
distinguindo-o pelo seu carácter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e desafiantes
áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus familiares e
amigos/as. Em 2021, o Prémio APAV não foi atribuído, ratificando-se a deliberação de não atribuição
para este ano.
 
Neste ano de 2022, o Prémio APAV será entregue a uma entidade que, com isenção e independência,
ao longo do último ano, se tem dedicado a dar voz ao silêncio das vítimas.
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo" - pelo que se usou lixo plástico derretido e remoldado para a
construção do troféu. O designer Gonçalo Falcão explica que usou "plástico branco e vermelho que,
neste processo, se misturaram de formas imprevisíveis", com a forma estável de um pilar.
 
24 de Outubro de 202224 de Outubro de 202224 de Outubro de 2022



Violência nos idosos não é uma questão de moda... Saiba como identificar, prevenir e
intervir
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Artigo de Maria Manuela Machado, professora da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do
Minho
 
Maria Manuela Machado
 
Professora da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho
 
O envelhecimento populacional afeta quase todos os países desenvolvidos do mundo. Prevê-se que o
número de pessoas com 65 ou mais anos passe de 727 milhões em 2020 para mais de 1.5 mil milhões
em 2050.
 
O modelo atual e mais predominante de cuidados às pessoas idosas (estruturas residenciais, cuidados
domiciliários, serviços de internamento de longa duração) tem custos elevados. Os serviços são
pressionados para reduzir as despesas e, simultaneamente, aumentar o acesso aos serviços,
mantendo a qualidade dos cuidados, o que, a longo prazo, é insustentável, sendo necessário o
envolvimento de cuidadores informais e familiares.
 
A reorganização dos recursos para fazer face à pandemia COVID-19 resultou numa diminuição da
atenção a outras áreas. Durante a pandemia, a prevalência de maus-tratos a pessoas idosas na
comunidade sofreu um aumento de 84%. Em Portugal, a APAV abriu, em 2020, 1814 processos por
violência contra pessoas idosas, o número mais elevado, num único ano, desde 2013.
 
A violência na terceira idade tem impacto negativo na saúde dos idosos, estando associada a maior
taxa de mortalidade e a maior risco de hospitalização, de incapacidade e de institucionalização. Os
idosos, vítimas de violência, apresentam maior suscetibilidade para problemas de saúde, como: dor
crónica, problemas nos ossos e articulações, problemas gastrointestinais, lesões traumáticas,
depressão, ansiedade, ideação e tentativas de suicídio.
 
O SAVE - Screening for Abuse Vitctims among Elderly é um projeto Erasmus+ que visa aumentar o
conhecimento sobre os instrumentos de screening, melhorar a capacidade para identificar, intervir,
apoiar e encaminhar os casos violência. No site do projeto poderão ser consultados os materiais
produzidos, nomeadamente uma revisão de literatura sobre instrumentos de screening, um curriculum
de formação para profissionais de saúde e de serviço social e um curso online gratuito, para um
público mais alargado.
 
No próximo dia 27 de outubro, às 18:00, realizar-se-á uma Health Talk (online) sobre a prevenção da
violência contra os idosos, onde serão apresentados alguns resultados de investigação do projeto
SAVE. A sessão é gratuita, mas requer inscrição prévia.
 
Informações mais detalhadas sobre esta iniciativa promovida pela Escola Superior de Enfermagem da
Universidade do Minho encontram-se nas redes sociais das Health Talks (Instagram, Facebook,
LinkedIn, Spotify).



 
A deteção precoce da violência contra os idosos é uma oportunidade para reduzir os riscos, prevenir
danos mais graves e, até mesmo, salvar vidas!
 
A rubrica Health Talks é uma parceria da Escola Superior de Enfermagem da UMinho com O Minho. Na
última semana de cada mês vai ser publicado um artigo de opinião que visa empoderar as pessoas,
partilhar informação baseada na evidência científica e fomentar comportamentos saudáveis. O
objetivo é valorizar o bem-estar físico, mental e social a nível individual, familiar e comunitário, além
de aumentar a literacia em saúde dos cidadãos e aproximá-los dos cientistas.
 
Redação



Aline Frazão abre ciclo de concertos de outono da Casa do Povo de Santo Estevão
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Cantora, compositora, guitarrista e produtora, é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos
angolanos
 
Aline Frazão abre, no próximo sábado, pelas 22:00, o Ciclo de Programação de Outono da Casa do
Povo de Santo Estêvão de Tavira, aproveitando a vinda da artista a Portugal, que está atualmente a
residir na Alemanha
 
Aline Frazão, nascida a 1988, é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos angolanos.
Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda. Além dos quatro álbuns
de originais editado, a cantora fez parte do painel de cronistas do jornal Rede Angola durante dois
anos.
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia "Clave Bantu"
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, "Clave Bantu". O disco é composto por um repertório autoral
gravado em Santiago de Compostela, Galiza, com os músicos José Manuel Díaz e Carlos Freire. Conta
ainda com duas parcerias inéditas com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.
 
"Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum, no que assina a produção musical. Desta vez,
para além das canções autorais, como aclamado o tema "Tanto", dá música a poemas de Alda Lara e
Carlos Ferreira. Foi com "Movimento" que começou percorrer palcos de vários lugares do mundo, na
Europa, no Brasil, em Angola e em outros países africanos, seja a solo ou com a sua banda.
 
Em 2015, Aline Frazão editou "Insular", o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha
escocesa de Jura, "Insular" conta com a produção do britânico Giles Perring e com a decisiva
participação do guitarrista português Pedro Geraldes (Linda Martini). Em "Insular" apresentam-se as
novas parcerias, com a poetisa angolana Ana Paula Tavares, com a rapper portuguesa Capicua, bem
como uma versão de "Susana", de Rosita Palma, com a participação especial de Toty Sa'Med.
 
Editado em setembro de 2018, "Dentro da Chuva" foi gravado na cidade do Rio de Janeiro e volta a
ter produção musical da cantora. O álbum, num formato minimalista, maioritariamente voz e violão,
tem a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum e do guitarrista e compositor
português João Pires. Conta também com um dueto com a cantora e compositora baiana Luedji Luna
em "Kapiapia", um marcante texto de Ruy Duarte de Carvalho. Para além das canções autorais, Aline
canta ainda "Ces Petits Riens", de Serge Gainsbourg, e "Peit Ta Segura", do compositor caboverdiano
Danilo Lopes da Silva.
 
Em 2020 Aline Frazão estreou-se no cinema
 
Em 2020, Aline Frazão estreou-se no cinema com a banda sonora original de "Ar-Condicionado", uma
longa-metragem de ficção produzida pela Geração 80 e realizada por Fradique, que teve a sua estreia
no International Film Festival of Rotterdam.
 
No campo literário, é convidada pela Revista Granta para publicar o conto "Lucinda" na sua edição de



Novembro e também pela APAV no livro que assinala os 30 anos da Associação. Ainda em 2020, lança
no dia 11 de novembro (Dia de Independência de Angola) a canção e vídeo "Luz Foi".
 
Em junho de 2021, foi convidada a integrar o elenco do novo espectáculo do director / autor /
encenador italiano Pippo Delbono, "Amore". A peça estreou no Teatro Storchi (Modena / Itália) a 28 de
Outubro de 2021, tendo já agendada uma digressão mundial para 2022/23.
 
Ainda em 2021, assinalou os 10 anos de carreira com um espectáculo em streaming, no que recriou
"Clave Bantu" com os músicos da gravação original do álbum a partir do estúdio de Santiago de
Compostela e um espectáculo na Festa do Avante!.
 
O seu quinto álbum de originais - "Uma Música Angolana" - foi apresentado este ano, trata-se do
resultado de reencontros muito desejados: com a sua banda; com uma paleta afetiva de ritmos que
vão desde a massemba angolana ao batuku cabo-verdiano, passando pelo maracatu e o afoxé do
Brasil; com a escrita de canções e com a busca incessante por uma voz que se expresse através das
palavras, do canto e também da direção musical como um todo. "Uma Música Angolana" é um
universo sonoro possível de misturas e improvisações jazzísticas, dançadas numa batida que vem de
dentro do corpo, de dentro do sentimento. Porque religar é preciso.
 
POSTAL



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: TRÊS ANOS DEPOIS AS ´REDES DE URGÊNCIA´
CONTINUAM NO PAPEL
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Os projetos-piloto para a criação de redes de urgência de intervenção em violência doméstica,
aprovados em 2019, ainda não estão implementados, acusou o coordenador da equipa que propôs a
medida, enquanto o Governo diz que estão em preparação.
 
A medida foi aprovada em Conselho de Ministros em agosto de 2019, juntamente com outras de
prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica, na sequência da criação de uma comissão
técnica multidisciplinar que deveria apresentar propostas no prazo de três meses.
 
O objetivo era agilizar a recolha e tratamento de dados em matéria de homicídios e outras formas de
violência contra mulheres e violência doméstica, aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime e reforçar os modelos de formação.
 
Especificamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas
72 horas a seguir à apresentação de queixa-crime, a comissão técnica, coordenada pelo procurador da
República jubilado Rui do Carmo, que é também coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de
Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD), propôs a criação de redes de urgência de intervenção
(RUI), entre outras medidas.
 
"Se [a rede de urgência de intervenção] estivesse implementada, eu conhecia seguramente, mas não
está implementada e isso tenho a certeza absoluta", disse, à Lusa, Rui do Carmo.
 
Primeiramente em formato de projeto-piloto, estas redes serviriam para garantir uma resposta 24
horas por dia às vítimas de violência doméstica, através de "um modelo integrado de atuação urgente
de âmbito territorial" que envolveria operadores policiais, judiciários e membros das respostas e
estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) e/ou dos
Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV), "em articulação com as linhas telefónicas integradas no Serviço de
Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD)".
 
"Só posso dizer que não sei rigorosamente nada sobre isso e eu estou relativamente bem informado.
(...) Aquilo que hoje continuo a dizer é que esta decisão do Conselho de Ministros não foi
implementada e era urgente que fosse", acrescentou o responsável, recusando-se, no entanto a
especular sobre eventuais motivos para que os projetos-piloto ainda não tenham avançado.
 
Contactado pela Lusa, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
afirmou que está "em desenvolvimento (...) o modelo de funcionamento e a forma de operacionalizar
a implementação dos projetos-piloto ao nível da criação de redes de urgência de intervenção que se
encontram em fase de conclusão por parte das diversas entidades envolvidas".
 
Rui do Carmo assumiu-se surpreendido por estes projetos-piloto ainda não terem sido implementados,
até porque "foi uma das medidas que o Governo disse expressamente que identificava como
prioritárias".
 



"Penso que continuam a ser um aspeto muito importante deste plano de ação definido em 2019 e que
deve ser encarado com urgência. Todos os dias somos colocados perante a necessidade de existir este
tipo de intervenção", garantiu.
 
Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirmou que estes projetos-piloto não
avançaram e que desconhece o ponto da situação.
 
"A APAV não tem conhecimento da implementação dos projetos-piloto da rede de urgência de
intervenção, enquanto organismo pertencente à RNAVVD [Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica]", disse, à Lusa, Daniel Cotrim, assessor técnico da direção.
 
De acordo com Daniel Cotrim, "o funcionamento 24 horas não existe" e o que existe atualmente é
exatamente igual ao que havia no ano de 2019.
 
A Lusa contactou também a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, mas não conseguiu esclarecimentos em
tempo útil.
 
Para Rui do Carmo, a importância das redes de urgência de intervenção reside sobretudo no facto de
os dados estatísticos oficiais demonstrarem "que uma boa parte destas ocorrências acontece (...) em
horas e dias da semana em que habitualmente os serviços não estão a funcionar", como à noite, ao
fim do dia ou ao fim de semana.
 
"Esta rede serviria para, 24 horas por dia, poder ser acionada e poder ser uma rede multidisciplinar e
multifuncional, na medida em que englobava o Ministério Público, os órgãos de policia criminal, as
entidades judiciárias, mas também a rede nacional de apoio às vítimas de violência domestica e os
serviços de apoio às vítimas que estão implantados no terreno, o que permitia que pudesse acudir a
qualquer altura do dia ou em qualquer dia da semana a situações que fossem noticiadas e que
exigissem uma intervenção imediata", explicou.
 
Acrescentou que o que tinha ficado decidido em 2019 era que "se ia trabalhar a partir da resolução
[de Conselho de Ministros] para definir em que sítio é que se ia criar e a exata composição destas
equipas".
 
Outra das medidas que estava também prevista era a revisão do modelo de avaliação de risco, mas,
segundo o procurador jubilado, "está exatamente no mesmo pé".
 
"Que eu saiba também não há nenhum avanço", afirmou.
 
Sobre esta questão, o gabinete da secretária de Estado Isabel Rodrigues disse que as necessárias
"especificações técnicas (...) foram definidas pelas entidades com responsabilidades neste domínio" e
estão concluídas.
 
"A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica", refere.
 
Adianta ainda que os trabalhos para a definição do regulamento de funcionamento da Base de Dados
de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD) e "o impulsionamento e
acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento inerentes à operacionalização" desta base de
dados "estão a prosseguir no contexto do Grupo de Trabalho" que foi constituído para o efeito.
 
"Após a aprovação do regulamento de funcionamento, a BDVMVD irá rececionar dados das entidades-
fonte e começar a disponibilizar informação, nos termos e com as finalidades previstas no art.º 37.º-A
da Lei 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual", conclui.
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É pertinente a mobilização da sociedade para o combate ao "bullying"
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Assinalou-se, a 20 de outubro, o Dia Mundial de Combate ao Bullying, forma de violência
correspondente a um padrão de comportamento intencional e agressivo recorrente contra uma vítima,
em situação de desequilíbrio real (ou percebido) de poder e em que a vítima se sente vulnerável e
impotente para se defender. A data é um alerta internacional para o problema com que muitos jovens
vivem. Nesta data, são promovidas campanhas de prevenção e de combate ao bullying, sobretudo nas
escolas, e são revelados relatórios de estudos sobre este problema.
 
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma em cada três crianças do Mundo,
entre os 13 anos e os 15 anos, é regularmente vítima de bullying na escola.
 
Créditos fotográficos: Morgan Basham (Unsplash)
 
Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a
denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir são os desafios colocados face
a um flagelo cujo combate não é tarefa de um dia nem de um grupo de pessoas, mas de todos os dias
do ano e de todas as pessoas.
 
Em Portugal, o site da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), contém informação útil e
ajuda para o problema. Por seu turno, a Associação Plano i, sediada no Porto com intuito de promover
a inclusão, criou o Observatório Nacional do Bullying, para recolher informações sobre situações de
bullying em contexto escolar, através de questionário, disponível no respetivo site, a preencher por
quem é ou foi vítima ou testemunha desta prática. Os dados servirão para o mapeamento e para a
caraterização do fenómeno, bem como para o reforço da prevenção e do combate.
 
Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a
denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir são os desafios colocados
 
Porque a família é uma das estruturas mais importantes na prevenção e no combate à violência contra
crianças e jovens, tal como a escola, os pais devem perguntar diariamente aos filhos sobre o dia na
escola e perceber, pelas respostas, se os filhos andam tristes ou distantes, o que pode ser indicativo
de problemas de bullying. É premente encorajar os filhos a expressarem o que sentem, a dizerem
"não", quando estão desconfortáveis, e a não reagirem com violência, para não gerarem ainda mais
violência.
 
***
 
O termo inglês bullying contém o radical bully, que significa valentão, a que se apõe o sufixo "-ing" a
denotar continuidade, o que ajuda a entender com maior precisão o significado do termo.
 
(© SchoolNews)
 
Tal prática é caraterizada por constantes agressões físicas, verbais e psicológicas(geralmente ocorrem
juntas), em que um indivíduo ou grupo humilha, apouca, expõe e agride outro indivíduo. Só se chama



bullying ao comportamento sistemático e constante, ao passo que episódios isolados de agressão física
ou verbal não entram nesta caraterização. Chama-se bullying tal comportamento em crianças e
adolescentes, pois, nos adultos, a prática similar é assédio moral.
 
O bullying assume diversas modalidades: apelidos vexatórios e sistemáticos, perseguição à vítima,
humilhação da mesma diante de público, exposição pelas caraterísticas físicas ou psicológicas,
chegando a agressões físicas que podem provocar lesões corporais.
 
(www.abrilabril.pt)
 
O comportamento é físico (por exemplo, empurrão e destruição de bens), verbal (provocação, insulto
e ameaça) ou relacional (difamação e exclusão do grupo). Segundo a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o problema afeta, de forma desproporcional, os
membros da comunidade escolar que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social,
nomeadamente as crianças e os adolescentes cuja orientação sexual, identidade ou expressão de
género não coincide com as normas sociais ou de género tradicionais.
 
Cleo Fante, especialista na matéria, afirmou, em artigo publicado na revista Super Interessante, que,
até a década de 1970,a sociedade não via o bullying como um problema, mas como uma fase normal
do desenvolvimento infantil, mentalidade retrógrada de algumas pessoas que ainda o encaram como
brincadeira ou como comportamento social normal, em que uns são dominados por serem mais fracos
e outros são dominantes por serem mais fortes. Esse comportamento negligente de famílias e até de
profissionais da educação pode provocar na vítima asensação de impotência e a crença de que o erro
está nela, visto que não consegue defender-se sozinha.
 
Créditos fotográficos: Timothy Eberly (Unsplash)
 
Quem pratica bullying procura alvos fáceis, normalmente crianças menores e sem comportamento
agressivo. Porém, não podemos ficar-nos por simplesmente julgar e condenar tal comportamento em
menores, pois, geralmente, revela-se em indivíduos que passam por problemas emocionais e
psicológicos, muitas vezes, originados no ambiente familiar. Há que ir à raiz dos males!
 
Na comunidade escolar, em que grupos dominantes se cristalizam como padrões de aceitação, quem
não se enquadre nesses padrões acaba excluído e pode ser vítima
 
O ambiente mais propício é a escola, por uma razão sociológica: a escola constitui o ambiente em que
as crianças e os adolescentes passam grande parte do dia e convivem diariamente uns com os outros.
E, como na sociedade extraescolar,esse ambiente gera a formação de grupos sociais e cria, entre os
estudantes, situações de hierarquia pela força ou pela aceitação que um indivíduo tem do grupo. Isso
não isenta outros ambientes do bullying, como a vizinhança ou o condomínio.
 
Na comunidade escolar, em que grupos dominantes se cristalizam comopadrões de aceitação, quem
não se enquadre nesses padrões acaba excluído e pode ser vítima. Normalmente, os padrões das
relações sociais escolares, principalmente em adolescentes, formam-se com base nas caraterísticas
físicas e no grau de popularidade e aceitação que os indivíduos têm dentro do grupo.
 
(© Radio Clube Conquista)
 
As pessoas consideradas mais populares ou "descoladas" constituem-se em referência para o
comportamento social, e quem não se enquadre no padrão é considerado estranho ao grupo. Daí
advém o comportamento humilhante e vexatório da parte dos que se julgam normais ou populares
contra os que têm por estranhos por não se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos.
 
Além da violência psicológica, pode-se chegar à violência física, em que alguns agridem a vítima
(criança ou adolescente menor e mais indefeso). Em todos os casos, cabe aos profissionais da
educação coibir qualquer prática violenta que ocorra em ambiente escolar.
 



***
 
No Programa Escola Segura, desde o ano letivo de 2013/2014 até 2021/2022, a Polícia de Segurança
Pública (PSP) realizou cerca de 27 mil ações de sensibilização grupais subordinadas à temática bullying
e ciberbullying, abrangendo mais de 580 mil alunos. Só no ano letivo 2021/2022 foram reportados
2.847 crimes. Foi registado um total de 2.183 vítimas, das quais 1.192 do género masculino e cerca
de mil do género feminino.
 
A faixa etária com maior preponderância de vítimas é a dos 12 anos aos 15 anos, com 946 vítimas,
representando 43,3% do total. Destas vítimas, 582 são do género masculino (61,5%) e 364 do género
feminino (38,5%). Já no atinente aos agressores, foram identificados 2.525 dos quais 1.848 do género
masculino e 679 do género feminino. A faixa etária com maior preponderância de
suspeitos/agressores é a dos 12 anos aos 15 anos, com 1.144 suspeitos/agressores, representando
45,3% do total. Destes suspeitos/agressores, 869 são do género masculino (76%) e 275 do género
feminino (24%).
 
Créditos fotográficos: divvypixel.com (Pixabay)
 
Os dados revelam o aumento do total de ocorrências, pós-período de atividades não presenciais
causado pela covid-19. Ainda assim, houve decréscimo no número de ocorrências registadas em
contexto escolar relativamente ao ano letivo de 2018/2019, último antes da pandemia.
 
Segundo refere o Público (em 20.10.2022), dados recolhidos em Portugal no âmbito do Projeto Free
(estudo internacional sobre o bem-estar na escola, que envolve 13 países europeus), junto de cerca
de 1200 estudantes com idades entre os 14 anos e os 19 anos, permitem lançar um retrato exaustivo
e factual sobre as suas experiências.
 
Um dos objetivos era averiguar as experiências de bullying e a saúde mental dos/as jovens LGBTQ+,
comparando-as com as dos/as congéneres não-LGBTQ+ (jovens dentro da dita norma). Os resultados
são inequívocos: são os/as não-heterossexuais, que têm uma identidade trans/não binária e que são
percecionados/as como tendo uma expressão de género não normativa (rapazes mais "femininos" e
raparigas mais "masculinas") que sofrem mais bullying e que apresentam autoestima mais baixa,
índices mais elevados de depressão, ansiedade generalizada, risco de suicídio e comportamentos
autolesivos.
 
As linhas orientadoras e os planos nacionais de igualdade são importantes, mas a realidade mostra
que são insuficientes. São necessárias medidas específicas nas escolas, que criem ambiente seguro e
inclusivo
 
Ao ter efeito positivo no bem-estar destes/as jovens a menção explícita dos direitos das crianças e
jovens LGBTQ+ nos regulamentos escolares, a par da inclusão de conteúdos relacionados com a
diversidade sexual e de género nos currículos, investigou-se em que medida a população escolar
estava consciente da existência destas medidas. Apenas uma minoria de estudantes referiu que a sua
escola tinha políticas anti-bullying mencionando a orientação sexual e a identidade de género e que o
currículo incluía questões LGBTQ+. Por sua vez, os/as estudantes de minorias sexuais e de género que
percecionavam as escolas como menos inclusivas apresentavam também uma autoestima mais baixa
e níveis mais elevados de depressão.
 
Campanha nacional contra a violência nas escolas. (cm-celoricodabeira.pt)
 
As linhas orientadoras e os planos nacionais de igualdade são importantes, mas a realidade mostra
que são insuficientes. São necessárias medidas específicas nas escolas, que criem ambiente seguro e
inclusivo, por exemplo: criação e implementação de estratégias de sensibilização de pares que
potenciem o seu papel de aliados/as; promoção de estratégias de prevenção de comportamentos
abusivos e de capacitação para a adoção de estratégias assertivas em situações em que estes
ocorrem; reforço da formação e sensibilização de pessoal docente e não docente para as temáticas da
orientação sexual, identidade de género e expressão de género; sinalização, junto das escolas, da



prioridade de contribuir para um clima escolar mais seguro e inclusivo para jovens LGBTQ+,
designadamente nos planos anuais de atividades; fomento e facilitação de estruturas informais
constituídas por jovens e apoiadas por docentes e pessoal não docente, com o formato de clubes ou
de alianças; inclusão de temáticas LGBTQ+ nos currículos e nos manuais, para contrariar estereótipos
redutores sobre género e sobre sexualidade; alerta à comunidade escolar para a necessidade do
respeito pelas especificidades das vivências de pessoas jovens trans ou não binárias, nomeadamente
respeitando os pronomes e o nome social, articulando o uso seguro de casas de banho e balneários e
respeitando a identidade de género em todas as atividades que envolvam divisão por género.
 
***
 
Há muito caminho por fazer e por andar, no respeito, na igualdade e na inclusão!
 
.
 
24/10/2022
 
Assinalou-se, a 20 de outubro, o Dia Mundial de Combate ao Bullying, forma de violência
correspondente a um padrão de comportamento intencional e agressivo recorrente contra uma vítima,
em situação de desequilíbrio real (ou percebido) de poder e em que a vítima se sente vulnerável e
impotente para se defender. A data é um alerta internacional para o problema com que muitos jovens
vivem. Nesta data, são promovidas campanhas de prevenção e de combate ao bullying, sobretudo nas
escolas, e são revelados relatórios de estudos sobre este problema.
 
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma em cada três crianças do Mundo,
entre os 13 anos e os 15 anos, é regularmente vítima de bullying na escola.
 
Créditos fotográficos: Morgan Basham (Unsplash)
 
Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a
denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir são os desafios colocados face
a um flagelo cujo combate não é tarefa de um dia nem de um grupo de pessoas, mas de todos os dias
do ano e de todas as pessoas.
 
Em Portugal, o site da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), contém informação útil e
ajuda para o problema. Por seu turno, a Associação Plano i, sediada no Porto com intuito de promover
a inclusão, criou o Observatório Nacional do Bullying, para recolher informações sobre situações de
bullying em contexto escolar, através de questionário, disponível no respetivo site, a preencher por
quem é ou foi vítima ou testemunha desta prática. Os dados servirão para o mapeamento e para a
caraterização do fenómeno, bem como para o reforço da prevenção e do combate.
 
Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a
denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir são os desafios colocados
 
Porque a família é uma das estruturas mais importantes na prevenção e no combate à violência contra
crianças e jovens, tal como a escola, os pais devem perguntar diariamente aos filhos sobre o dia na
escola e perceber, pelas respostas, se os filhos andam tristes ou distantes, o que pode ser indicativo
de problemas de bullying. É premente encorajar os filhos a expressarem o que sentem, a dizerem
"não", quando estão desconfortáveis, e a não reagirem com violência, para não gerarem ainda mais
violência.
 
***
 
O termo inglês bullying contém o radical bully, que significa valentão, a que se apõe o sufixo "-ing" a
denotar continuidade, o que ajuda a entender com maior precisão o significado do termo.
 
(© SchoolNews)



 
Tal prática é caraterizada por constantes agressões físicas, verbais e psicológicas(geralmente ocorrem
juntas), em que um indivíduo ou grupo humilha, apouca, expõe e agride outro indivíduo. Só se chama
bullying ao comportamento sistemático e constante, ao passo que episódios isolados de agressão física
ou verbal não entram nesta caraterização. Chama-se bullying tal comportamento em crianças e
adolescentes, pois, nos adultos, a prática similar é assédio moral.
 
O bullying assume diversas modalidades: apelidos vexatórios e sistemáticos, perseguição à vítima,
humilhação da mesma diante de público, exposição pelas caraterísticas físicas ou psicológicas,
chegando a agressões físicas que podem provocar lesões corporais.
 
(www.abrilabril.pt)
 
O comportamento é físico (por exemplo, empurrão e destruição de bens), verbal (provocação, insulto
e ameaça) ou relacional (difamação e exclusão do grupo). Segundo a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o problema afeta, de forma desproporcional, os
membros da comunidade escolar que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social,
nomeadamente as crianças e os adolescentes cuja orientação sexual, identidade ou expressão de
género não coincide com as normas sociais ou de género tradicionais.
 
Cleo Fante, especialista na matéria, afirmou, em artigo publicado na revista Super Interessante, que,
até a década de 1970,a sociedade não via o bullying como um problema, mas como uma fase normal
do desenvolvimento infantil, mentalidade retrógrada de algumas pessoas que ainda o encaram como
brincadeira ou como comportamento social normal, em que uns são dominados por serem mais fracos
e outros são dominantes por serem mais fortes. Esse comportamento negligente de famílias e até de
profissionais da educação pode provocar na vítima asensação de impotência e a crença de que o erro
está nela, visto que não consegue defender-se sozinha.
 
Créditos fotográficos: Timothy Eberly (Unsplash)
 
Quem pratica bullying procura alvos fáceis, normalmente crianças menores e sem comportamento
agressivo. Porém, não podemos ficar-nos por simplesmente julgar e condenar tal comportamento em
menores, pois, geralmente, revela-se em indivíduos que passam por problemas emocionais e
psicológicos, muitas vezes, originados no ambiente familiar. Há que ir à raiz dos males!
 
Na comunidade escolar, em que grupos dominantes se cristalizam como padrões de aceitação, quem
não se enquadre nesses padrões acaba excluído e pode ser vítima
 
O ambiente mais propício é a escola, por uma razão sociológica: a escola constitui o ambiente em que
as crianças e os adolescentes passam grande parte do dia e convivem diariamente uns com os outros.
E, como na sociedade extraescolar,esse ambiente gera a formação de grupos sociais e cria, entre os
estudantes, situações de hierarquia pela força ou pela aceitação que um indivíduo tem do grupo. Isso
não isenta outros ambientes do bullying, como a vizinhança ou o condomínio.
 
Na comunidade escolar, em que grupos dominantes se cristalizam comopadrões de aceitação, quem
não se enquadre nesses padrões acaba excluído e pode ser vítima. Normalmente, os padrões das
relações sociais escolares, principalmente em adolescentes, formam-se com base nas caraterísticas
físicas e no grau de popularidade e aceitação que os indivíduos têm dentro do grupo.
 
(© Radio Clube Conquista)
 
As pessoas consideradas mais populares ou "descoladas" constituem-se em referência para o
comportamento social, e quem não se enquadre no padrão é considerado estranho ao grupo. Daí
advém o comportamento humilhante e vexatório da parte dos que se julgam normais ou populares
contra os que têm por estranhos por não se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos.
 
Além da violência psicológica, pode-se chegar à violência física, em que alguns agridem a vítima



(criança ou adolescente menor e mais indefeso). Em todos os casos, cabe aos profissionais da
educação coibir qualquer prática violenta que ocorra em ambiente escolar.
 
***
 
No Programa Escola Segura, desde o ano letivo de 2013/2014 até 2021/2022, a Polícia de Segurança
Pública (PSP) realizou cerca de 27 mil ações de sensibilização grupais subordinadas à temática bullying
e ciberbullying, abrangendo mais de 580 mil alunos. Só no ano letivo 2021/2022 foram reportados
2.847 crimes. Foi registado um total de 2.183 vítimas, das quais 1.192 do género masculino e cerca
de mil do género feminino.
 
A faixa etária com maior preponderância de vítimas é a dos 12 anos aos 15 anos, com 946 vítimas,
representando 43,3% do total. Destas vítimas, 582 são do género masculino (61,5%) e 364 do género
feminino (38,5%). Já no atinente aos agressores, foram identificados 2.525 dos quais 1.848 do género
masculino e 679 do género feminino. A faixa etária com maior preponderância de
suspeitos/agressores é a dos 12 anos aos 15 anos, com 1.144 suspeitos/agressores, representando
45,3% do total. Destes suspeitos/agressores, 869 são do género masculino (76%) e 275 do género
feminino (24%).
 
Créditos fotográficos: divvypixel.com (Pixabay)
 
Os dados revelam o aumento do total de ocorrências, pós-período de atividades não presenciais
causado pela covid-19. Ainda assim, houve decréscimo no número de ocorrências registadas em
contexto escolar relativamente ao ano letivo de 2018/2019, último antes da pandemia.
 
Segundo refere o Público (em 20.10.2022), dados recolhidos em Portugal no âmbito do Projeto Free
(estudo internacional sobre o bem-estar na escola, que envolve 13 países europeus), junto de cerca
de 1200 estudantes com idades entre os 14 anos e os 19 anos, permitem lançar um retrato exaustivo
e factual sobre as suas experiências.
 
Um dos objetivos era averiguar as experiências de bullying e a saúde mental dos/as jovens LGBTQ+,
comparando-as com as dos/as congéneres não-LGBTQ+ (jovens dentro da dita norma). Os resultados
são inequívocos: são os/as não-heterossexuais, que têm uma identidade trans/não binária e que são
percecionados/as como tendo uma expressão de género não normativa (rapazes mais "femininos" e
raparigas mais "masculinas") que sofrem mais bullying e que apresentam autoestima mais baixa,
índices mais elevados de depressão, ansiedade generalizada, risco de suicídio e comportamentos
autolesivos.
 
As linhas orientadoras e os planos nacionais de igualdade são importantes, mas a realidade mostra
que são insuficientes. São necessárias medidas específicas nas escolas, que criem ambiente seguro e
inclusivo
 
Ao ter efeito positivo no bem-estar destes/as jovens a menção explícita dos direitos das crianças e
jovens LGBTQ+ nos regulamentos escolares, a par da inclusão de conteúdos relacionados com a
diversidade sexual e de género nos currículos, investigou-se em que medida a população escolar
estava consciente da existência destas medidas. Apenas uma minoria de estudantes referiu que a sua
escola tinha políticas anti-bullying mencionando a orientação sexual e a identidade de género e que o
currículo incluía questões LGBTQ+. Por sua vez, os/as estudantes de minorias sexuais e de género que
percecionavam as escolas como menos inclusivas apresentavam também uma autoestima mais baixa
e níveis mais elevados de depressão.
 
Campanha nacional contra a violência nas escolas. (cm-celoricodabeira.pt)
 
As linhas orientadoras e os planos nacionais de igualdade são importantes, mas a realidade mostra
que são insuficientes. São necessárias medidas específicas nas escolas, que criem ambiente seguro e
inclusivo, por exemplo: criação e implementação de estratégias de sensibilização de pares que
potenciem o seu papel de aliados/as; promoção de estratégias de prevenção de comportamentos



abusivos e de capacitação para a adoção de estratégias assertivas em situações em que estes
ocorrem; reforço da formação e sensibilização de pessoal docente e não docente para as temáticas da
orientação sexual, identidade de género e expressão de género; sinalização, junto das escolas, da
prioridade de contribuir para um clima escolar mais seguro e inclusivo para jovens LGBTQ+,
designadamente nos planos anuais de atividades; fomento e facilitação de estruturas informais
constituídas por jovens e apoiadas por docentes e pessoal não docente, com o formato de clubes ou
de alianças; inclusão de temáticas LGBTQ+ nos currículos e nos manuais, para contrariar estereótipos
redutores sobre género e sobre sexualidade; alerta à comunidade escolar para a necessidade do
respeito pelas especificidades das vivências de pessoas jovens trans ou não binárias, nomeadamente
respeitando os pronomes e o nome social, articulando o uso seguro de casas de banho e balneários e
respeitando a identidade de género em todas as atividades que envolvam divisão por género.
 
***
 
Há muito caminho por fazer e por andar, no respeito, na igualdade e na inclusão!
 
.
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Siga-nos:
 
Louro Carvalho



Há padres no activo acusados de abusos, reconhece bispo auxiliar de Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2022

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f14749a

 
Américo Aguiar considera que o "normal" seria que os bispos das respectivas dioceses afastassem os
membros da igreja denunciados.
 
O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, reconheceu nesta terça-feira a existência de padres no
activo acusados de abusos sexuais, considerando que "seria normal" que os bispos das respectivas
dioceses afastassem os membros da igreja denunciados, noticiou o Jornal de Notícias (JN).
 
Depois de uma cerimónia de entrega do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) à
Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, Américo
Aguiar disse ser "preocupante" que haja padres em funções acusados de abusos sexuais.
 
"Estaria mais descansado se houvesse uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela
Comissão Independente, mas compreendo que pudesse causar nas vítimas desconforto ou
desconfiança. Se calhar, é por isso que não partilham, mas depois não se pode fazer coincidir essa boa
vontade que eu acho que seria positiva", afirmou o bispo auxiliar de Lisboa, citado pelo JN.
 
A preocupação é partilhada pelo presidente da APAV. Segundo o JN, João Lázaro considera que,
"independentemente da instituição onde foram detectados esses casos", tem de haver "medidas de
suspensão, de fazer com que a pessoa abusadora não esteja perto das vítimas enquanto decorrem
outro tipo de abordagens internas.
 
PÚBLICO



Abusos na Igreja. Sacerdotes suspeitos deviam afastar-se, diz bispo auxiliar de Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2022

Meio: Renascença Online Autores: Ângela Roque

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8ae046e

 
Qualquer padre denunciado por abuso devia pedir para deixar de exercer enquanto está a ser
investigado. Seria a "decisão normal", defendeu D. Américo Aguiar à margem da entrega do prémio
anual da APAV à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Contra Crianças na Igreja.
 
Qualquer sacerdote denunciado por abuso devia tomar a iniciativa de pedir para deixar de exercer
enquanto está a ser investigado, defende D. Américo Aguiar. O bispo auxiliar de Lisboa, e responsável
pela Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado, não quis comentar eventuais situações em que,
a nível nacional, padres suspeitos de abuso continuam no ativo, por não estar "mandatado para falar
em nome da conferência episcopal". Mas, considerou que essa seria a melhor atitude.
 
"A minha sensibilidade - e vamos restringir àquilo que é a minha responsabilidade e jurisdição - é que
seria mais confortável para todos e verdadeiro. Pessoalmente, eu faria isso, para esclarecer a
verdade", assegurou, acrescentando que, no fundo, "é aquilo que às vezes pedimos e solicitamos a
outras entidades, que a pessoa se afaste ou peça a suspensão das suas funções, não como assunção
de culpa do que quer que seja, mas para não influenciar nem criar qualquer tipo de ruído à volta
disso. Como sociedade e como Igreja penso que era bom que isso, não digo que fosse automático,
mas que fosse a decisão normal".
 
E a responsabilidade dos bispos? "Não devo fazer considerações sobre as decisões em cada diocese.
Defendo que após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo, o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento das condicionantes, nem do conteúdo das
denúncias, posso aceitar que existam decisões diferentes. Mas, o normal era que a decisão fosse essa,
do afastamento das funções", reafirmou.
 
D. Américo admitiu que é "preocupante" que possa haver padres suspeitos no ativo, e disse que
estaria "mais descansado" se houvesse uma "partilha permanente dos dados" da Comissão
Independente às comissões diocesanas, mas percebe que isso "talvez criasse desconfiança nas
vítimas". O que assegura é que no final das investigações "será cumprido o direito canónico e o civil",
que coincidem em algumas coisas, noutras não. "Nas prescrições, por exemplo, no direito canónico há
um prazo que pode ser reavaliado pelo Dicastério, enquanto no civil isso não acontece. Aquilo que
devemos fazer primeiro - e é um apelo que faço - é continuarmos a criar um ambiente de segurança e
conforto para que qualquer vitima se possam manifestar", e hoje "não faltam canais para a denúncia
ser feita".
 
À Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa foram denunciados três casos suspeitos
de abuso. "Tivemos o caso de um sacerdote que estava na diocese de Vila Real, foi suspenso, e no
civil também já teve um desfecho. O segundo caso (com o padre de Massamá) ainda está a decorrer,
quer civil quer canonicamente". O outro caso, que envolveu um sacerdote que trocou mensagens no
WhatsApp "está em vias de ter um desfecho formal, quer civil, quer canonicamente", assegurou.
 
Sobre o 'padre Cardoso' - nome fictício -, que recentemente a imprensa noticiou ter denunciado 12
casos suspeitos, Américo Aguiar esclarece que na queixa que acabou por fazer por escrito à Comissão
Diocesana "fez-nos chegar não 12, mas sete" situações. O dossier foi entregue por mim no Ministério



Público", avançou. Alguns dos padres envolvidos já faleceram.
 
"O ministério Público tem essa lista e esses dados em sua posse. O caso está em segredo de justiça, e
a comissão diocesana está a fazer o seu trabalho. Se civilmente ou canonicamente existirem dados
novos ou suplementares que permitam reabrir, certamente isso será feito", garantiu.
 
"Um caso que tenha sido avaliado, julgado e encerrado há 'x' anos atras, tenha sido arquivado ou
declarado prescrito, temos de ponderar muito bem como é que essa situação se retoma", e ter em
conta a chamada "paz jurídica", mas "esforçamo-nos pela verdade e transparência. Às vezes não
temos todos os dados, e tudo é feito com muito cuidado. Mas, temos conseguido salvaguardar a
identidade das vítimas, o que tem sido importante para que se consigam condições de segurança"
para as denúncias serem feitas.
 
Prémio APAV é "um farol" da luta contra os abusos
 
Na entrega do prémio anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) à Comissão
Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais Contra Crianças na Igreja Católica em Portugal, foi
sublinhado o papel que este organismo tem desempenhado para "dar voz ao silêncio" das vítimas.
Pedro Strecht, que preside à Comissão, lembrou que já recolheram mais de 400 denúncias, mas o
número final será muito superior.
 
"Até agora foram mais de quatro centenas os testemunhos que recolhemos e continuam a chegar
diariamente e por diversas formas à Comissão. Trata-se de testemunhos que trazem outros casos,
logo mais vítimas, que na infância passaram pela mesma experiência de abuso, e assim nos
transportam para um universo que ultrapassa em muito a ordem da centenas", afirmou.
 
Sublinhado a "honra imensa" de receber o prémio da APAV, este responsável referiu-se à Conferência
Episcopal Portuguesa, que "teve a coragem de ousar pedir" que este trabalho de investigação se
fizesse, "conferindo total independência a esta comissão". Com os resultados a que chegarem "a CEP
poderá ter uma boa base científica que lhe permita o conhecimento mais detalhado do que aconteceu
no passado e pensar em estratégias mais adequadas para o futuro".
 
O prémio APAV seria depois oferecido por Pedro Strech a D. Américo Aguiar. "Gostava de aproveitar
aqui a presença do senhor bispo auxiliar de Lisboa, organizador da Jornada Mundial da Juventude, que
teve esta semana como primeiro inscrito o Papa - que virá a Lisboa em agosto de 2023 - e torná-lo
guardião deste prémio, para que o mesmo possa estar perto do Papa aquando da sua visita a
Portugal. Entrego fisicamente este prémio que recebemos hoje".
 
Para o bispo auxiliar de Lisboa, e presidente da fundação JMJ, o prémio é uma espécie de "farol" que
vai lembrar a todos o que têm de fazer na prevenção e combate dos abusos.
 
"Vou levá-lo para o meu gabinete na JMJ, e será para todos - para toda a equipa e este grupo de
centenas e milhar de jovens que pelo mundo inteiro trabalham na preparação da Jornada - alguma
coisa que nos ajudará, incentivará e provocará às melhores práticas, procedimentos e decisões neste
problema que queremos resolver. Aliás, a criação da Comissão Independente é uma decisão para
querer resolver. Portanto, (o prémio) será um farol que nos ajudará neste caminho que temos de
fazer".
 
D. Américo manifestou, ainda, o desejo de que a APAV possa, no futuro, vir a premiar a própria Igreja,
porque isso provaria que estão a fazer o que tem de ser feito. " O meu sonho é daqui a um ano ou
dois a Comissão de Lisboa receber o prémio APAV, porque isso significará que correspondemos na
totalidade àquiilo que era necessário fazer. É o maior anseio e desejo que eu tenho e que a Igreja
portuguesa poderá ter", garantiu.
 
Prémio APAV entregue. Foto: Ângela Roque/RR
 
Ângela Roque
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A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a titulo póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 



As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10h00 e as 20h00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para
"Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 
Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.
 
Lusa
 
25 de outubro
 
Lusa
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Tavira: Aline Frazão atua a 29 de outubro na CPSE
 
Cultura, Tavira
 
Aline Frazão vai dar um concerto na Casa do Povo de Santo Estêvão, no concelho de Tavira, neste
sábado, dia 29 de outubro, num espetáculo com início marcado para as 22h00.
 
É desta forma que este espaço cultural do barrocal tavirense arranca com o ciclo Outono na Aldeia.
 
Emmy Curl, a 19 de novembro, e The Legendary Tiger Man - one man band - alter-ego de Paulo
Furtado, a 3 de dezembro, completam este ciclo de concertos.
 
Mais informação nos canais online da Casa do Povo de Santo Estêvão.
 
Aline Frazão
 
Aline Frazão (n.1988) é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos angolanos.
 
Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda. Além dos quatro álbuns
de originais editado, a cantora fez parte do painel de cronistas do jornal Rede Angola durante dois
anos.
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, "Clave Bantu". O disco é composto por um repertório autoral
gravado em Santiago de Compostela, Galiza, com os músicos José Manuel Díaz e Carlos Freire. Conta
ainda com duas parcerias inéditas com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.
 
"Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum, no que assina a produção musical.
 
Desta vez, para além das canções autorais, como aclamado o tema "Tanto", dá música a poemas de
Alda Lara e Carlos Ferreira. Foi com "Movimento" que começou percorrer palcos de vários lugares do
mundo, na Europa, no Brasil, em Angola e em outros países africanos, seja a solo ou com a sua
banda.
 
Em 2015, Aline Frazão editou "Insular", o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha
escocesa de Jura, "Insular" conta com a produção do britânico Giles Perring e com a decisiva
participação do guitarrista português Pedro Geraldes (Linda Martini). Em "Insular" apresentam-se as
novas parcerias, com a poetisa angolana Ana Paula Tavares, com a rapper portuguesa Capicua, bem
como uma versão de "Susana", de Rosita Palma, com a participação especial de Toty Sa'Med.
 
Editado em setembro de 2018, "Dentro da Chuva" foi gravado na cidade do Rio de Janeiro e volta a



ter produção musical da cantora. O álbum, num formato minimalista, maioritariamente voz e violão,
tem a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum e do guitarrista e compositor
português João Pires. Conta também com um dueto com a cantora e compositora baiana Luedji Luna
em "Kapiapia", um marcante texto de Ruy Duarte de Carvalho. Para além das canções autorais, Aline
canta ainda "Ces Petits Riens", de Serge Gainsbourg, e "Peit Ta Segura", do compositor caboverdiano
Danilo Lopes da Silva.
 
Em 2020, Aline Frazão estreou-se no cinema com a banda sonora original de "Ar-Condicionado", uma
longa-metragem de ficção produzida pela Geração 80 e realizada por Fradique, que teve a sua estreia
no International Film Festival of Rotterdam.
 
No campo literário, é convidada pela Revista Granta para publicar o conto "Lucinda" na sua edição de
Novembro e também pela APAV no livro que assinala os 30 anos da Associação.
 
Ainda em 2020, lança no dia 11 de Novembro (Dia de Independência de Angola) a canção e vídeo "Luz
Foi".
 
Em Junho de 2021, foi convidada a integrar o elenco do novo espectáculo do director / autor /
encenador italiano Pippo Delbono, "Amore". A peça estreou no Teatro Storchi (Modena / Itália) no
passado dia 28 de Outubro, tendo já agendada uma digressão mundial para 2022/23.
 
Ainda em 2021, assinalou os 10 anos de carreira com um espectáculo em streaming, no que recriou
"Clave Bantu" com os músicos da gravação original do álbum a partir do estúdio de Santiago de
Compostela e um espectáculo na Festa do Avante!.
 
O seu quinto álbum de originais, "Uma Música Angolana", tem edição agendada para o dia 4 de Março
de 2022.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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DIA A DIA 

Violência 
doméstica 

Só quem não vê TV ou não 
lê jornais desconhece que 
todos os dias são noticiados 
casos de violência domésti-
ca - fora os que não são no-
tícia. Agora ficámos a saber 
pela APAV que a criação de 
"um modelo integrado de 
atuação urgente de âmbito 
territorial", previsto em 
2019, com a participação 
de policias, elementos do 
sistema judicial, a Rede 
Nacional de Apoio às Víti-
mas de Violência Domésti-
ca e os Gabinetes de Apoio 
à Vítima e as linhas telefó-
nicas integradas no Serviço 
de Informação a Vítimas de 
Violência Doméstica, em-
bora fundamental porque 
necessário prover à vítima 
a qualquer hora, pura e 
simplesmente, não saiu do 
papel. Surpreende? Não. 
FERNANDA CACHÃO 
EDITORA CORREIO DOMINGO 
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Prémio foi criado com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es ou coletiva/s que se destaquem na
defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV.
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
Lusa
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Ficámos a saber pela APAV que a criação de "um modelo integrado de atuação urgente de âmbito
territorial" não saiu do papel.
 
Só quem não vê TV ou não lê jornais desconhece que todos os dias são noticiados casos de violência
doméstica - fora os que não são notícia.
 
Agora ficámos a saber pela APAV que a criação de "um modelo integrado de atuação urgente de
âmbito territorial", previsto em 2019, com a participação de polícias, elementos do sistema judicial, a
Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e os Gabinetes de Apoio à Vítima e as
linhas telefónicas integradas no Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, embora
fundamental porque necessário prover à vítima a qualquer hora, pura e simplesmente, não saiu do
papel.
 
...
 
×
 
Fernanda Cachão
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Prémio APAV para estudo 
de abusos sexuais na Igreja 
A Comissão Independente para o Estudo dos 
Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica 
Portuguesa vai receber o Prémio APAV 2022, 
numa cerimónia que terá lugar hoje, às 11h00, 
na sede da associação. A estrutura de apoio às 
vítimas de violência distingue os seis 
elementos que constituem a Comissão "pelo 
apoio na desocultação de situações de 
violência, sua caracterização e estudo e futura 
intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja 
Católica face a situações de violência sexual". A 
APAV sublinha a independência do trabalho 
desenvolvido, organizando-se de forma 
autónoma e independente de "religiões, raças, 
etnias, géneros e identidades". Reconhece que 
a Comissão mantive o compromisso de quando 
foi anunciada, em novembro de 2021: "Dar voz 
ao silêncio de todas as vítimas deste tipo de 
crime? A Comissão Independente recebeu 424 
testemunhos de vítimas e que envolvem 
centenas de abusadores. Só 47 poderão ser 
investigados pelo Ministério Público, os 
restantes crimes prescreveram. Mas a equipa 
vai entregar uma lista dos denunciados à 
hierarquia católica e, dos que estão ainda vivos, 
ao Ministério Público. 



Comissão que estuda abusos sexuais de crianças na Igreja Católica premiada pela
APAV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2022

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5fb0a0cf

 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a titulo póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em [email protected] e por carta para "Comissão
Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 



Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.
 
Agência Lusa
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APAV distingue comissão para o estudo dos abusos sexuais na Igreja "pelo apoio na desocultação de
situações de violência".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa vai receber o Prémio APAV 2022, numa cerimónia que terá lugar esta terça-feira às 11:00
na sede da associação.
 
A estrutura de apoio às vítimas de violência distingue os seis elementos que constituem a Comissão
"pelo apoio na desocultação de situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção
de melhor auxiliar a atuação da igreja católica face a situações de violência sexual".
 
A APAV sublinha a independência do trabalho desenvolvido, organizando-se de forma autónoma e
independente de "religiões, raças, etnias, géneros e identidades". Reconhece que a Comissão mantive
o compromisso de quando foi anunciada, em novembro de 2021: "dar voz ao silêncio de todas as
vítimas deste tipo de crime"..
 
A Comissão Independente recebeu 424 testemunhos de vítimas e que envolvem centenas de
abusadores. Só 47 poderão ser investigados pelo Ministério Público, os restantes crimes prescreveram.
Mas a equipa vai entregar uma lista dos denunciados à hierarquia católica e, dos que vivos, ao
Ministério Público.
 
O galardão foi instituído em 2020, no 30 ª aniversário da APAV, ano em que atribuído a título
póstumo, a Bruno Brito (1976-2020), psicólogo da associação que se dedicou às vítimas de crime,
seus familiares e amigos/as. Não foi entregue, regressando este ano.
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo". Usaram lixo de plástico derretido e remoldado.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilharComentários
 
[Additional Text]:
Comissão, coordenada por Pedro Strecht (centro) apresentou o último balanço no início de outubro
 
Céu Neves



Hoje é o Dia municipal de Almada para a Igualdade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2022

Meio: Diário do Distrito Online Autores: Lídio Galinho

URL:https://diariodistrito.pt/hoje-e-o-dia-municipal-de-almada-para-a-igualdade/

 
Hoje, o concelho de Almada celebra o dia municipal para a igualdade, uma iniciativa por parte da
autarquia de forma a promover o plano municipal para a igualdade e não discriminação, tal como
indica o website da CMA. Até dia 29 de outubro existirá eventos que procuram elucidar e informar a
comunidade sobre a inclusão, multiculturalidade, ambientalismo, desemprego jovem, entre outros
temas. A Câmara Municipal de Almada irá organizar hoje um webinar denominado "Inclusão e Coesão
Social" entre as 16h30 até às 18h30, a partir do Microsoft Teams. Esta sessão servirá para discutir
alguns tópicos, tais como o plano climático da autarquia e a situação dos jovens de Almada face ao
desemprego. De seguida, no dia 28 de outubro, vai existir uma Unidade Móvel de Saúde, promovida
pela AD SUMUS - Associação de Imigrantes de Almada e a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima. De forma a efetuar ações de sensibilização e informação, para conseguir fornecer "respostas
de acesso à saúde da população imigrante e de prevenção do crime e da violência, de promoção de
respostas para aumentar a segurança pessoal e da comunidade, e de saber como lidar com o crime",
tal como o regulamento da CMA indica. A Unidade Móvel de Saúde irá estar presente desde as 10h30
ao 12h30 na Praça da Portela, que se situa no Laranjeiro, na rua por trás da Galp, e desde as 14h00
às 16h00 na Rua do Moinho no Monte de Caparica, perto da Xandite do Bairro Amarelo. Para finalizar
a celebração desta semana em que a CMA dedica à Igualdade. Irá existir no dia 29 uma sessão com o
nome Novas cartas portuguesas na sala Pablo Neruda Fórum no Municipal Romeu Correia a partir das
19h00. Esta sessão consistirá na visualização do filme francês "Les Trois Portugaises" (1974) de
Delphine Seryrig, que conta a história de três portuguesas. O evento será organizado UMAR - União de
Mulheres Alternativa e Resposta e a Câmara Municipal de Almada.
 
Lidio Galinho
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O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, reconheceu, esta manhã de terça-feira, que há padres
acusados de abusos sexuais no ativo e disse que "seria normal" que os bispos das dioceses
afastassem de funções os membros da igreja denunciados pela prática deste crime, o que não estará a
acontecer em todos os casos.
 
"Após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo da sua diocese o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento do conteúdo das denúncias posso aceitar que
existam decisões diferentes, mas o normal é que a decisão fosse o afastamento das funções",
considerou Américo Aguiar, após uma cerimónia de entrega do prémio Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) atribuído, esta terça-feira, à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos
Sexuais de Crianças na Igreja Católica.
 
Em declarações aos jornalistas, o Bispo Auxiliar de Lisboa confirmou que haverá padres em funções
sobre os quais recaem denúncias e que isso é "preocupante". "Estaria mais descansado se houvesse
uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela Comissão Independente, mas
compreendo que pudesse causar nas vítimas desconforto ou desconfiança. Se calhar é por isso que
não partilham, mas depois não se pode fazer coincidir essa boa vontade que eu acho que seria
positiva", admitiu.
 
O presidente da APAV, João Lázaro, também demonstrou preocupação com os membros da igreja
acusados de abusos sexuais ainda em funções. "Independentemente da instituição onde sejam
detetados esses casos, a própria instituição tem de ter medidas de suspensão, de fazer com que a
pessoa abusadora não esteja perto das vítimas enquanto decorrem outro tipo de abordagens
internas", considerou.
 
Um pouco antes, o coordenador da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na
Igreja Católica em Portugal, Pedro Strecht, foi receber o prémio APAV, acompanhado de outros
elementos da comissão, agradecendo o "enorme reconhecimento da distinção". "Este agradecimento é
reenviado às vítimas que nos contactaram, a todos e todas que, ao longo destes meses, ousaram dar
voz ao silêncio para revelarem situações traumáticas que sofreram enquanto crianças", referiu.
 
O pedopsiquiatra revelou que continuam a chegar "testemunhos" diariamente à Comissão
Independente, além dos 424 anunciados há duas semanas, "aumentando assim este número". Strecht
lembrou ainda que estes testemunhos "trazem outros casos, logo mais vítimas que passaram pela
experiência de abuso e assim nos transportam para um universo que ultrapassa em muito, mas em
muito, a ordem das centenas", frisou.
 
O presidente da APAV também disse que "o número de vítimas conhecido não está longe nem perto do
número real". "O trabalho da comissão tem sido amplamente divulgado e, até ao momento, sabemos
da identificação de 424 testemunhos, que corresponderão na prática à deteção de um universo
estimado de pelo menos 1500 vítimas, e todos estes números são provisórios", garantiu.
 
A Comissão foi distinguida pelo apoio na denúncia de situações de violência e pela intenção de, no
futuro, auxiliar melhor a atuação da Igreja Católica perante situações de violência sexual. No final da



cerimónia, Strecht incumbiu o Bispo Auxiliar de Lisboa da missão de "guardião do prémio" e pediu-lhe
que o entregue ao Papa Francisco quando vier a Portugal, nas Jornadas Mundiais da Juventude em
2023.
 
admin
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A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima será parceira da Jornada Mundial da Juventude, que se
realiza em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto do próximo ano, justificando esta escolha com a "experiências
do terreno" da APAV, que assumirá o papel de "intermediária no apoio aos jovens e no cumprimento
da política de "tolerância zero relativamente a incidentes".
 
O início das inscrições arrancaram no domingo, depois de o Papa Francisco o ter feito, pelo que foi o
primeiro "peregrino" a inscrever-se, à semelhança do que sucedeu nas outras edições.
 
Apesar de o Parque Tejo estar confirmado como o local principal onde o encontro se realizará, o
Comité Organizador Local ainda não revelou em que locais de Lisboa se irão realizar outros momentos
do encontro.
 
PartilharTweetar0 Partilhas
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"Estaria mais descansado se houvesse uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela
Comissão Independente", afirmou Américo Aguiar.
 
O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, admitiu que há padres acusados de abusos sexuais que
ainda estão em funções e reconheceu que o "normal" seria o afastamento das pessoas após
denúncias.
 
"Após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo da sua diocese o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento do conteúdo das denúncias posso aceitar que
existam decisões diferentes, mas o normal é que a decisão fosse o afastamento das funções", afirmou
Américo Aguiar, esta terça-feira, após uma cerimónia de entrega do prémio Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) atribuído à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de
Crianças na Igreja Católica.
 
"Estaria mais descansado se houvesse uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela
Comissão Independente, mas compreendo que pudesse causar nas vítimas desconforto ou
desconfiança. Se calhar é por isso que não partilham, mas depois não se pode fazer coincidir essa boa
vontade que eu acho que seria positiva", sublinhou o bispo.
 
Jornal i
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa recebe esta terça-feira, pelas 11 horas, o prémio da Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) de 2022, em Lisboa.
 
Em comunicado, a APAV explica que o prémio foi decidido com base no trabalho daquela comissão de
"desocultação de situações de violência, a sua caraterização, estudo e futura intenção de melhor
auxiliar a atuação da Igreja Católica face a situações de violência sexual".
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo", usando lixo plástico derretido e remoldado para a construção do
troféu.
PUB
A propósito do 30.º aniversário da APAV, em 2020, foi criado o Prémio APAV, que se destina a
distinguir pessoas singulares ou coletivas que se destaquem na defesa e na promoção da informação,
proteção e apoio aos cidadãos vítimas de infrações penais.
 
A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica em Portugal, liderada
pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, anunciou este mês já ter recebido 424 testemunhos, assumindo
que a maior parte dos crimes reportados já prescreveu.
 
Diana Fernandes
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O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, reconheceu, esta manhã de terça-feira, que há padres
acusados de abusos sexuais no ativo e disse que "seria normal" que os bispos das dioceses
afastassem de funções os membros da igreja denunciados pela prática deste crime, o que não estará a
acontecer em todos os casos.
 
"Após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo da sua diocese o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento do conteúdo das denúncias posso aceitar que
existam decisões diferentes, mas o normal é que a decisão fosse o afastamento das funções",
considerou Américo Aguiar, após uma cerimónia de entrega do prémio Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) atribuído, esta terça-feira, à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos
Sexuais de Crianças na Igreja Católica.
 
Em declarações aos jornalistas, o Bispo Auxiliar de Lisboa confirmou que haverá padres em funções
sobre os quais recaem denúncias e que isso é "preocupante". "Estaria mais descansado se houvesse
uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela Comissão Independente, mas
compreendo que pudesse causar nas vítimas desconforto ou desconfiança. Se calhar é por isso que
não partilham, mas depois não se pode fazer coincidir essa boa vontade que eu acho que seria
positiva", admitiu.
PUB
O presidente da APAV, João Lázaro, também demonstrou preocupação com os membros da igreja
acusados de abusos sexuais ainda em funções. "Independentemente da instituição onde sejam
detetados esses casos, a própria instituição tem de ter medidas de suspensão, de fazer com que a
pessoa abusadora não esteja perto das vítimas enquanto decorrem outro tipo de abordagens
internas", considerou.
 
Um pouco antes, o coordenador da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na
Igreja Católica em Portugal, Pedro Strecht, foi receber o prémio APAV, acompanhado de outros
elementos da comissão, agradecendo o "enorme reconhecimento da distinção". "Este agradecimento é
reenviado às vítimas que nos contactaram, a todos e todas que, ao longo destes meses, ousaram dar
voz ao silêncio para revelarem situações traumáticas que sofreram enquanto crianças", referiu.
 
O pedopsiquiatra revelou que continuam a chegar "testemunhos" diariamente à Comissão
Independente, além dos 424 anunciados há duas semanas, "aumentando assim este número". Strecht
lembrou ainda que estes testemunhos "trazem outros casos, logo mais vítimas que passaram pela
experiência de abuso e assim nos transportam para um universo que ultrapassa em muito, mas em
muito, a ordem das centenas", frisou.
 
O presidente da APAV também disse que "o número de vítimas conhecido não está longe nem perto do
número real". "O trabalho da comissão tem sido amplamente divulgado e, até ao momento, sabemos
da identificação de 424 testemunhos, que corresponderão na prática à deteção de um universo
estimado de pelo menos 1500 vítimas, e todos estes números são provisórios", garantiu.
 
A Comissão foi distinguida pelo apoio na denúncia de situações de violência e pela intenção de, no



futuro, auxiliar melhor a atuação da Igreja Católica perante situações de violência sexual. No final da
cerimónia, Strecht incumbiu o Bispo Auxiliar de Lisboa da missão de "guardião do prémio" e pediu-lhe
que o entregue ao Papa Francisco quando vier a Portugal, nas Jornadas Mundiais da Juventude em
2023.
 
Sofia Cristino
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A APAV decidiu atribuir o prémio à comissão dado que esta "apresenta-se e afirma-se isenta,
independente e não influenciável, mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao
silêncio de todas as vítimas deste tipo de crime".
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) anunciou, esta terça-feira, que a Comissão
Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa venceu o
Prémio APAV 2022.
 
Em comunicado, a associação indica que os seis membros da comissão estarão presentes na cerimónia
de entrega do Prémio, e disponíveis para prestar declarações.
 
A APAV justifica que a comissão de acompanhamento dos abusos sexuais na Igreja "apresenta-se e
afirma-se isenta, independente e não influenciável, mantendo como propósito primeiro da sua ação o
de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo de crime".
 
"A atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de situações de violência, sua
caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica face a
situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção de lhe ser atribuído o
Prémio APAV 2022", explica a associação.
 
No comunicado, a APAV recorda que o prémio, criado em 2020, destina-se "a distinguir pessoas
singulares ou coletivas que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
"Em 2020, foi atribuído a título póstumo, a Bruno Brito (1976-2020), distinguindo-o pelo seu carácter
pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e desafiantes áreas de conhecimento,
enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus familiares e amigos/as. Em 2021, o
Prémio APAV não foi atribuído, ratificando-se a deliberação de não atribuição para esse ano", lembra a
associação.
 
No começo de outubro a comissão independente deu nota de ter recebido 424 queixas. "Há 424
testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. Juntam-se a estes
oito casos enviados pelas comissões diocesanas. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior
do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa",
afirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Esta revelação valeu ao Presidente da República uma das maiores polémicas do seu mandato quando
afirmou que o número de queixas avançado pela comissão não era "particularmente elevado". Dias
depois, Marcelo pediu desculpa às vítimas.
 
Bianca Marques
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A Comissão Independente que investiga casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica
acredita na existência de mais de mil casos em Portugal. Este número foi avançado por Pedro Strecht:
 
O grupo de trabalho foi, esta terça-feira, distinguido com o prémio da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima.
 
O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, defende a suspensão preventiva de sacerdotes:
 
A Comissão Independente de Estudo dos Abusos Sexuais é a vencedora do prémio da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima, dez meses após ter entrado em funções.
 
MundialFM
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"Estaria mais descansado se houvesse uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela
Comissão Independente', afirmou Américo Aguiar.
 
O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, admitiu que há padres acusados de abusos sexuais que
ainda estão em funções e reconheceu que o "normal" seria o afastamento das pessoas após
denúncias.
 
"Após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo da sua diocese o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento do conteúdo das denúncias posso aceitar que
existam decisões diferentes, mas o normal é que a decisão fosse o afastamento das funções", afirmou
Américo Aguiar, esta terça-feira, após uma cerimónia de entrega do prémio Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) atribuído à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de
Crianças na Igreja Católica.
 
"Estaria mais descansado se houvesse uma partilha permanente das denúncias a cada diocese pela
Comissão Independente, mas compreendo que pudesse causar nas vítimas desconforto ou
desconfiança. Se calhar é por isso que não partilham, mas depois não se pode fazer coincidir essa boa
vontade que eu acho que seria positiva", sublinhou o bispo.
 
Os comentários estão desactivados.
 
Redação
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a titulo póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em [email protected] e por carta para "Comissão
Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 
Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.



 
Lusa
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Comissão tem "como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste
tipo de crime", diz APAV, justificando a entrega do prémio ao organismo liderado por Pedro Strecht.
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa ganhou esta terça-feira o Prémio APAV, que se destina a distinguir pessoas ou entidades
"que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV", anunciou a
organização.
 
O prémio foi entregue esta terça-feira numa cerimónia realizada na sede da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, em Lisboa, na qual estarão presentes os seis elementos da comissão: o pedopsiquiatra
Pedro Strecht (coordenador), o ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes
de Almeida, o psiquiatra Daniel Sampaio, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina
Vasconcelos.
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", diz a APAV em comunicado.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", acrescenta a organização.
 
Na cerimónia de aceitação do prémio, o coordenador da comissão independente, Pedro Strecht,
agradeceu a distinção e estendeu o agradecimento às vítimas que contactaram a comissão.
 
"Este agradecimento é desde já reenviado às vítimas que nos contactaram, a todas e todos aqueles
que ao longo destes meses ousaram 'dar voz ao silêncio' para revelar situações traumáticas que
sofreram enquanto crianças, quase sempre revisitando em sofrimento tudo aquilo por que passaram
tal como a incapacidade de reconhecimento ou ajuda de tantos que as rodeavam e de quem era
suposto esperar uma resposta física e emocionalmente protetora", disse Strecht.
 
"Até hoje, foram mais de quatro centenas os 'testemunhos' que recolhemos e que continuam a chegar
por diversas formas à Comissão, aumentando diariamente o seu número total. Como sabem, e porque
sempre o afirmamos, trata-se de "testemunhos" que trazem outros casos, logo, mais vítimas que na
infância também passaram pela mesma experiência de abuso e assim nos transportam para um
universo que ultrapassa em muito, mas em muito, a ordem das centenas. Factos tão duros de
enfrentar como importantes de resolver, que o próprio Grupo de Investigação Histórica tem vindo a



confirmar no seu trabalho de pesquisa nos arquivos da Igreja, a quem agradecemos reconhecidos",
acrescentou.
 
Strecht mencionou também a Conferência Episcopal Portuguesa, que "teve a coragem de ousar pedir
que o mesmo fosse realizado, conferindo total independência a esta Comissão".
 
"Com os resultados finais deste estudo, a CEP poderá com certeza ter uma boa base científica que lhe
permita o conhecimento mais detalhado do que aconteceu no passado e assim pensar em estratégias
mais adequadas para o futuro", afirmou Pedro Strecht.
 
"Receber este prémio por parte da APAV é uma honra imensa para o trabalho que temos vindo a
desenvolver e que nos centra ainda mais numa posição de humildade, dando-nos força para
prosseguir ativamente nesta reta final do nosso trabalho", disse o coordenador da comissão.
 
O Prémio APAV foi criado em 2020, ano em que se assinalou o 30.º aniversário da associação. Foi, no
primeiro ano, atribuído a título póstumo ao psicólogo Bruno Brito, "pelo seu carácter pioneiro, a nível
nacional e internacional, em novas e desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção
junto das vítimas de crime, seus familiares e amigos/as". Em 2021, o prémio não foi atribuído.
 
O prémio consiste num troféu fabricado pelo designer Gonçalo Falcão a partir de lixo plástico derretido
e remodelado, com o objetivo de "transformar um processo negativo num positivo".
 
A comissão independente liderada por Pedro Strecht foi criada por iniciativa da Conferência Episcopal
Portuguesa no final do ano passado, depois de uma sucessão de escândalos de abusos sexuais de
menores na Igreja Católica em vários países do mundo ter forçado a Igreja portuguesa a dar início a
um processo de investigação semelhante.
 
O organismo está em funções desde o início deste ano e deverá apresentar um relatório final em
janeiro de 2023. Até agora, a comissão independente já recolheu 424 testemunhos, de acordo com o
último ponto de situação. O trabalho da comissão independente também espoletou um debate público
inédito em Portugal sobre o assunto e, nesse contexto, vieram a público nos últimos meses múltiplos
casos de abusos e encobrimento, por parte de bispos portugueses, de situações ocorridas entre 1950
e a atualidade. Além disso, a comissão também já enviou 17 casos para o Ministério Público.
 
Artigo atualizado às 14h20 com o discurso de Pedro Strecht na cerimónia de entrega do Prémio APAV
 
João Francisco Gomes
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Comissão tem "como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste
tipo de crime", diz APAV, justificando a entrega do prémio ao organismo liderado por Pedro Strecht.
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa ganhou esta terça-feira o Prémio APAV, que se destina a distinguir pessoas ou entidades
"que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV", anunciou a
organização.
 
O prémio é entregue esta terça-feira numa cerimónia realizada na sede da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, em Lisboa, na qual estarão presentes os seis elementos da comissão: o pedopsiquiatra
Pedro Strecht (coordenador), o ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes
de Almeida, o psiquiatra Daniel Sampaio, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina
Vasconcelos.
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", diz a APAV em comunicado.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", acrescenta a organização.
 
O Prémio APAV foi criado em 2020, ano em que se assinalou o 30.º aniversário da associação. Foi, no
primeiro ano, atribuído a título póstumo ao psicólogo Bruno Brito, "pelo seu carácter pioneiro, a nível
nacional e internacional, em novas e desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção
junto das vítimas de crime, seus familiares e amigos/as". Em 2021, o prémio não foi atribuído.
 
O prémio consiste num troféu fabricado pelo designer Gonçalo Falcão a partir de lixo plástico derretido
e remodelado, com o objetivo de "transformar um processo negativo num positivo".
 
A comissão independente liderada por Pedro Strecht foi criada por iniciativa da Conferência Episcopal
Portuguesa no final do ano passado, depois de uma sucessão de escândalos de abusos sexuais de
menores na Igreja Católica em vários países do mundo ter forçado a Igreja portuguesa a dar início a
um processo de investigação semelhante.
 
O organismo está em funções desde o início deste ano e deverá apresentar um relatório final em
janeiro de 2023. Até agora, a comissão independente já recolheu 424 testemunhos, de acordo com o



último ponto de situação. O trabalho da comissão independente também espoletou um debate público
inédito em Portugal sobre o assunto e, nesse contexto, vieram a público nos últimos meses múltiplos
casos de abusos e encobrimento, por parte de bispos portugueses, de situações ocorridas entre 1950
e a atualidade. Além disso, a comissão também já enviou 17 casos para o Ministério Público.
 
João Francisco Gomes
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A Comissão Independente, criada a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) a novembro de
2021, organiza-se de forma autónoma e independente da Igreja Católica e apresenta-se e afirma-se
isenta, independente e não influenciável.
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja recebeu, esta terça-feira, o
Prémio APAV 2022, "pelo apoio na desocultação de situações de violência, sua caracterização e
estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica face a situações de violência
sexual".
 
Os seis membros que integram a Comissão vão estar presentes na cerimónia da entrega do prémio,
que se realiza na sede da APAV, em Lisboa.
 
A Comissão Independente, criada a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) a novembro de
2021, organiza-se de forma autónoma e independente da Igreja Católica e apresenta-se e afirma-se
isenta, independente e não influenciável.
 
O Prémio APAV foi criado em 2020, a propósito do 30.º aniversário da associação. Destina-se a
distinguir pessoass singulares ou coletivas que se destaquem na defesa e na promoção dos fins,
missão e visão da APAV.
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo".
 
A prevenção de abusos sexuais, mas também de incidentes violentos ou assaltos, é uma preocupação
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023 Lisboa), que pediu ajuda à Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) para preparar o evento. Apesar do historial das Jornadas indicar que se trata de
um acontecimento pacífico, é internacional, e há que proteger peregrinos e os voluntários.
 
O presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, que já conhecia o trabalho da APAV, no âmbito da
Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, sublinha a importância desta parceria:
"Foi um alívio poder receber o sim e a disponibilidade deles, e estamos na fase de ver o que é que se
tem de fazer, para que a APAV possa, em nosso nome e connosco, assumir esse dossier."



Abusos na Igreja. Sacerdotes suspeitos deviam afastar-se, diz bispo auxiliar de Lisboa
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Qualquer padre denunciado por abuso devia pedir para deixar de exercer enquanto está a ser
investigado. Seria a "decisão normal", defendeu D. Américo Aguiar à margem da entrega do prémio
anual da APAV à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Contra Crianças na Igreja.
 
Qualquer sacerdote denunciado por abuso devia tomar a iniciativa de pedir para deixar de exercer
enquanto está a ser investigado, defende D. Américo Aguiar. O bispo auxiliar de Lisboa, e responsável
pela comissão de proteção de menores do Patriarcado, não quis comentar eventuais situações em que,
a nível nacional, padres suspeitos de abuso continuam no ativo, por não estar "mandatado para falar
em nome da conferência episcopal". Mas, considerou que essa seria a melhor atitude.
 
"A minha sensibilidade - e vamos restringir àquilo que é a minha responsabilidade e jurisdição - é que
seria mais confortável para todos e verdadeiro. Pessoalmente, eu faria isso, para esclarecer a
verdade", assegurou, acrescentando que, no fundo, "é aquilo que às vezes pedimos e solicitamos a
outras entidades, que a pessoa se afaste ou que peça a suspensão das suas funções, não como
assunção de culpa do que quer que seja, mas para não influenciar e não criar qualquer tipo de ruido à
volta disso. Como sociedade e como Igreja penso que era bom que isso, não digo que fosse
automático, mas que fosse a decisão normal".
 
E a responsabilidade dos bispos? "Não devo fazer considerações sobre as decisões em cada diocese.
Defendo que após uma denúncia e uma conversa do sacerdote com o bispo, o normal seria que
acontecesse essa decisão. Não tendo conhecimento das condicionantes, nem do conteúdo das
denúncias, posso aceitar que existam decisões diferentes. Mas, o normal era que a decisão fosse essa,
do afastamento das funções", reafirmou.
 
Admite que é "preocupante" que possa haver padres suspeitos no ativo, e que estaria "mais
descansado" se houvesse uma "partilha permanente dos dados" da Comissão Independente às
comissões diocesanas, mas percebe que isso "talvez criasse desconfiança nas vítimas". O que
assegura é que no final das investigações "será cumprido o direito canónico e o civil", que coincidem
em algumas coisas, mas em outras não. "Nas prescrições, por exemplo, no direito canónico há um
prazo que pode ser reavaliado pelo Dicastério, enquanto no civil isso não acontece. Aquilo que
devemos fazer primeiro - e é um apelo que faço - é continuarmos a criar um ambiente de segurança e
conforto para que qualquer vitima se possam manifestar", e hoje "não faltam canais para a denúncia
ser feita".
 
À Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa foram denunciados três casos suspeitos
de abuso. "Tivemos o caso de um sacerdote que estava na diocese de Vila Real, foi suspenso, e no
civil também já teve um desfecho. O segundo caso (com o padre de Massamá) ainda está a decorrer,
quer civil quer canonicamente". O outro caso, que envolveu um sacerdote que trocou mensagens no
WhatsApp "está em vias de ter um desfecho formal, quer civil, quer canonicamente", assegurou.
 
Sobre o 'padre Cardoso' - nome fictício -, que recentemente a imprensa noticiou ter denunciado 12
casos suspeitos, Américo Aguiar esclarece que na queixa que acabou por fazer por escrito à Comissão
Diocesana "fez-nos chegar não 12, mas sete" situações. O dossier foi entregue por mim no Ministério



Público", avançou. Alguns dos padres envolvidos já faleceram.
 
"O ministério Público tem essa lista e esses dasos em sua posse. O caso está em segredo de justiça, e
a comissão diocesana está a fazer o seu trabalho. Se civilmente ou canonicamente existirem dados
novos ou suplementares que permitam reabrir, certamente isso será feito", garantiu.
 
"Um caso que tenha sido avaliado, julgado e encerrado há 'x' anos atras, tenha sido arquivado ou
declarado prescrito, temos de ponderar muito bem como é que essa situação se retoma", e ter em
conta a chamada "paz jurídica", mas "esforçamo-nos pela verdade e transparência. Às vezes não
temos todos os dados, e tudo é feito com muito cuidado. Mas temos conseguido salvaguardar a
identidade das vítimas, o que tem sido importante para que se consigam condições de segurança"
para as denúncias serem feitas.
 
Prémio APAV é "um farol" da luta contra os abusos
 
Na entrega do prémio anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) à Comissão
Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais Contra Crianças na Igreja Católica em Portugal foi
sublinhado o papel que este organismo tem desempenhado para "dar voz ao silêncio" das vítimas.
Pedro Strecht, que preside à Comissão, lembrou que já recolheram mais de 400 denúncias, mas o
número final será muito superior.
 
"Até agora foram mais de quatro centenas os testemunhos que recolhemos e continuam a chegar
diariamente e por diversas formas à Comissão. Trata-se de testemunhos que trazem outros casos,
logo mais vítimas, que na infância passaram pela mesma experiência de abuso, e assim nos
transportam para um universo que ultrapassa em muito a ordem da centenas", afirmou.
 
Sublinhado a "honra imensa" de receber o prémio da APAV, este responsável referiu-se à Conferência
Episcopal Portuguesa, que "teve a coragem de ousar pedir" que este trabalho de investigação se
fizesse, "conferindo total independência a esta comissão". Com os resultados a que chegarem "a CEP
poderá ter uma boa base científica que lhe permita o conhecimento mais detalhado do que aconteceu
no passado e pensar em estratégias mais adequadas para o futuro".
 
O prémio APAV seria depois oferecido por Pedro Strech a D. Américo Aguiar. "Gostava de aproveitar
aqui a presença do senhor bispo auxiliar de Lisboa, organizador da Jornada Mundial da Juventude, que
teve esta semana como primeiro inscrito o Papa - que virá a Lisboa em agosto de 2023 - e torná-lo
guardião deste prémio, para que o mesmo possa estar perto do Papa aquando da sua visita a
Portugal. Entrego fisicamente este prémio que recebemos hoje".
 
Para o bispo auxiliar de Lisboa, e presidente da fundação JMJ, o prémio é uma espécie de "farol" que
vai lembrar a todos o que têm de fazer na prevenção e combate dos abusos.
 
"Vou levá-lo para o meu gabinete na JMJ, e será para todos - para toda a equipa e este grupo de
centenas e milhar de jovens que pelo mundo inteiro trabalham na preparação da Jornada - alguma
coisa que nos ajudará, incentivará e provocará às melhores práticas, procedimentos e decisões neste
problema que queremos resolver. Aliás, a criação da Comissão Independente é uma decisão para
querer resolver. Portanto, (o prémio) será um farol que nos ajudará neste caminho que temos de
fazer".
 
D. Américo manifestou, ainda, o desejo de que a APAV possa, no futuro, vir a premiar a própria Igreja,
porque isso provaria que estão a fazer o que tem de ser feito. " O meu sonho é daqui a um ano ou
dois a Comissão de Lisboa receber o prémio APAV, porque isso significará que correspondemos na
totalidade àquiilo que era necessário fazer. É o maior anseio e desejo que eu tenho e que a Igreja
portuguesa poderá ter", garantiu.
 
Prémio APAV entregue. Foto: Ângela Roque/RR
Para o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da fundação JMJ, o prémio é uma espécie de "farol" que
vai lembrar a todos o que têm de fazer na prevenção e combate dos abusos.



 
"Vou levá-lo para o meu gabinete na JMJ e será para todos - para toda a equipa e este grupo de
centenas e milhar de jovens que pelo mundo inteiro trabalham na preparação da Jornada - alguma
coisa que nos ajudará, incentivará e provocará às melhores práticas, procedimentos e decisões neste
problema que queremos resolver. Aliás, a criação da Comissão Independente é uma decisão para
querer resolver. Portanto, (o prémio) será um farol que nos ajudará neste caminho que temos de
fazer."
 
D. Américo manifestou, ainda, o desejo de que a APAV possa, no futuro, vir a premiar a própria Igreja,
porque isso provaria que estão a fazer o que tem de ser feito: "O meu sonho é que daqui a um ano ou
dois a Comissão de Lisboa receba o prémio APAV, porque isso significará que correspondemos na
totalidade àquiilo que era necessário fazer. É o maior anseio e desejo que eu tenho e que a Igreja
portuguesa poderá ter."
 
Ângela Roque
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica recebeu o prémio da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
A Comissão foi distinguida pelo apoio na denúncia de situações de violência, respectiva caracterização
e estudo e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica perante situações de
violência sexual
 
No fim da cerimónia, Pedro Strecht tornou D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, guardião do
prémio para que o entregue ao Papa Francisco que vai estar em Portugal em 2023, nas Jornadas
Mundiais da Juventude.
 
RTP



Prémio APAV atribuído à Comissão Independente que estuda casos de abusos de
crianças na Igreja Católica
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O prémio APAV foi atribuído à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças
na Igreja Católica. A Associação de Apoio à Vítima justifica a atribuição do galardão com o trabalho
desenvolvido por esta Comissão Independente, na protecção de menores que sofreram crimes de
violência sexual.
 
A cerimónia de entrega do prémio decorreu na sede da APAV, em Lisboa.
 
Um prémio numa altura em que a comissão já recebeu mais de quatrocentas denúncias de crimes,
dentro da Igreja portuguesa.
 
Antena 1



Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja vence prémio da APAV 2022!
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Realiza-se esta manhã a cerimónia de entrega do Prémio APAV 2022, na nossa sede, Rua José
Estêvão, 135-A, em Lisboa.
 
Em 2020, a propósito do 30.º aniversário da APAV, foi criado o Prémio APAV, que se destina a
distinguir a/s pessoas/s singular/es ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins,
missão e visão da APAV. Em 2020 foi atribuído a título póstumo, a Bruno Brito (1976-2020),
distinguindo-o pelo seu carácter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e desafiantes
áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus familiares e
amigos/as. Em 2021, o Prémio APAV não foi atribuído, ratificando-se a deliberação de não atribuição
para esse ano.
 
Neste ano de 2022, o Prémio APAV será entregue à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos
Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa [informação sob embargo até 25/10 às 11h], cujos
seis membros estarão presentes na cerimónia de entrega do Prémio, disponíveis para prestar
declarações.
 
A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime.
 
A atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de situações de violência, sua
caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica face a
situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção de lhe ser atribuído o
Prémio APAV 2022.
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo" - pelo que se usou lixo plástico derretido e remoldado para a
construção do troféu. O designer Gonçalo Falcão explica que usou "plástico branco e vermelho que,
neste processo, se misturaram de formas imprevisíveis", com a forma estável de um pilar.
 
RegionalAna Rocha



Comissão que estuda abusos sexuais na Igreja admite mais de mil casos
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A Comissão Independente que investiga casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica
acredita na existência de mais de 1.000 casos em Portugal. O grupo de trabalho foi esta terça-feira
distinguido com o prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, defende apenas um caminho para estes casos, a
suspensão preventiva de sacerdotes como já aconteceu em pelo menos cinco casos.
 
A Comissão Independente de Estudo dos Abusos Sexuais é a vencedora do prémio da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima, dez meses após ter entrado em funções.
 
O prémio da APAV é entregue pela comissão vencedora ao bispo auxiliar de Lisboa para que o troféu
esteja próximo do Papa Francisco aquando da Jornada Mundial da Juventude.
 
A comissão independente ganhou o prémio da APAV.



APAV premeia comissão que estuda abusos sexuais de crianças na Igreja Católica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2022
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a titulo póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
Comissão criada em 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para
"Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 



Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa e iniciou os trabalhos em
2022



Casa do Povo de Santo Estêvão "abre" Ciclo Outono na Aldeia com Aline Frazão
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Este sábado, 29 de Outubro, às 22h00
 
O Ciclo de Programação de Outono na Casa do Povo de Santo Estêvão começa este sábado, 29 de
Outubro, às 22h00, com um concerto de Aline Frazão.
 
Aline Frazão, nascida a 1988, é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos angolanos.
Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda e atualmente vive na
Alemanha. Além dos quatro álbuns de originais editado, a cantora fez parte do painel de cronistas do
jornal Rede Angola durante dois anos.
 
Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, "Clave Bantu", um disco composto por um repertório autoral
gravado em Santiago de Compostela, Galiza, com os músicos José Manuel Díaz e Carlos Freire. Conta
ainda com duas parcerias inéditas com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.
 
"Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum, no que assina a produção musical. Desta vez,
para além das canções autorais, como aclamado o tema "Tanto", dá música a poemas de Alda Lara e
Carlos Ferreira. Foi com "Movimento" que começou percorrer palcos de vários lugares do mundo, na
Europa, no Brasil, em Angola e em outros países africanos, seja a solo ou com a sua banda.
 
Em 2015, Aline Frazão editou "Insular", o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha
escocesa de Jura, "Insular" conta com a produção do britânico Giles Perring e com a decisiva
participação do guitarrista português Pedro Geraldes (Linda Martini). Em "Insular" apresentam-se as
novas parcerias, com a poetisa angolana Ana Paula Tavares, com a rapper portuguesa Capicua, bem
como uma versão de "Susana", de Rosita Palma, com a participação especial de Toty Sa'Med.
 
Editado em Setembro de 2018, "Dentro da Chuva" foi gravado na cidade do Rio de Janeiro e volta a
ter produção musical da cantora. O álbum, num formato minimalista, maioritariamente voz e violão,
tem a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum e do guitarrista e compositor
português João Pires. Conta também com um dueto com a cantora e compositora baiana Luedji Luna
em "Kapiapia", um marcante texto de Ruy Duarte de Carvalho. Para além das canções autorais, Aline
canta ainda "Ces Petits Riens", de Serge Gainsbourg, e "Peit Ta Segura", do compositor caboverdiano
Danilo Lopes da Silva.
 
Em 2020, a cantora estreou-se no cinema com a banda sonora original de "Ar-Condicionado", uma
longa-metragem de ficção produzida pela Geração 80 e realizada por Fradique, que teve a sua estreia
no International Film Festival of Rotterdam. No campo literário, é convidada pela Revista Granta para
publicar o conto "Lucinda" na sua edição de Novembro e também pela APAV no livro que assinala os
30 anos da Associação. Ainda em 2020, lança no dia 11 de Novembro (Dia de Independência de
Angola) a canção e vídeo "Luz Foi".
 
Em Junho de 2021 foi convidada a integrar o elenco do novo espetáculo do diretor / autor / encenador
italiano Pippo Delbono, "Amore". A peça estreou no Teatro Storchi (Modena / Itália) a 28 de Outubro
de 2021, tendo já agendada uma digressão mundial para 2022/23.
 



Ainda em 2021, assinalou os 10 anos de carreira com um espetáculo em streaming que recriou "Clave
Bantu" com os músicos da gravação original do álbum a partir do estúdio de Santiago de Compostela
e um espetáculo na Festa do Avante!.
 
Sul Informação



Comissão que estuda abusos sexuais na Igreja Católica premiada pela APAV
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Associação realça o trabalho feito até aqui no sentido da "desocultação de situações de violência, sua
caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica face a
situações de violência sexual".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica é a
vencedora deste ano do prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), atribuído desde
2020.
 
O prémio foi criado a propósito dos 30 anos da APAV, com vista a "distinguir a/s pessoa/s singular/es
ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV".
 
"A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", justifica a APAV, em comunicado.
 
A associação sublinha que a "atuação da Comissão Independente, pelo apoio na desocultação de
situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual mereceu, portanto, a atenção da APAV e a intenção
de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
A APAV lembra que no ano da criação do prémio, este galardão foi atribuído a título póstumo a Bruno
Brito, psicólogo, distinguindo o seu caráter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e
desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus
familiares e amigos/as". Em 2021 o prémio não foi atribuído.
 
O troféu foi desenhado e concebido por Gonçalo Falcão e Tiago Água, que usaram lixo plástico
derretido e remoldado para ilustrar a ideia de uma transformação "de um processo negativo em
positivo".
 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi criada no final de 2021 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e iniciou os
trabalhos em 2022, sendo coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.
 
Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático
jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e
Catarina Vasconcelos, cineasta.
 
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito
'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre
as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para



"Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.
 
Até meados de outubro a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as
Crianças na Igreja Católica Portuguesa tinha recebido 424 testemunhos.
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Comissão que estuda abusos sexuais na Igreja Católica premiada pela APAV
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Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 101858052

 
25-10-2022 11:01

Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja recebe prémio
APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7862176-44ae-46ab-ade2-

118693003f5e&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima entrega hoje o prémio APAV, à Comissão Independente
para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica portuguesa.
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Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja recebe prémio
APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=052c1a73-d838-435f-848c-

c94c98f2feea&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica portuguesa
recebeu o prémio deste ano da Associação Portuguesa de Apoio à vítima. em comunicado, a APAV
explica que o primeiro foi decidido com base no trabalho daquela comissão para auxiliar a atuação da
Igreja Católica face a situações de violência sexual.

 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2022-10-25 12:56
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Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja recebe prémio
APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=942c74f5-18ed-4ef1-9051-

8d22774ec2fc&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
O Prémio APAV foi atribuído a Comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças
na Igreja Católica. A Associação de Apoio à vítima justifica a atribuição do galardão com o trabalho
desenvolvido por esta comissão independente na proteção de menores que sofreram crimes de
violência sexual.
Declarações de Pedro Strecht.
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Prémio APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe93ddc5-e4fc-4a7c-bd1f-

ff242cac3b3e&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
"Uma honra". Foi com estas palavras que a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais
de Crianças na Igreja Católica recebeu hoje o Prémio APAV. A Associação de Apoio à Vítima justifica a
atribuição do galardão com o trabalho desenvolvido por esta comissão independente na proteção de
menores que sofreram crimes de violência sexual.
Na cerimónia realizada esta manhã em Lisboa, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, coordenador da
comissão, agradeceu o prémio que representa um estímulo.
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Abusos sexuais na Igreja Católica - Comissão Independente fala em mais de mil casos

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b8841391-5aaf-400a-8f99-

49aaaf259cec&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Comissão Independente para os Abusos Sexuais na Igreja Católica acredita na existência de mais de
mil casos em Portugal. O grupo de trabalho foi hoje distinguido com o Prémio da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima.
Declarações de Pedro Strecht, Comissão Independente do Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja
Católica; D. Américo Aguiar.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2022-10-25 14:43
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2022-10-25 15:44
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2022-10-25 19:22
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Prémio APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39c27cb2-725e-4788-bf8f-

67fa9d64ad36&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
"Uma honra". Foi com estas palavras que a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais
de Crianças na Igreja Católica recebeu hoje o Prémio APAV. A Associação de Apoio à vítima justifica a
atribuição do galardão com o trabalho desenvolvido por esta comissão independente na proteção de
menores que sofreram crimes de violência sexual. Declarações de Pedro Strecht.
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Prémio APAV
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9ea1fc944a28&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica recebeu hoje o prémio
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A Comissão foi distinguida pelo apoio na denúncia de
situações de violência, respetiva caracterização e estudo e futura intenção de melhor auxiliar a
atuação da Igreja perante situações de violência sexual.
Declarações de Pedro Strecht, Comissão Independente Estudo Abusos Sexuais.

 
Repetições: RTP3 - 3 às... , 2022-10-25 14:52
 RTP3 - 3 às... , 2022-10-25 16:46
 RTP3 - 18/20 , 2022-10-25 18:34
 RTP3 - 18/20 , 2022-10-25 19:16
 RTP1 - Bom Dia Portugal , 2022-10-26 08:52
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-10-26 08:53
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Abusos sexuais na Igreja Católica

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1bcdd75-a917-4b3d-8087-

71bceadd707c&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Qualquer sacerdote denunciado por abuso devia pedir para deixar de exercer, enquanto está a ser
investigado. As palavras são do Bispo Auxiliar de Lisboa.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2022-10-25 16:02
 Renascença - Notícias , 2022-10-25 18:01
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Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja recebe prémio
APAV

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dad39846-cff7-4ded-84ac-

01440059fb20&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Pedro Strech acredita que a Conferência Episcopal vai ter uma boa ferramenta de trabalho para definir
estratégias de futuro contra os abusos sexuais de menores na Igreja Católica, isto quando receber o
relatório final que a Comissão independente está a elaborar. A comissão que estuda os abusos sexuais
de menores na Igreja Católica foi distinguido este ano com o prémio APAV, a Associação de Apoio à
vítima e Pedro Strecht não se cansa de repetir que o número de abusos são para lá das centenas.
Declarações de Pedro Strech; e Bispo auxiliar de Lisboa.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2022-10-25 19:04
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Comissão ainda não informou Igreja sobre casos de abusos sexuais a menores

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e24d90e-7bb1-46b8-8268-

d430cdc2a6a5&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Padres alvo de queixas de abusos sexuais podem estar ainda no ativo, esse poderá ser o motivo pelo
qual a Comissão Intendente para os Abusos Sexuais não comunicou até agora a Igreja o conteúdo das
mais de 400 denúncias.

 
Repetições: RTP2 - Jornal 2 , 2022-10-25 21:37
 RTP3 - 360 , 2022-10-25 22:34
 RTP3 - 24 Horas , 2022-10-26 00:30
 RTP3 - 3 às... , 2022-10-26 06:04



 
SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 101868625

 
25-10-2022 21:24

1 1 1

Abusos na Igreja

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=977de4d8-40fb-4617-adb0-

0f9449d9f802&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
O bispo auxiliar de Lisboa diz que todos os padres suspeitos de crimes sexuais devem ser suspensos
como manda, aliás, o direito canónico.
Declarações de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.
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Abusos sexuais na Igreja Católica
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O bispo auxiliar de Lisboa assume que há padres acusados de abusos sexuais que estão no ativo.
Américo Aguiar diz que esses membros deveriam ser afastados.
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Na segunda semana de Outubro foi inaugurado o novo espaço Moto Trainer Portugal. Sediado em
Loures, a apresentação deste projecto recorre a um sofisticado simulador de condução. Trata-se de
um importante centro de treino e recuperação de pilotos de motociclismo. Um dos testemunhos
presente foi Patrícia Tenreiro, que veio dar o contributo da APAVAM (Associação [...]
 
Na segunda semana de Outubro foi inaugurado o novo espaço Moto Trainer Portugal. Sediado em
Loures, a apresentação deste projecto recorre a um sofisticado simulador de condução. Trata-se de
um importante centro de treino e recuperação de pilotos de motociclismo.
 
Um dos testemunhos presente foi Patrícia Tenreiro, que veio dar o contributo da APAVAM (Associação
Portuguesa de Apoio a Vítima de Acidente Motard), e lembrar que qualquer acidente de moto deixa
marcas que perduram e são, frequentemente, difíceis de ultrapassar. O Moto Trainer é visto, aos olhos
dos acidentados, como uma ferramenta de recuperação única, ajudando a ultrapassar os medos e
traumas com a segurança apenas possível no simulador.
 
Também Rui Ribeiro, presidente da ANSR (Autoridade Nacional Segurança Rodoviária), elemento
fundamental na segurança rodoviária dos portugueses, partilhou a realidade nacional em termos de
sinistralidade rodoviária e algumas das suas causas. Para além de se ter mostrado satisfeito com a
chegada do simulador Moto Trainer Portugal, deixou o desafio para mais acções na área da formação e
desenvolvimento das técnicas e comportamentos dos motociclistas, minimizando desta forma as
consequências dos acidentes.
 
O piloto Pedro Nuno também não faltou a este evento especial, e marcou presença para nos dizer que
queria ter um equipamento destes em casa. O treino, a preparação física e mental, são fundamentais
na competição. O realismo proporcionado pelo equipamento foram alguns dos pontos apontados pelo
piloto, que recentemente participou no Bol d'Or, prova de 24H do Mundial de Resistência FIM.
 
Paula Carvalho, da Suit PR, aproveitou a oportunidade para mostrar a importância das questões da
comunicação e divulgação. Questões essenciais para chamar as empresas ao papel de patrocinadores.
 
O retorno comercial é essencial, e nesse sentido o Moto Trainer revela-se uma ferramenta com uma
eficácia acima da média, atraindo publico em grandes eventos, como aconteceu no caso do espaço
Cofidis, na Expomoto 2022 (o mais visitado da feira), que serve de exemplo perfeito para demonstrar
a mais-valia do Moto Trainer Portugal para além da ferramenta de treino.
 
Compareceram no evento, entre outros, representantes de pilotos, marcas, elementos da autarquia,
CEO Moto Trainer internacional - Andrea Lombardi, e membros da imprensa.
 
Feita a recepção aos convidados e ouvidos os testemunhos, houve ainda tempo para proporcionar aos
presentes a experiência Moto Trainer, e justificar o que tinha sido dito anteriormente. Os convidados
aventuraram-se a uns testes no simulador onde ficou registado o agrado com a experiência, que de
acordo com quem experimentou superou a expectativas.
 
Para lançar o desafio foram feitas demonstrações, realizadas pelo CEO do Moto Trainer, explicando as



valências dos vários softwares utilizados, Moto Trainer, Moto Trainer Game e MotoGP. Findas as
demonstrações, foi tempo de proporcionar aos convidados a esperada oportunidade de sentirem
fisicamente tudo aquilo que tinham ouvido anteriormente. Foram muitos os momentos de surpresa e
animação, mostrando os convidados muita vontade de retornar mais tarde para fazerem uns treinos
mais a sério.
 
As novas instalações do Moto Trainer Portugal possibilitam a simples utilização do equipamento ou
acções de formação que se iniciam por treino da postura, na moto, e noções básicas, seguindo até a
preparação de pilotos para a pista. A empresa disponibiliza também o aluguer do equipamento para
eventos de activação de marca, corporativos ou qualquer outro tipo.
 
O novo espaço Moto Trainer Portugal está sediado na Rua das Lapas 33 2670-749 Lousa, em Loures.
 
MAIS INFORMAÇÕES AQUI
 
Redação
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> As Redes Sociais do distrito de Porta-
legre, em articulação com a EAPN - Rede 
Europeia Anti Pobreza, o NAVVD - Delegação 
de Portalegre da Cruz Vermelha Portuguesa 
e a APAV (Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima) promovem, anualmente, acções 
de sensibilização para temáticas ligadas à 
igualdade, exclusão social e pobreza, de 
modo a assinalar, simultaneamente, o Dia 
Municipal para a Igualdade e o Dia Interna-
cional para a Erradicação da Pobreza e da 
Exclusão Social.

Tal como em anos anteriores, organizou-
-se uma actividade na qual as instituições 
e sociedade civil pudessem estar represen-
tadas. Este ano, a actividade consistiu na 
criação simbólica de um jardim, onde se 
“semeiam e colhem” princípios de mudança 
e esperança, na concepção de uma socieda-
de mais justa e igualitária. Tendo por base 
esta ideia, foi solicitada participação das 
entidades dos 15 concelhos que compõem 
o Alto Alentejo que responderam afirmati-
vamente ao desafio. 

O resultado dos trabalhos efectuados 
foi dado a conhecer ao público na última 
quinta-feira, dia 20, com sessões comemo-
rativas que decorreram em todo o distrito. 

Em Portalegre, o Mercado Municipal foi 
palco da iniciativa que contou vários par-
ceiros do Conselho Local de Acção Social, 
bem como da presidente da Câmara de 
Portalegre, Fermelinda Carvalho, que deu 
conta que o Município continua a trabalhar 
diariamente com os seu parceiros com o 
objectivo de resolver questões relacio-
nadas com a pobreza no concelho, da 
directora do Centro Distrital da Segurança 
Social, Sandra Cardoso, que deu apesar 
«do avanços significativos» relativamente 
à pobreza e exclusão social, o País «tem 
ainda de percorrer um caminho longo na 
concretização de objectivo da erradicação 
da pobreza», disse, dando conta de medi-
das que têm contribuido para minimizar 
estas questões, como RSI, o Abono de 
Família, entre outros.

Do lado da EAPN, Luísa Panaças leu a 

mensagem nacional da Rede Europeia Anti 
Pobreza que este ano sublinha a impor-
tância da união de esforços na luta contra 
a pobreza e a exclusão. «A luta contra a 
pobreza e exclusão social é a missão de 
todos os dias de um conjunto imenso de 
instituições e de pessoas e importa, com 
a comemoração deste dia, salientar que 
nunca será demais investir meios humanos 
e financeiros nesta causa que nós queremos 
que culmine na sua erradicação», disse.

Em Marvão, a efeméride foi assinalada 
pela Rede Social do concelho no Salão Nobre 
do Município de Marvão, com a apresen-
tação das flores representativas de cada 
entidade participante. 

Em Nisa, o Mercado Municipal recebeu a 
sessão simbólica que assinalou o Dia Inter-
nacional para a Erradicação da Pobreza e 
Exclusão Social e o Dia Municipal da Igual-
dade, no Mercado Municipal de Nisa, que 
contou com a presença de diversas IPSS’s 
do concelho, da equipa do CLDS 4G “éNisa 
éCoesão” e de uma turma do Agrupamento 

de Escolas de Nisa, bem como da presidente 
do Município, Idalina Trindade. 

Em Ponte de Sor, a efeméride foi assina-
lada com a inauguração de uma exposição 
no Edifício dos Paços do Concelho.

Em Campo Maior, a actividade foi dinami-
zada pelo sector de Acção Social da Câmara, 
tendo sido expostos nos Paços do Concelho 
trabalhos realizados pelo Coração Delta e 
pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de 
Violência Doméstica (NAVVD).

Em Monforte, a iniciativa decorreu no 
átrio das instalações da sede do Agrupa-
mento de Escolas, onde foram expostos os 
trabalhos pelas entidades que compõem a 
Rede Social de Monforte. 

Em Fronteira, este dia foi assinalado no 
Centro Cultural e estiveram representadas 
todas as entidades parceiras da rede so-
cial do concelho que em conjunto e num 
acto simbólico, plantaram as suas flores e 
assumiram o compromisso de sensibilizar, 
envolver e mobilizar para combater a po-
breza e todas as formas de discriminação.•

Alto Alentejo unido contra a pobreza e exclusão social 
Distrito
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PJ detém suspeito 
de tentar matar 
dois homens
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Pizza Hut 
está a chegar 
à cidade

Portalegre 

Definitório  da 
Misericórdia 
demite-se

ALTER 
> Vila Galé é o melhor hotel 

MONFORTE
> Comemorações do 
Dia Internacional do Idoso 

Portalegre

Apanhados em 
flagrante a furtar 
metais não preciosos

ARRONCHES
> Dádiva de sangue

ELVAS
> Mais um acidente 
no túnel de Santa Eulália
> GNR recupera coruja na Terrugem

Ponte de Sor -  Distrito

Portalegre

PORTALEGRE
> Ordem dos Advogados inaugura  
sede da Delegação
> Politécnico inicia ano lectivo
 

Na madrugada de domingo, dia 30, muda 
a hora. Assim, quando forem 02h deverá 
atrasar o relógio 60 minutos, para a 01h.

 Distrito 

Alto Alentejo unido 
contra a pobreza e desigualdades

Monforte

CRATO
> Mega Piquenique Saudável 
> Grupo Terras & Terroir 
integra Herdade da Rocha

NISA
> Forno comunitário do Cacheiro
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competições 
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Medievais
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> PCP diz que IVA cobrado 
pela Águas do Alto 

Alentejo no serviço de 
saneamento «é ilegal» e 

«exige» a sua devolução

> BTT ao mais alto nível 
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D. Manuel Linda assume que não foi feliz nas respostas • 

IGREJA 

FRANCISCAGENÉSIO 

p eço desculpa e perdão às 
vítimas que, possivel-
mente, se sentiram feri-

das." A afirmação é do bispo do 
Porto, através de uma nota 
episcopal ontem divulgada. 
O texto surge depois de nas últi-
mas semanas D. Manuel Linda 
ter'sido duramente criticado e 
se ter mantido em silêncio, num 
"período de reflexão e discerni-
mento". 

O prelado as 
sume que não 
foi feliz na res-
posta que deu 
a uma "pergunta inesperada" 
sobre a obrigatoriedade ou não 
de denúncia dos casos de abuso 
sexual de menores, já que dei-
xou dúvidas quanto à noção de 
crime público. "Mal cheguei 
à diocese, fui confrontado com 
uma denúncia (...). Algo inge-
nuamente, estava convencido 
que as estruturas existentes na 

PRELADO DO 
QUE É TEMPO 
E AJUDAR" AS 

diocese e eu próprio seríamos 
suficientes para receber e tratar 
os casos que viessem a surgir", 
assume o bispo do Porto'. D. Ma-
nuel Linda revela ainda que ou-
tra expressão que não caiu bem 
aos fiéis foi usar o termo "asnei-
ras" quanto aos casos de abusos 
sexuais na Igreja. O prelado jus-
tifica que, na sua "zona de ori-
gem", quer dizer "qualquer 
ação perversa" e garante que 

não tinha " in-

 

PORTO DIZ tenção de me-

 

DE "AGIR norizar o ter-

 

COMISSÕES rível crime 
dos abusos". 

O bispo assume que perante 
o que está em causa "ternos 
amarguradamente de reconhe-
cer que a realidade é muito mais 
sombria e dolorosa" do que ele 
próprio pensava. Neste sentido, 
frisa: "Fique muito claro que 
sofro e deploro liminarmente 
esse flagelo dos crimes de natu-
reza sexual cometidos contra 

Padres acusados 
de abusos no ativo 
G O bispo auxiliar de Lisboa 
revelou, ontem, que há 
padres acusados de abusos 
sexuais no ativo. D. Américo 
Aguiar denunciou que alguns 
dos sacerdotes não estão 
a ser afastados de funções 
pelas dioceses. Atitude que 
considera "preocupante". w  

menores ou pessoas vulnerá-
veis". D. Manuel Linda assegu-
ra que tudo fará "para lhes pôr 
cobro". Citando o Papa Fran-
cisco, o bispo considera que é 
tempo de "agir e ajudar as Co-
missões, a Diocesana e a Inde-
pendente, no seu trabalho de 
investigar, acolher e prevenir". 
Ontem, a Comissão Indepen-
dente para o Estudo dos Abusos 
Sexuais de Crianças na Igreja 
Católica venceu o prémio da 
Associação de Apoio à Vítima. • 

D. Manuel 
Linda pede 
perdão 
ABUSOS SEXUAIS O  Bispo do Porto assume que 
deixou dúvidas quanto à noção de crime púbico 
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Bispo do Porto pede perdão devido a abusos na Igreja
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D. Manuel Linda assume que deixou dúvidas quanto à noção de crime púbico.
 
Peço desculpa e perdão às vítimas que, possivelmente, se sentiram feridas." A afirmação é do bispo do
Porto, através de uma nota episcopal est aterça-feira divulgada. O texto surge depois de nas últimas
semanas D. Manuel Linda ter sido duramente criticado e se ter mantido em silêncio, num "período de
reflexão e discernimento".
 
O prelado assume que não foi feliz na resposta que deu a uma "pergunta inesperada" sobre a
obrigatoriedade ou não de denúncia dos casos de abuso sexual de menores, já que deixou dúvidas
quanto à noção de crime público. "Mal cheguei à diocese, fui confrontado com uma denúncia (...). Algo
ingenuamente, estava convencido que as estruturas existentes na diocese e eu próprio seríamos
suficientes para receber e tratar os casos que viessem a surgir", assume o bispo do Porto. D. Manuel
Linda revela ainda que outra expressão que não caiu bem aos fiéis foi usar o termo "asneiras" quanto
aos casos de abusos sexuais na Igreja. O prelado justifica que, na sua "zona de origem", quer dizer
"qualquer ação perversa" e garante que não tinha "intenção de menorizar o terrível crime dos abusos".
 
O bispo assume que perante o que está em causa "temos amarguradamente de reconhecer que a
realidade é muito mais sombria e dolorosa" do que ele próprio pensava. Neste sentido, frisa: "Fique
muito claro que sofro e deploro liminarmente esse flagelo dos crimes de natureza sexual cometidos
contra menores ou pessoas vulneráveis". D. Manuel Linda assegura que tudo fará "para lhes pôr
cobro". Citando o Papa Francisco, o bispo considera que é tempo de "agir e ajudar as Comissões, a
Diocesana e a Independente, no seu trabalho de investigar, acolher e prevenir". Esta terça-feira , a
Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica venceu o
prémio da Associação de Apoio à Vítima.
 
Padres acusados de abusos no ativo
 
O bispo auxiliar de Lisboa revelou, esta terça-feira, que há padres acusados de abusos sexuais no
ativo. D. Américo Aguiar denunciou que alguns dos sacerdotes não estão a ser afastados de funções
pelas dioceses. Atitude que considera "preocupante".
 
Francisca Genésio
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111  A Comissão Indepen-
dente para o Estudo dos Abusos 
Sexuais de Crianças na Igreja Ca-
tólica é a vencedora deste ano 
do prémio da Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima (APAV), 
atribuído desde 2020.

O prémio foi criado a propósito 
dos 30 anos da APAV, com vista a 
“distinguir a/s pessoa/s singular/
es ou coletiva/s que se destaquem 
na defesa e na promoção dos fins, 
missão e visão da APAV”.

"A Comissão Independente, 
anunciada em novembro de 
2021, organiza-se de forma au-
tónoma e independente da Igreja 
Católica e de quaisquer outros 
credos, religiões, raças, etnias, 
géneros e identidades. Adicio-
nalmente, apresenta-se e afirma-

se isenta, independente e não 
influenciável, mantendo como 
propósito primeiro da sua ação 
o de dar voz ao silêncio de todas 
as vítimas deste tipo de crime”, 
justifica a APAV, em comunicado.

A associação sublinha que a 
“atuação da Comissão Indepen-
dente, pelo apoio na desoculta-
ção de situações de violência, sua 
caracterização e estudo, e futura 
intenção de melhor auxiliar a 
atuação da Igreja Católica face 
a situações de violência sexual 
mereceu, portanto, a atenção da 
APAV e a intenção de lhe ser atri-
buído o Prémio APAV 2022”.

Comissão criada em 2021
A Comissão Independen-

te para o Estudo dos Abusos 

Sexuais contra as Crianças na 
Igreja Católica Portuguesa foi 
criada no final de 2021 pela 
Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP) e iniciou os tra-
balhos em 2022, sendo coor-
denada pelo pedopsiquiatra 
Pedro Strecht.

A APAV lembra que no ano 
da criação do prémio, este ga-
lardão foi atribuído a titulo 
póstumo a Bruno Brito, psicó-
logo, distinguindo o seu cará-
ter pioneiro, a nível nacional e 
internacional, em novas e de-
safiantes áreas de conhecimen-
to, enriquecendo a intervenção 
junto das vítimas de crime, 
seus familiares e amigos/as”. 

Em 2021 o prémio não foi 
atribuído.

APAV premeia comissão 
que estuda abusos sexuais 
de crianças na Igreja Católica
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A vitima é geralmente do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos. 

Quatro idosos por dia são vítimas 
de violência Muitas vezes na família 
APOIO  O último relatório da APAV, referente ao ano de 2021, revela que uma média de quatro 
idosos por dia são vítimas de violência. A partir de Coimbra, a Fundação Bissaya Barreto e a linha 
SOS Pessoa Idosa registaram o dobro dos pedidos de ajuda. Agressões de familiares aumentam. 

TEXTO PAULA SOFIA LUZ 

um total de 1594pessoas 
idosas foram vítimas de 
crime e de violência no 
ano passado, o que cor-

responde a uma média de quatro 
pessoas por dia. Os dados são da 
Associação Portuguesa deApoio à 
Vítima (APAV) e foram disponibili-
zados apropósito do Dia Interna-
cional da Pessoa Idosa, que se cele-
brouno início do mês. 

No quediz respeito ao perfil daví-
tima, esta é geralmente do sexo fe-
minino (certa de 75,5%), com ida-
des compreendidas entre os 70 e os 
74 anos. Já o autor do crime é, em 
cerca de 52,3% das situações, do 
sexo masculino e com uma média 
de idades (16%) acimados 65 anos. 
Em cerca de29% dos casos, avítima 
é pai ou mãe do autor do crime. 

"Reconhecendo que a violência 
contra as pessoas idosas constitui 
um problema social e de Saúde 
Pública, consideramos que o seu  

eficaz combate pode contribuir 
para um futuro mais inclusivo, 
onde todos sejam respeitados ao 
longo do ciclo devida, nomeada-
mente no contexto de um enve-
lhecimento ativo e saudável", refe-
re a APAV. 

Duplicam pedidos de ajuda 
Os números continuam a revelar 
aquilo que a pandemia escondeu 
durante dois anos. Neste caso, é a 
violência contra os os idosos, mais 
precisamente daqueles que se en-
contram em casa, aos cuidados de 
familiares. Em 2021, o serviço dali-
nha SOS Pessoa Idosa, da Funda-
ção BissayaBarreto, contabilizou 
um total de 1812 contactos telefó-
nicos, e-mails e articulações inte-
rinstitucionais, o que significa o 
dobro do que ocorrera no ano an-
terior. 

Desde oinído de 2022 e até ao fi-
nal do verão, os pedidos de ajuda 

• 
"O que verificamos 
é um aumento 
de pessoas idosas 
vítimas a residir 
com familiares -
e é uma diferença 
significativa", diz ao 
DN Marta Ferrreira. 

recebidos deram origem à abertu-
ra de244 processos internos, "que 
obrigaram ao acompanhamento 
frequente e intervenção, bem 
como a articulações interserviçoe, 
refere uma nota que acompanha 
um relatório daquela instituição, 
sediada emCoimbra. 

"As denúncias foram realizadas 
por e-mail/formulário (52,5%), por 
telefone (47%) e presencialmente 
(0,5%)", acrescentao mesmo docu-
mento. 

"O que verificamos é um aumen-
to de pessoas idosas que são víti-
mas a residir com familiares- e é 
uma diferença significativa", con-
firma ao DN Marta Ferreira, uma 
das técnicas responsáveis peloser-
viço. "Anteriormente o número 
mais elevado dirigia-se apessoas a 
residirem sozinhas. Esta residência 
partilhada nós cremos que pode fi-
car a dever-se àpandemia e ao en-
canamento temporário de alguns  

serviços, como os Centros de Dia-
que fez com que filhos se mobili-
zassem para casados pais ou que 
contratassem cuidadores para mi-
nimizar os danos do contexto pan-
démico -, e de algum encerramen-
to temporário de serviços de apoio, 
que são fundamentais para pes-
soas nestas idades". E aquilo que 
deveria ter sido benéfico, como a 
convivência com os familiares, 
acaboupor se revelar o contrário. 

"Por outro lado, quando aspes-
coas jáestãoa iniciar umquadro de 
demência, osprofissionais que rea-
lizam todo o apoio -que nem se-
quer é profissionalizado - muitas 
vezes notam que temos por trás 
destaviolência situações de cansa-
ço do cuidador, prevalência eleva-
da de dependência física e situa-
ções de saúde mental", sublinha 
Marta Ferreira. 

A responsável lembra que, em 
anos anteriores, a linha registava 
um elevado número de mulheres 
em situação de viuvez. "Aqui, no 
caso das mulheres casadas, não se 
refere propriamente a situação de 
violência conjugal, mas sim o facto 
de termos enquadrada a categoria 
de casal como vítimas." 

Secundando Lisboa, Setúbal 
passoua ser o distrito caras mais de-
núncia de casos, ultrapassando o 
Distrito do Porto. O serviço da Fun-
dação Bissaya Barreto considera 
que tal fica a dever-se "ao facto de 
termos uma comunicação muito 
fácil com as entidades locais, com-
parativamente com outras zonas 
do país. E acreditamos que este 
passa-apalavra pode ter lido bons 
resultados em edições anteriores, e 
que este aumento do número de 
casos étambém pela facilidade que 
as pessoas têm em denunciá-los, 
beneficiando por terem visto ou 
por terem sabido de outras situa-
ções bem resolvidas. Temos um 
grande apoio porparte da PSP eda 
GNR (doApoio 65) que fazem aqui 
um bom acompanhamento", con-
sidera. 

O serviço existe desde maio de 
2014.MartaFerreiranota o aumen-
to de casos denunciados, paulati-
namente, ao longo dos anos. "Te-
mos feito alguma alteração nas es-
tratégias de intervenção, porque 
estamos no terreno e começamos 
aperceber o que é que resulta me-
lhor. E no caso das pessoas idosas 
estes casos têm de ser tratados de 
forma muitopersonahz' ada e mui-
to especial. Temos tentado aprimo-
rar e fazer uma intervençãoperso-
nalizada a quem precisa de ajuda. 
É a grande diferença ao longo dos 
anoe, sublinha Marta, que integra 
uma equipa constituída por psicó-
Iogas, assistentes sociais, e uma 
psicogerontóloga. 

Muitas situações deviolancia são 
continuadas no tempo, "e às vezes 
por parte de filhos". Não raramen-
te, são famílias "multiproblemáti-
cas, com problemas de saúde men-
tal, alcoolismo ou toxicodepen-
dancia", lembra a responsáveL 
dnot@dn.pt  



Quatro idosos por dia são vítimas de violência. Muitas vezes na família
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O último relatório da APAV, referente ao ano de 2021, revela que uma média de quatro idosos por dia
são vítimas de violência. A partir de Coimbra, a Fundação Bissaya Barreto e a linha SOS Pessoa Idosa
registaram o dobro dos pedidos de ajuda. Agressões de familiares aumentam.
 
Um total de 1594 pessoas idosas foram vítimas de crime e de violência no ano passado, o que
corresponde a uma média de quatro pessoas por dia. Os dados são da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV) e foram disponibilizados a propósito do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que se
celebrou no início do mês.
 
No que diz respeito ao perfil da vítima, esta é geralmente do sexo feminino (cerca de 75,5%), com
idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos. Já o autor do crime é, em cerca de 52,3% das
situações, do sexo masculino e com uma média de idades (16%) acima dos 65 anos. Em cerca de
29% dos casos, a vítima é pai ou mãe do autor do crime.
 
"Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas constitui um problema social e de Saúde
Pública, consideramos que o seu eficaz combate pode contribuir para um futuro mais inclusivo, onde
todos sejam respeitados ao longo do ciclo de vida, nomeadamente no contexto de um envelhecimento
ativo e saudável", refere a APAV.
Duplicam pedidos de ajuda
Os números continuam a revelar aquilo que a pandemia escondeu durante dois anos. Neste caso, é a
violência contra os os idosos, mais precisamente daqueles que se encontram em casa, aos cuidados
de familiares. Em 2021, o serviço da linha SOS Pessoa Idosa, da Fundação Bissaya Barreto,
contabilizou um total de 1812 contactos telefónicos, e-mails e articulações interinstitucionais, o que
significa o dobro do que ocorrera no ano anterior.
 
Desde o início de 2022 e até ao final do verão, os pedidos de ajuda recebidos deram origem à
abertura de 244 processos internos, "que obrigaram ao acompanhamento frequente e intervenção,
bem como a articulações interserviços", refere uma nota que acompanha um relatório daquela
instituição, sediada em Coimbra.
 
"As denúncias foram realizadas por e-mail/formulário (52,5%), por telefone (47%) e presencialmente
(0,5%)", acrescenta o mesmo documento.
 
"O que verificamos é um aumento de pessoas idosas que são vítimas a residir com familiares - e é
uma diferença significativa", confirma ao DN Marta Ferreira, uma das técnicas responsáveis pelo
serviço. "Anteriormente o número mais elevado dirigia-se a pessoas a residirem sozinhas. Esta
residência partilhada nós cremos que pode ficar a dever-se à pandemia e ao encerramento temporário
de alguns serviços, como os Centros de Dia - que fez com que filhos se mobilizassem para casa dos
pais ou que contratassem cuidadores para minimizar os danos do contexto pandémico -, e de algum
encerramento temporário de serviços de apoio, que são fundamentais para pessoas nestas idades". E
aquilo que deveria ter sido benéfico, como a convivência com os familiares, acabou por se revelar o
contrário.
 



"Por outro lado, quando as pessoas já estão a iniciar um quadro de demência, os profissionais que
realizam todo o apoio - que nem sequer é profissionalizado - muitas vezes notam que temos por trás
desta violência situações de cansaço do cuidador, prevalência elevada de dependência física e
situações de saúde mental", sublinha Marta Ferreira.
 
A responsável lembra que, em anos anteriores, a linha registava um elevado número de mulheres em
situação de viuvez. "Aqui, no caso das mulheres casadas, não se refere propriamente a situação de
violência conjugal, mas sim o facto de termos enquadrada a categoria de casal como vítimas."
 
Secundando Lisboa, Setúbal passou a ser o distrito com mais denúncia de casos, ultrapassando o
Distrito do Porto. O serviço da Fundação Bissaya Barreto considera que tal fica a dever-se "ao facto de
termos uma comunicação muito fácil com as entidades locais, comparativamente com outras zonas do
país. E acreditamos que este passa-a-palavra pode ter tido bons resultados em edições anteriores, e
que este aumento do número de casos é também pela facilidade que as pessoas têm em denunciá-los,
beneficiando por terem visto ou por terem sabido de outras situações bem resolvidas. Temos um
grande apoio por parte da PSP e da GNR (do Apoio 65) que fazem aqui um bom acompanhamento",
considera.
 
O serviço existe desde maio de 2014. Marta Ferreira nota o aumento de casos denunciados,
paulatinamente, ao longo dos anos. "Temos feito alguma alteração nas estratégias de intervenção,
porque estamos no terreno e começamos a perceber o que é que resulta melhor. E no caso das
pessoas idosas estes casos têm de ser tratados de forma muito personalizada e muito especial. Temos
tentado aprimorar e fazer uma intervenção personalizada a quem precisa de ajuda. É a grande
diferença ao longo dos anos", sublinha Marta, que integra uma equipa constituída por psicólogas,
assistentes sociais, e uma psicogerontóloga.
 
Muitas situações de violência são continuadas no tempo, "e às vezes por parte de filhos". Não
raramente, são famílias "multiproblemáticas, com problemas de saúde mental, alcoolismo ou
toxicodependência", lembra a responsável.
 
dnot@dn.pt
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailWhatsappPartilhar
 
No Diário de Notícias dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para fazer as notícias, as
entrevistas, as reportagens e as análises que asseguram uma informação rigorosa aos leitores. E é
assim há mais de 150 anos, pois somos o jornal nacional mais antigo. Para continuarmos a fazer este
"serviço ao leitor", como escreveu o nosso fundador em 1864, precisamos do seu apoio.
 
Assine aqui aquele que é o seu jornal
 
Comentários
 
[Additional Text]:
A vítima é geralmente do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos.
 
Paula Sofia Luz
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A 
Comissão Indepen-

dente para o Estu-

do dos Abusos Se-

xuais de Crianças na 

Igreja Católica é a vence-

dora deste ano do prémio 

da Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima (APAV), 

atribuído desde 2020.

O prémio foi criado a 

propósito dos 30 anos da 

APAV, com vista a «distin-

guir a/s pessoa/s singular/

es ou coletiva/s que se des-

taquem na defesa e na pro-

moção dos fins, missão e 

visão da APAV».

Comissão que estuda abusos de crianças
na Igreja Católica premiada pela APAV

Associação destaca apoio da Comissão Independente na desocultação de situações de violência

«A Comissão Indepen-

dente, anunciada em no-

vembro de 2021, organiza-

-se de forma autónoma e 

independente da Igreja Ca-

tólica e de quaisquer outros 

credos, religiões, raças, et-

nias, géneros e identidades. 

Adicionalmente, apresen-

ta-se e afirma-se isenta, in-

dependente e não influen-

ciável, mantendo como 

propósito primeiro da sua 

ação o de dar voz ao silên-

cio de todas as vítimas des-

te tipo de crime», justifica 

a APAV, em comunicado.

A associação sublinha 

que a «atuação da Comis-

são Independente, pelo 

apoio na desocultação de 

situações de violência, sua 

caracterização e estudo, e 

futura intenção de melhor 

auxiliar a atuação da Igre-

ja Católica face a situações 

de violência sexual mere-

ceu, portanto, a atenção 

da APAV e a intenção de 

lhe ser atribuído o Prémio 

APAV 2022».

A APAV lembra que no 

ano da criação do prémio, 

este galardão foi atribuído 

a titulo póstumo a Bru-

no Brito, psicólogo, dis-

tinguindo o seu «caráter 

pioneiro, a nível nacional 

e internacional, em novas 

e desafiantes áreas de co-

nhecimento, enriquecen-

do a intervenção junto das 

vítimas de crime, seus fa-

miliares e amigos/as».

Em 2021 o prémio não 

foi atribuído.

O troféu foi desenhado 

e concebido por Gonçalo 

Falcão e Tiago Água, que 

usaram lixo plástico derre-

tido e remoldado para ilus-

trar a ideia de uma trans-

formação «de um processo 

negativo em positivo».

A Comissão Indepen-

dente para o Estudo dos 

Abusos Sexuais contra as 

Crianças na Igreja Cató-

lica Portuguesa foi cria-

da no final de 2021 pela 

Conferência Episcopal Por-

tuguesa (CEP) e iniciou os 

trabalhos em 2022, sen-

do coordenada pelo 

pedopsiquiatra Pedro 

Strecht.

Além de Pedro Strecht, 

fazem ainda parte da co-

missão Álvaro Laborinho 

Lúcio, juiz conselheiro ju-

bilado do Supremo Tribu-

nal de Justiça, Ana Nunes 

de Almeida, socióloga e 

investigadora do Institu-

to de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, 

Daniel Sampaio, psiquia-

tra, professor catedrático 

jubilado da Faculdade de 

Medicina de Lisboa, Fili-

pa Tavares, assistente so-

cial e terapeuta familiar, 

e Catarina Vasconcelos, 

cineasta.

Redação/Lusa



Prémio APAV atribuído à comissão para o estudo dos abusos na Igreja
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi distinguida com o Prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 2022, o
qual "se destina a distinguir pessoas singulares ou coletivas que se destaquem na defesa e na
promoção dos fins, missão e visão" daquele organismo português, conforme explica a própria
entidade, em comunicado.
 
A APAV explica que a comissão para o estudo dos abusos na Igreja "organiza-se de forma autónoma e
independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e
identidades". Além disso, "apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável,
mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo
de crime", destaca a APAV.
 
A associação portuguesa refere que o trabalho da comissão para o estudo dos abusos é um "apoio na
desocultação de situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção de melhor
auxiliar a atuação da Igreja Católica face a situações de violência sexual", motivo pelo qual "mereceu
a atenção da APAV e a intenção de lhe ser atribuído o Prémio APAV 2022".
 
Partilhar isto:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in
new window)
 
Fátima Missionária
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Prémio para 
Comissão 
que estuda 
abusos 
sexuais 

A independência do 
trabalho desenvolvido 
foi um dos pontos 
destacados. 

A Comissão Independente para o 
Estudo dos Abusos Seroais de Crian-
ças na Igreja Católica Portuguesa 
recebeu, esta terça-feira, o Prémio 
APAV 2022. A estrutura de apoio 
às vítimas de violência distinguiu 
os seis elementos que constituem 
a Comissão "pelo apoio na deso-
cultação de situações de violência, 
sua caracterização e estudo, e futu-
ra intenção de melhor auxiliar a 
atuação da igreja católica face a 
situações de violência sexual", refe-
re o comunicado. 
A APAV sublinhou igualmente a 
independência do trabalho des-
envolvido, apontando a organi-
zação autónoma e independen-
te de "religiões, raças, etnias, géne-
ros e identidades", reconhecendo 
também que a Comissão mante-
ve o compromisso de "dar voz ao 
silêncio de todas as vítimas des-
te tipo de crime", ou seja, aquele 
que anunciou aquando da sua 
criação, em novembro do ano pas-
sado. Desde aí, recebeu 424 tes-
temunhos de vítimas que envol-
vem centenas de abusadores. 
No entanto, somente 47 poderão 
ser investigados pelo Ministério 
Público, na medida em que os 
restantes crimes prescreveram. 
Contudo, a equipa vai entregar 
uma lista dos denunciados à hie-
rarquia católica e daqueles que 
ainda se encontram vivos ao Minis-
tério Público. 
Neste mesmo dia, o Bispo Auxiliar 
de Lisboa, Américo Aguiar, admi-
tiu que há padres acusados de abu-
sos sexuais que ainda estão em fun-
ções e reconheceu que o "normal" 
seria o afastamento das pessoas 
após denúncias. "Estaria mais des-
cansado se houvesse uma partilha 
permanente das denúncias a cada 
diocese pela Comissão Indepen-
dente, mas compreendo que pudes-
se causar nas vítimas desconforto 
ou desconfiança. Se calhar é por 
isso que não partilham, mas depois 
não se pode fazer coincidir essa 
boa vontade que eu acho que seria 
positiva", sublinhou o bispo. 
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"Há padres 
acusados de 
abusos no ativo" 

Bispo auxiliar de Lisboa defende afastamento. 
APAV fala em "pelo menos 1500 vítimas" 

Sofia Cristina 
sociedade@jn.pt 

IGREJA  O bispo auxiliar de 
Lisboa, Américo Aguiar, re-
conheceu que há padres 
acusados de abusos sexuais 
no ativo e que "seria nor-
mal" que os bispos os afas-
tassem das suas dioceses. A 
Comissão Independente 
para o Estudo dos Abusos Se-
xuais de Crianças na Igreja 
Católica, que ontem foi 
agraciada com o prémio da 
Associação Portuguesa de 
Apoio àVítima (APAV), já re-
cebeu 424 testemunhos de 
pessoas alegadamente abu-
sadas. Segundo o presidente 
da APAV, os números corres-
ponderão na realidade a 
"pelo menos 1500 vítimas". 

Américo Aguiar disse que 
"o normal" após o conheci-
mento de um caso de alega-
do abuso "é que a decisão do 
bispo fosse o afastamento 
(do suspeito) das funções", 
mas salientou que "não ten-
do conhecimento do con-
teúdo das denúncias posso 
aceitar que existam deci-
sões diferentes". O bispo 
auxiliar de Lisboa admitiu 
ainda que "é preocupante" 
haver padres em funções 
acusados da prática deste 
crime. 

"Estaria mais descansado 
se houvesse uma partilha 
permanente das denúncias 
a cada diocese pela Comis-
são Independente, mas 
compreendo que pudesse  

causar nas vítimas descon-
forto ou desconfiança. Se 
calhar é por isso que não 
partilham, mas depois não 
se pode fazer coincidir essa 
boa vontade que acho que 
seria positiva", admitiu, re-
ferindo-se à dificuldade em 
afastar membros da Igreja 
não conhecendo todas as 
denúncias. 

PRÉMIO PARA O PAPA 

O bispo auxiliar de Lisboa 
falava aos jornalistas, de-
pois do coordenador da Co-
missão Independente para 
o Estudo de Abusos Sexuais 
na Igreja Católica em Portu-
gal, Pedro Strecht, ter rece-
bido o prémio APAV e ter pe-
dido ao bispo, a quem dele-
gou a missão de "guardião 
do prémio", que o entregue 
ao Papa Francisco na Jorna-
da Mundial da Juventude 
em 2023. 

O pedopsiquiatra revelou 
que continuam achegar tes-
temunhos "diariamente" à 
comissão, além dos 424 
anunciados há duas sema-
nas, que "trazem outros ca-
sos e nos transportam para 
um universo que ultrapas-
sa, em muito, a ordem das 
centenas". 

O presidente da APAV, 
João Lázaro, reforçou tam-
bém que "os 424 testemu-
nhos corresponderão na 
prática à deteção de um uni-
verso estimado de pelo me-
nos 1500 vítimas", "núme-
ros que são provisórios". • 

e 

ti 

^ha 

Elementos da comissão receberem prémio da APAV 
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Jesus não olha 
ao registo criminal 

1 
PCR 

Fernando Calado 
Rodrigues 
Padre 

Terão de apresentar o registo crimi-
nal os voluntários e os trabalhado-
res envolvidos na organização da 
Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) que decorrerá em Lisboa no 
próximo mês de agosto. Esta medi-
da foi sugerida pela Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
e é um dos resultados da parceria 
estabelecida entre esta associação 
e a organização da JMJ. 

Exigir um cadastro limpo aos co-
laboradores da JMJ parece uma boa 
medida, sobretudo nestes tempos 
conturbados pela crise dos abusos 
sexuais de menores. É neste con-
texto, aliás, que é explicado o aco-
lhimento dessa sugestão. 

Analisando, porém, com maior 
profundidade a opção tomada, ve-
rifica-se que esta não se coaduna 
com a práYis de Jesus nem com a  

perspetivaevangélicadamisericór-
dia divina Pelo contrário, põe em 
causa a ação da Igreja na sua presen-
ça junto dos reclusos e na promo-
ção da sua reintegração social. 

Foi precisamente um liberto (de-
nominação que prefiro a ex-reclu-
so) que me chamou à atenção para 
esta incongruência Mal leu na im-
prensa a exigência, enviou-me 
uma mensagem: 

"Não posso deixar de manifestar 
a minha surpresa pelo facto de a 
Igreja ter vindo a público anunciar 
que só aceitavoluntários para aJor-
nada da Juventude com o registo 
criminal limpo. Não era essa a pos-
tura de Jesus. Mas o meu compro-
misso é com ELE e não com a San-
taIgreja. Em nadaessaposturaveio 
abalar as minhas convicções reli-
giosas e fé no Evangelho". 

De facto, Jesus não rejeitou a pe-
cadora, nem o desonesto Zaqueu 
ou mesmo aquele que viria a ser 
seu apóstolo e evangelista, Mateus. 
Apesar de conhecer bem as suas 
histórias e os seus pecados, aco-
lheu-os e promoveu a sua mudan-
ça de vida. 

É salutar a Igreja acolher boas prá-
ticas da sociedade civil. Todavia, 
não o pode fazer de forma acrílica, 
devendo avaliá-las à luz da atuação 
de Jesus e dos evangelhos. 
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SOBE E DESCE 

Pedro Strecht 
Pedopsiquiatra 

A Comissão para o Estudo 
dos Abusos Sexuais de 
Crianças tem desempe-
nhado um papel notável. 
Recebeu um prémio da 
APAV. Muito merecido. 

Luís Neves 
Diretor da PJ 

A PJ comemorou 77 anos 
de vida, com um orça-
mento que permitirá 
mais celeridade nas inves-
tigações. Uma responsabi-
lidade acrescida. 

Jair Bolsonaro 
Presidente do Brasil 

Perde nas sondagens e 
nos apoios. Apenas um 
ex-presidente está ao seu 
lado. Fernando Collor, o 
primeiro a ser deposto 
por impeachment. 
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Terão de apresentar o registo criminal os voluntários e os trabalhadores envolvidos na organização da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorrerá em Lisboa no próximo mês de agosto. Esta medida
foi sugerida pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e é um dos resultados da parceria
estabelecida entre esta associação e a organização da JMJ.
 
Exigir um cadastro limpo aos colaboradores da JMJ parece uma boa medida, sobretudo nestes tempos
conturbados pela crise dos abusos sexuais de menores. É neste contexto, aliás, que é explicado o
acolhimento dessa sugestão.
 
Analisando, porém, com maior profundidade a opção tomada, verifica-se que esta não se coaduna
com a práxis de Jesus nem com a perspetiva evangélica da misericórdia divina. Pelo contrário, põe em
causa a ação da Igreja na sua presença junto dos reclusos e na promoção da sua reintegração social.
PUB
Foi precisamente um liberto (denominação que prefiro a ex-recluso) que me chamou à atenção para
esta incongruência. Mal leu na imprensa a exigência, enviou-me uma mensagem:
 
"Não posso deixar de manifestar a minha surpresa pelo facto de a Igreja ter vindo a público anunciar
que só aceita voluntários para a Jornada da Juventude com o registo criminal limpo. Não era essa a
postura de Jesus. Mas o meu compromisso é com ELE e não com a Santa Igreja. Em nada essa
postura veio abalar as minhas convicções religiosas e fé no Evangelho".
 
De facto, Jesus não rejeitou a pecadora, nem o desonesto Zaqueu ou mesmo aquele que viria a ser
seu apóstolo e evangelista, Mateus. Apesar de conhecer bem as suas histórias e os seus pecados,
acolheu-os e promoveu a sua mudança de vida.
 
É salutar a Igreja acolher boas práticas da sociedade civil. Todavia, não o pode fazer de forma acrítica,
devendo avaliá-las à luz da atuação de Jesus e dos evangelhos.
 
*Padre
 
Fernando Calado Rodrigues
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Longe dos confessionários, o Bispo Auxiliar de Lisboa fez um importante ato de contrição. Foi no final
da cerimónia em que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na
Igreja Católica Portuguesa recebeu o prémio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de 2022 que
Américo Aguiar levou a mão ao peito e pôs o dedo na ferida. Em declarações aos jornalistas,
reconheceu que há padres acusados de abusos sexuais no ativo e que "seria normal" que os bispos
das dioceses afastassem de funções os membros da igreja denunciados pela prática desse crime, o
que não estará a acontecer em todos os casos. O Bispo Auxiliar de Lisboa falou para fora da Igreja,
mas também terá sido escutado dentro, uma vez que, ao final da tarde, o Bispo do Porto publicou uma
Nota Episcopal, em que explicou posições anteriormente tomadas e amplamente criticadas. D. Manuel
Linda fez mea culpa.
 
Isto no dia em que, no Reino Unido, os pecados de Liz Truss foram oficialmente exorcizados. Mas não
foram esquecidos. Rishi Sunak foi indigitado por Carlos III e tornou-se primeiro-ministro. O novo líder
do Partido Conservador diz que foi escolhido para "consertar os erros" da antecessora. As reações ao
novo inquilino de Downing Street não demoraram. Assim como não demorou a ser conhecida a task-
force da redenção.
PUB
No futebol, enquanto, na Luz, Benfica e Juventus se preparam para o pontapé de saída daquele que
poderá ser o jogo do apuramento das águias para oitavos de final da Liga dos Campeões, F. C. Porto e
Sporting ultimam os preparativos para os duelos de amanhã, com o Brugge, na Bélgica, e com
Tottenham, em Inglaterra. Siga tudo sobre a prova milionária aqui. Fora da Champions mas no centro
de todas as atenções continua Cristiano Ronaldo. O internacional português regressou aos treinos do
Manchester United.
 
Quem também está de regresso, mas ao MEO Marés Vivas, são os Da Weasel. A banda de Pacman
(Carlão) e Virgul é o primeiro nome confirmado para a edição do próximo ano. "Os concertos no Norte
são sempre brutais", garantem.
 
Só que ainda falta muito para o verão de 2023. Estamos em pleno outono, a poucos dias de entrarmos
no horário de inverno, e as chuvas dos últimos dias, que tantos estragos fizeram por esse país fora,
também trouxeram uma boa nova: as reservas de água subiram em quase metade das albufeiras. E
fazem sorrir quem está no interior do Alentejo, onde, amanhã, a temperatura vai subir até aos 28
graus.
 
A terça-feira começou com milhares de utilizadores a detetaram falhas no WhatsApp. O problema ficou
resolvido pelas dez da manhã. Agora que o dia está a acabar, não restam dúvidas. Com ou sem
WhatsApp, o Mundo continua encriptado.
 
Boa noite.
 
Jorge Pedroso Faria



Câmara Municipal de Castelo de Vide assinalou Dia para a Erradicação da Pobreza
com IPSSs do concelho
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Fotos © CMCV/NCVFotos © CMCV/NCVA Câmara Municipal de Castelo de Vide assinalou esta terça-
feira o Dia Municipal para a Igualdade e o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O evento
reuniu no átrio dos Paços do Concelho um vasto grupo de dirigentes e utentes das IPSSs do concelho
que foram recebidos pelo vice-presidente da Cãmara Municipal, Nuno Calixto e pela vereadora Helena
Esteves, que agradeceu publicamente "a todas as instituições e participantes nesta iniciativa".A EAPN -
Rede Europeia Anti Pobreza, o NAVVD - Delegação de Portalegre da Cruz Vermelha Portuguesa e a
APAV do Alto Alentejo propõem, todos os anos, ações de sensibilização para temáticas ligadas à
igualdade, exclusão social e pobreza, de modo a assinalar ambos estes dias.IPSSs deram corpo a
jardim simbólicoSegundo a vereadora Helena Esteves, "este ano a atividade consistiu na criação de
um jardim, onde cada flor criada representa princípios, como a igualdade, a solidariedade, a equidade,
a justiça e a liberdade", pelo que "lançámos o repto às instituições do concelho que,
empenhadamente, colaboraram e deram corpo a um simbólico jardim".Para Helena Esteves, "repensar
a Erradicação da Pobreza é termos consciência de uma dura realidade, uma vez que há uma tendência
crescente de pessoas pobres" e "o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e todas as ações
desenvolvidas, devem ser um alerta para o mundo", porque "é necessário agir, é necessária uma
mudança global". Erradicação da Pobreza e Igualdade
Recorda-e que a EAPN-Rede Europeia Ant-pobreza definiu o dia 17 de Outubro como Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza, assinalado cm vários parceiros locais em mais de 130 atividades
diversas por todo o país entre os dias 17 e 24 de Outubro.Por outro lado, o Dia Municipal para a
Igualdade é celebrado desde 2010 por centenas de organizações representativas da sociedade civil e
da esfera pública de todo o território português este ano entre 17 e 31 de Outubro. © NCV
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O bispo do Porto, D. Manuel Linda, 

assumiu ontem não ter sido “feliz” 

quando a rmou que o abuso de 

menores não era “crime público, con-

tradizendo a própria lei, e pediu “per-

dão às vítimas que, possivelmente, se 

sentiram feridas”. 

Numa nota episcopal, o bispo 

reconhece que a resposta que deu a 

uma pergunta “inesperada sobre a 

obrigatoriedade ou não de denúncia 

dos casos de abuso sexual de meno-

res” não foi “feliz”, admitindo poder 

ter tornado a sua posição “incom-

preensível”. D. Manuel Linda disse 

ainda não ter tido a intenção de 

“menorizar o terrível crime dos abu-

sos” ao usar o termo “asneiras” para 

abordar esse tipo de casos. 

D. Manuel Linda, bispo do Porto, assume que não foi “feliz” 
nas declarações sobre abuso de menores na Igreja

“Na minha zona de origem, essa 

palavra designa qualquer acção per-

versa”, justi cou, dizendo também 

ser necessário “reconhecer que a rea-

lidade é muito mais sombria e dolo-

rosa” do que pensava. 

“Fique muito claro que sofro e 

deploro liminarmente esse agelo dos 

crimes de natureza sexual cometidos 

contra menores ou pessoas vulnerá-

veis. E que tudo farei para lhes pôr 

cobro”, a rmou o bispo do Porto. 

“Este é o tempo propício para assu-

mirmos todos, clérigos e leigos, a 

responsabilidade de erradicar dos 

nossos ambientes eclesiais e de toda 

a sociedade qualquer tipo de abuso, 

defendendo intransigentemente os 

mais frágeis, acautelando preventiva-

mente qualquer situação de risco e 

denunciando os crimes para que se 

faça justiça”, sublinhou, lembrando 

a “tolerância zero” declarada pelo 

Papa Francisco para toda a Igreja e 

que, diz, deseja “igualmente” na sua 

diocese”. 

“É tempo para escutar as vítimas, 

sofrer com elas e prestar-lhes todo o 

apoio”, apelou D. Manuel Linda.  

Também ontem, o bispo auxiliar 

de Lisboa, Américo Aguiar, reconhe-

ceu a existência de padres no activo 

acusados de abusos sexuais, conside-

rando que “seria normal” que os bis-

pos das respectivas dioceses afastas-

sem os membros da igreja denuncia-

dos, noticiou o Jornal de Notícias. 

Depois de uma cerimónia de 

entrega do prémio da Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

à Comissão Independente para o 

Estudo dos Abusos Sexuais de Crian-

ças na Igreja Católica, Américo 

Aguiar disse ser “preocupante” que 

haja padres em funções acusados de 

abusos sexuais. 

“Estaria mais descansado se hou-

vesse uma partilha permanente das 

denúncias a cada diocese pela Comis-

O bispo Américo 
Aguiar considera 
que seria normal 
que membros  
da acusados  
de abusos 
fossem afastados

são Independente, mas compreendo 

que pudesse causar nas vítimas des-

conforto ou descon ança. Se calhar, 

é por isso que não partilham, mas 

depois não se pode fazer coincidir 

essa boa vontade que eu acho que 

seria positiva”, a rmou o bispo auxi-

liar de Lisboa, citado pelo Jornal de 

Notícias. 

A preocupação é partilhada pelo 

presidente da APAV. Segundo o jor-

nal, João Lázaro considera que, 

“independentemente da instituição 

onde foram detectados esses casos”, 

tem de haver “medidas de suspen-

são, de fazer com que a pessoa abu-

sadora não esteja perto das vítimas 

enquanto decorrem outro tipo de 

abordagens internas. PÚBLICO



Bispo do Porto pede desculpas após ter dito que "crime de abuso não é público"
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O bispo do Porto faz mea culpa pelas declarações de outubro sobre os abusos sexuais na Igreja.
Manuel Linda vem agora retratar-se e diz, em comunicado, que não foi feliz. Pede desculpa a todos e
principalmente às vítimas que se sentiram magoadas.
 
O bispo reafirma a condenação de crimes de natureza sexual contra menores e que tudo vai fazer para
acabar com este tipo de atos no seio da Igreja.
 
Também na terça-feira, o bispo auxiliar de Lisboa reconheceu que há padres acusados de abusos
sexuais que continuam no ativo. Para Américo Aguiar, seria normal que os bispos das dioceses
afastassem de funções os membros da Igreja denunciados.
 
Declarações aos jornalistas à margem da entrega do prémio anual da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima, que este ano distinguiu a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na
Igreja Católica.
 
O tema está em debate, esta quarta-feira, no programa Consulta Pública, da Antena 1, com
moderação do jornalista Nuno Rodrigues, para ouvir depois das notícias das 10h00.
 
Antena 1



Bispo do Porto pede desculpas após ter dito que "crime de abuso, não é crime
público"
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O bispo do Porto faz mea culpa pelas declarações que fez em outubro sobre os abusos sexuais na
igreja. Manuel Linda vem agora retratar-se e diz em comunicado que não foi feliz com estas
declarações e pede desculpa a todos e principalmente às vítimas que se sentiram magoadas.
 
O bispo reafirma a condenação de crimes de natureza sexual contra menores e de tudo vai fazer para
acabar com este tipo de crime no seio da igreja.
 
Também ontem, o bispo auxiliar de Lisboa reconheceu que há padres acusados de abusos sexuais que
continuam no ativo.
 
Para Américo Aguiar seria normal que os bispos das dioceses afastassem de funções os membros da
igreja denunciados
 
Declarações aos jornalistas à margem da entrega do prémio anual da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima, que este ano distinguiu a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na
Igreja Católica.
 
Este é um tema que vai estar em debate esta manhã na Antena 1, no programa Consulta Pública, com
moderação do jornalista Nuno Rodrigues, para ouvir depois das notícias das 10 da manhã.
 
Antena 1



Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja vence Prémio APAV 2022
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A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa foi a vencedora do prémio APAV 2022, que se destina a distinguir as pessoas singulares ou
coletivas que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV.
 
A criação desta Comissão Independente foi anunciada em novembro de 2021, sendo que se trata de
um grupo de trabalho autónomo e independente da Igreja Católica, apresentando-se isento,
independente e não influenciável, e mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao
silêncio de todas as vítimas deste tipo de crime.
 
Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a Comissão Independente para o Estudo de Abusos
Sexuais na Igreja Católica em Portugal, anunciou este mês já ter recebido 424 testemunhos, embora a
maior parte dos crimes reportados já ter prescrito.
 
De acordo com a APAV, a entrega deste prémio prendeu-se pela atuação da Comissão Independente,
"pelo apoio na desocultação de situações de violência, sua caracterização e estudo, e futura intenção
de melhor auxiliar a atuação da Igreja Católica face a situações de violência sexual".
 
O Prémio APAV surgiu em 2020, a propósito do 30.º aniversário da APAV. Destina-se a distinguir a/s
pessoas/s singular/es ou coletiva/s que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e
visão da APAV. Em 2020 foi atribuído a título póstumo, a Bruno Brito (1976-2020), distinguindo-o pelo
seu carácter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e desafiantes áreas de conhecimento,
enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus familiares e amigos/as. Em 2021, o
Prémio APAV não foi atribuído, ratificando-se a deliberação de não atribuição para esse ano.
 
O troféu foi desenvolvido por Gonçalo Falcão e Tiago Águas, partindo da "ideia de transformar um
processo negativo num positivo" - pelo que se usou lixo plástico derretido e remoldado para a
construção do troféu. O designer Gonçalo Falcão explica que usou "plástico branco e vermelho que,
neste processo, se misturaram de formas imprevisíveis", com a forma estável de um pilar.
 
Partilhar:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new
window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new
window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Click to email a link to a friend (Opens in new
window)Click to print (Opens in new window)
 
Dep. Informação RAA



Destaques do dia: veja o que foi notícia na Rádio Campanário!
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Literatura e Cinema nos IV Encontros Literários em Montemor-o-Novo!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/literatura-e-cinema-nos-iv-encontros-literarios-
em-montemor-o-novo
 
Cozido à Portuguesa, um símbolo da gastronomia Alentejana!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/cozido-a-portuguesa-um-simbolo-da-
gastronomia-alentejana
 
Évora e Beja entre os distritos onde a oferta de habitação para arrendar mais desceu!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/evora-e-beja-entre-os-distritos-onde-a-oferta-de-
habitacao-para-arrendar-mais-desceu
 
Não consegue utilizar o WhatsApp? Não é o único, há problemas no mundo inteiro!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/nao-consegue-utilizar-o-whatsapp-nao-e-o-unico-
ha-problemas-no-mundo-inteiro
 
Antigo comandante dos bombeiros de Ferreira do Alentejo coloca instituição em tribunal!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/antigo-comandante-dos-bombeiros-de-ferreira-
do-alentejo-coloca-instituicao-em-tribunal
 
GNR de Évora registou 8 crimes nas últimas horas, 4 deles contra o património!(c/som)
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/gnr-de-evora-registou-8-crimes-nas-ultimas-
horas-4-deles-contra-o-patrimonio-c-som
 
Incêndio em escola de Viana do Alentejo provocou danos materiais!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/incendio-em-escola-de-viana-do-alentejo-
provocou-danos-materiais
 
Esporão: A qualidade e brilho que trouxeram o Alentejo de volta ao Guia Michelin!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/esporao-a-qualidade-e-brilho-que-trouxeram-o-
alentejo-de-volta-ao-guia-michelin
 
Mais de 60% da comunidade cigana sentiu-se discriminada em Portugal!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/mais-de-60-da-comunidade-cigana-sentiu-se-



discriminada-em-portugal
 
Recintos de fossos pré-históricos encontrados em Serpa!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/recintos-de-fossos-pre-historicos-encontrados-
em-serpa
 
Prepare-se!Onda de calor chega amanhã...e traz temperaturas de 30 graus mas apenas no Alentejo!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/prepare-se-onda-de-calor-chega-amanha-e-traz-
temperaturas-de-30-graus-mas-apenas-no-alentejo
 
Despiste na Autoestrada junto a Vendas Novas provoca um ferido!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/despiste-na-autoestrada-junto-a-vendas-novas-
provoca-um-ferido
 
IPDJ do Alentejo promove o 1.º Concurso de Fotografia Jovem Igualdade de Género um Olhar
Contemporâneo!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/ipdj-do-alentejo-promove-o-1-concurso-de-
fotografia-jovem-igualdade-de-genero-um-olhar-contemporaneo
 
GNR de Beja deteve 18 pessoas, duas por furto!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/gnr-de-beja-deteve-18-pessoas-duas-por-furto-
202210251108
 
Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja vence prémio da APAV 2022!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/comissao-para-o-estudo-dos-abusos-sexuais-na-
igreja-vence-premio-da-apav-2022
 
XVII Encontro de Vinhos Alentejo/ Extremadura espanhola premeia 51 vinhos ibéricos!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/xvii-encontro-de-vinhos-alentejo-extremadura-
espanhola-premeia-51-vinhos-ibericos
 
"Em 140 anos da Associação perderam a vida três elementos da Corporação" diz Comandante dos
Bombeiros (c/som)
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/em-140-anos-da-associacao-perderam-a-vida-
tres-elementos-da-corporacao-diz-comandante-dos-bombeiros-c-som
 
Matias Damásio é cabeça de cartaz na Feira dos Santos e Frutos Secos em Alvito!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/matias-damasio-e-cabeca-de-cartaz-na-feira-dos-
santos-e-frutos-secos-em-alvito
 
Montemor-o-Novo: Quatro arguidos por furto de cortiça em Silveiras!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/montemor-o-novo-quatro-arguidos-por-furto-de-
cortica-em-silveiras
 
Município emite nota de pesar pela morte do (filho da terra) e toureiro José Trincheiras.
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/municipio-emite-nota-de-pesar-pela-morte-do-



filho-da-terra-e-toureiro-jose-trincheiras
 
150 quilos de cortiça, dois machados e uma viatura apreendidos, durante um roubo numa herdade em
Montemor o Novo
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/150-quilos-de-cortica-dois-machados-e-uma-
viatura-apreendidos-durante-um-roubo-numa-herdade-em-montemor-o-novo
 
GNR deteve homem de 19 anos por furto em estabelecimento comercial em Montemor!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/gnr-deteve-homem-de-19-anos-por-furto-em-
estabelecimento-comercial-em-montemor
 
Serrano Mira estreia Herdade das Servas Vinhas Velhas branco e lança nova colheita do tinto!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/serrano-mira-estreia-herdade-das-servas-vinhas-
velhas-branco-e-lanca-nova-colheita-do-tinto
 
Município de Vendas Novas afeta 50 mil euros do orçamento a seis projetos propostos pela população!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/municipio-de-vendas-novas-afeta-50-mil-euros-
do-orcamento-a-seis-projetos-propostos-pela-populacao
 
"Após 600 dias a decisão não repara a campanha suja de tentativa de assassinato do meu carácter"
diz José Calixto (c/som)
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/apos-600-dias-a-decisao-nao-repara-a-
campanha-suja-de-tentativa-de-assassinato-do-meu-caracter-diz-jose-calixto-c-som
 
Detetado caso de Legionella nos chuveiros de Lava Pés da Piscina Coberta de Estremoz!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/detetado-caso-de-legionella-nos-chuveiros-de-
lava-pes-da-piscina-coberta-de-estremoz
 
Comentário semanal do eurodeputado Carlos Zorrinho aos microfones da Rádio Campanário (c/ som)!
 
https://www.radiocampanario.com/podcasts/revista-de-imprensa/comentario-semanal-do-
eurodeputado-carlos-zorrinho-aos-microfones-da-radio-campanario-c-som-202210251852
 
Vila Viçosa - Realizam-se amanhã as cerimónias fúnebre de José Trincheira!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/vila-vicosa-realizam-se-amanha-as-cerimonias-
funebre-de-jose-trincheira
 
Évora - Associação de Futebol vai premiar o clube com mais "cartões brancos"!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/evora-associacao-de-futebol-vai-premiar-o-clube-
com-mais-cartoes-brancos
 
Portalegre - José Megre dá nome a rotunda!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/portalegre-jose-megre-da-nome-a-rotunda
 
Elvas - Tertúlia Tauromáquica Elvense promove demonstração de pegas e toureio apeado!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/elvas-tertulia-tauromaquica-elvense-promove-
demonstracao-de-pegas-e-toureio-apeado



 
Atletas de Estremoz competem em Torneio de Natação em Évora!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/atletas-de-estremoz-competem-em-torneio-de-
natacao-em-evora
 
Derrame de azeitona condiciona trânsito no IP8, em Beja!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/derrame-de-azeitona-condiciona-transito-no-ip8-
em-beja
 
Montemor-o-Novo celebra outubro como mês do empreendedorismo! (C/ Fotos)
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/montemor-o-novo-celebra-outubro-como-mes-
do-empreendedorismo-c-fotos
 
Portalegre - Árbitro José Maria Blanco Miranda Sócio de Mérito da FPF a título Póstumo!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/portalegre-arbitro-jose-maria-blanco-miranda-
socio-de-merito-da-fpf-a-titulo-postumo
 
Beja - GNR promove sessões sobre Igualdade em escola do concelho!
 
ttps://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/beja-gnr-promove-sessoes-sobre-igualdade-em-
escola-do-concelho
 
Começam as obras do Parque Verde da Vidigueira. C/ Fotos!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/comecam-as-obras-do-parque-verde-da-
vidigueira-c-fotos
 
Reguengos de Monsaraz - Autarquia e IHRU assinam contrato para 9 fogos!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/reguengos-de-monsaraz-autarquia-e-ihru-
assinam-contrato-para-9-fogos
 
Estação Náutica de Avis recebe agentes de viagem da Suécia!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/estacao-nautica-de-avis-recebe-agentes-de-
viagem-da-suecia
 
Mora - Domingo há colheita de sangue. Saiba como participar!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/mora-domingo-ha-colheita-de-sangue-saiba-
como-participar
 
Sines - Há 14 Bolsas Desportivas para distribuir pelos atletas do concelho!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/sines-ha-14-bolsas-desportivas-para-distribuir-
pelos-atletas-do-concelho
 
Alcácer do Sal - Novo Relvado Sintético do Estádio Municipal inaugurado sábado!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/alcacer-do-sal-novo-relvado-sintetico-do-estadio-
municipal-inaugurado-sabado
 
Grândola está a chegar a XXVII Viagem Histórica do 1º Automóvel em Portugal!



 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/grandola-esta-a-chegar-a-xxvii-viagem-historica-
do-1-automovel-em-portugal
 
Évora - "Meia Maratona 2022" oferece treinos de preparação! Saiba aqui!
 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/evora-meia-maratona-2022-oferece-treinos-de-
preparacao-saiba-aqui
 
RegionalSara Jaques



II Encontro da CPCJ de Estarreja sob o mote "VIOLÊNCIA... Marcas que marcam"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2022

Meio: Rádio Soberania Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=489167c0

 
II Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Estarreja, subordinado ao tema
"VIOLÊNCIA... Marcas que marcam", terá lugar no dia 16 de novembro, quarta-feira, no Cine-Teatro
de Estarreja
 
As marcas da violência nas crianças e jovens, nas suas famílias e nos profissionais que cuidam e
fazem parte do sistema de proteção, resultantes da exposição a situações de violência e agravadas
pela pandemia COVID-19, estarão em reflexão no II Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Estarreja, subordinado ao tema "VIOLÊNCIA... Marcas que marcam", que terá lugar
no dia 16 de novembro, quarta-feira, no Cine-Teatro de Estarreja.
 
A presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões Pinto, realça que será um Encontro "de partilha e
conhecimento de diferentes perspetivas de atuação no âmbito desta problemática" com a missão "de
contribuir para a valorização do bem-estar emocional das famílias e do bem-estar psicológico de quem
cuida e tem uma missão profissional no sistema de proteção."
 
Durante todo o dia, e com um programa composto por três painéis de discussão, especialistas,
psicólogos, professores, médicos e criminólogos juntam-se à mesa para debater o combate a este
flagelo social.
 
A sessão de abertura da iniciativa, marcada para as 09h, contará com as intervenções do presidente
do Município de Estarreja, Diamantino Sabina, da presidente da CPCJ de Estarreja, Isabel Simões
Pinto, e da presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse.
 
Com moderação da Chefe de Setor da Assessoria Técnica aos Tribunais do Núcleo de Infância e
Juventude, Esmeralda Morgado, às 09h30, o primeiro painel refletirá sobre "As Marcas de Violência na
Infância" com a oradora Joana Cerdeira, Psicóloga na CNPDPCJ, e Ana Isabel Sani, Psicóloga e
Professora Associada com agregação na Universidade Fernando Pessoa.
 
Às 11h30, no segundo painel, moderado pelo Comandante Distrital da GNR de Aveiro, o Coronel João
Carlos Fernandes, os dois convidados João Redondo, Médico Psiquiatra e Coordenador do Serviço de
Violência Familiar do CHUC, e Joana Amaral Dias, Psicóloga Clínica, Professora Universitária e Ativista,
vão responder à questão "Fim à Violência: Qual o caminho a percorrer?".
 
A fechar o programa, às 14h30, o último painel intitulado "A culpa não é minha!" e com moderação da
Psicóloga da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Marlene Fonseca, conta com a
participação de António Manuel Ribeiro, Músico, compositor e intérprete da Banda UHF, que abordará
o tema do Stalking (perseguição obsessiva), partilhando a sua história pessoal de vítima desta forma
de violência, e de Mariana Pinto, Criminóloga e Técnica de Projeto na APAV.
 
O Encontro conta ainda com um momento cultural, com "Os Benjamins", grupo musical da Fundação
Benjamim Dias Costa, que em 2020, venceu o concurso de "Música a Direito" com o tema "Crianças,
crianças, crianças", que assinalou os 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança.
 



Promovida pela CPCJ de Estarreja e pelo Município de Estarreja, esta iniciativa surgiu com a missão de
divulgar e dar a conhecer os Direitos consagrados na Convenção à comunidade em geral e estimular a
criatividade e reforçar as competências da expressão e da comunicação das crianças e dos jovens.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas.
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Bispo Auxiliar de Lisboa diz que os processos que tinham sido arquivados têm de ser ponderados

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4741d3e-d7ff-472a-9184-

fdfe3cfafc10&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Entretanto, o Bispo Auxiliar de Lisboa diz que os processos que tinham sido arquivados têm de ser
ponderados, caso surjam novos dados.
Declarações de Américo Aguiar.

 
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-10-26 08:52
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Abusos sexuais na Igreja Católica

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03389298-c20c-4e3e-8aa7-

dad4399c4487&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Dentro de um par de meses, o mais tardar no início do próximo ano, estará concluído o trabalho da
Comissão Independente para o Estudo de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica portuguesa.
Esta estrutura criada no final do ano passado pela Conferência Episcopal iniciou os trabalhos já este
ano e até meados deste mês tinha recebido 424 testemunhos. Das 17 denúncias que a Comissão
enviou para o Ministério Público, nesta altura estão a ser investigadas 4, mais de metade dos
inquéritos instaurados terminou em arquivamento. O que fazer depois de concluídos os trabalhos
desta comissão, o que deve mudar na Igreja, como lidar com os impactos desta investigação e como
devem ser geridas as situações de responsáveis que desvalorizaram e ocultaram casos de pedofilia, ao
longo de várias décadas, são pontos de partida para esta edição em direto do Consulta Pública.
Convidados: Sofia Marques, coordenadora do serviço de proteção e cuidado de menores e adultos
vulneráveis da Companhia de Jesus; Luís Marinho, Padre e assistente mundial da Conferência
internacional católica do escutismo; António Marujo, jornalista e diretor do Jornal Digital "Sete
Margens", especialista em assuntos religiosos; Octávio Carmo, jornalista da Agência Ecclesia e Ricardo
Barroso, Psicólogo Especialista na área de abusos sexuais de crianças e jovens.
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Participações de violência doméstica

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b39f5fd5-c710-4a40-9853-

fcb41c0336f1&userId=8b4ece79-18e8-444d-801f-1362c45d9b00

 
Entre julho e setembro deste ano, a PSP e a GNR receberam quase 9.000 participações de violência
doméstica. É o número mais elevado dos últimos 4 anos.
Entrevista a Daniel Cotrim, psicólogo da APAV.



Proteção de Menores: Coordenador da Comissão de Lisboa recomenda que sacerdotes
peçam suspensão provisória de funções, em caso de denúncia
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O coordenador da Comissão para a Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa recomendou, no dia
25 de outubro, que um sacerdote alvo de denúncias peça a suspensão provisória de funções, durante
a investigação.
 
"Que a pessoa se afaste das suas funções, ou que peça a suspensão das suas funções, não como
assunção de culpa, nem juízos, mas para não influenciar e não criar qualquer tipo de ruído em volta
disso", disse D. Américo Aguiar, em declarações aos jornalistas, na sede da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV), em Lisboa.
 
Para o responsável, "o normal é que a decisão seja o afastamento das funções", após "uma conversa
do sacerdote com o bispo da sua diocese".
 
O bispo auxiliar de Lisboa falava após a sessão de entrega do 'Prémio APAV 2022' à Comissão
Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, criada pela
Conferência Episcopal Portuguesa.
 
Para D. Américo Aguiar, "a presunção de inocência tem de ser presente em todas as situações", sem
"pôr em causa aquilo que é a denúncia de uma vítima".
 
"O importante é a verdade, e a verdade no que significa o respeito por alguém que teve coragem de
partilhar um momento doloroso da sua vida e que agora passados 10, 20, 30 anos, ou mais
recentemente, teve coragem de o dizer. A partir daí a nossa única prioridade é salvaguardar esta
pessoa", desenvolveu.
 
O coordenador da Comissão para a Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa explicou que na
diocese "têm tentado fazer tudo, desde a primeira hora", seguindo as regras.
 
Todas as denúncias são tratadas pelos membros da Comissão, uma equipa pluridisciplinar que conta
com a colaboração do antigo procurador-geral da República Souto Moura o antigo diretor nacional da
Polícia de Segurança Pública, um antigo inspetor da Polícia Judiciária e "profissionais de referência" da



área da psicologia, psiquiatria, pediatria, direito canónico e comunicação social.
 
"A partir do momento que recebemos uma denúncia é imediatamente avaliada por este grupo de
trabalho, contactamos e criamos condições para que a vitima possa falar connosco e colocamos à
vítima a possibilidade de falar com membros da comissão, clérigos ou leigos, homem ou mulher. É
muito interessante que a escolha tem sido sempre de um clérigo", disse o bispo auxiliar de Lisboa.
 
D. Américo Aguiar destacou que, nas três situações de denúncias recebidas até o momento, "os
sacerdotes foram afastados das suas funções", sendo encaminhadas para o Ministério Público.
 
Um dos casos envolveu um sacerdote que estava na Diocese de Vila Real, que "foi suspenso",
enquanto a queixa contra o padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos, de Massamá, "ainda está a
decorrer", mas o sacerdote suspendeu o ministério; o caso do padre que "envolveu troca de
mensagens no Whatsapp está em vias, quer civilmente, quer canonicamente, de ter um desfecho
formal".
 
O responsável recordou ainda a apresentação do denominado "padre Cardoso" (nome fictício), que na
Comunicação Social "fez denúncia de 12" casos", tendo contactado o sacerdote, o qual fez chegar sete
situações.
 
"O dossiê 'padre Cardoso' está no Ministério Público, foi entregue por mim, a Comissão fez um
primeiro trabalho de conversa com o padre, liderado pelo Dr. Souto Moura. Quem investiga é o
Estado, a nossa obrigação, da Comissão, é tentar aferir das veracidade e verosimilhanças dos
conteúdos das situações", concluiu o coordenador.
 
Fontes:
 
Texto - Agência Ecclesia
Foto - APAV/Atelier Obscura
 
Pedro Conceição



Em Foco 836
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O bispo de Viseu, D. António Luciano, decidiu manter em funções um padre desta diocese que está a
ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de abuso sexual.
 
Segundo o jornal online "Observador", este caso terá sido denunciado à Comissão Independente para
o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, que enviou o caso para
o Ministério Público, mas que antes disso já tinha chegado ao conhecimento do bispo de Viseu.
 
Dados divulgados na imprensa, indicam que o bispo de Viseu optou por não suspender
preventivamente o referido sacerdote, acusado de ter violentado uma mulher, então adolescente, das
suas tarefas pastorais enquanto decorre o inquérito judicial, como fizeram outros bispos portugueses.
 
De notar que D. Américo Aguiar, coordenador da Comissão para a Proteção de Menores do Patriarcado
de Lisboa recomendou, no início desta semana, que um sacerdote alvo de denúncias deve pedir a
suspensão provisória de funções, durante a investigação.
 
"Que a pessoa se afaste das suas funções, ou que peça a suspensão das suas funções, não como
assunção de culpa, nem juízos, mas para não influenciar e não criar qualquer tipo de ruído em volta
disso", disse D. Américo Aguiar em declarações aos jornalistas, na sede da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV), em Lisboa. Para o responsável eclesiástico, "o normal é que a decisão seja o
afastamento das funções", após "uma conversa do sacerdote com o bispo da sua diocese".
 
A Diocese de Viseu reagiu, em comunicado, às notícias sobre o alegado caso de abuso sexual
envolvendo um sacerdote local, defendendo a necessidade de preservar a "privacidade" e "anonimato"
das vítimas, apesar de que o que estava em causa era a suspensão do referido padre da sua atividade
pastoral.
 
"A Diocese reitera o compromisso que se deve ter para com as vítimas, assim como a obrigatoriedade
de se proteger as mesmas e as suas famílias, motivo pelo qual não cede ao desejo de alimentar aquilo
que possa ser contrário à verdade, à privacidade e ao anonimato", indica uma nota enviada à
Comunicação Social.
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Submissão é o derradeiro 
trabalho de Maria João Abreu. 

Uma história incómoda que mexe 
com um tema sensivel. 

SUBMISSÃO ABORDA TEMA POLÉMICO 

Violação 
no casamento 

Iolanda Laranjeiro é a protagonista deste filme português, que tem 
a última participação de Maria João Abreu no cinema 

FOTOS D.R. 

54

 ubmissão aborda um tema incon-
tornável da sociedade ao retratar a 
história Lúcia (lolanda Laranjeiro), 
uma mulher que decide apresentar 
queixa contra o seu marido por vio-
lação. Luta contra o sistema judicial 

português com a Procuradora-Adjunta, Ma-
ria João Correia, para levar a tribunal o seu 
marido, o filho do Vice-Procurador-Geral da 
República. Numa audiência fechada, Lúcia 
tenta encontrar justiça num mundo predo-
minantemente machista. 
Fruto de um processo de inves-

tigação durante o qual o reali-
zador Leonardo António con-

tou com o apoio da APAV, Sub-

missão aborda um drama so-

cial e pessoal marcado pela 

cultura patriarcal nas decisões  

legais, procurando dar visibilidade a um 

tema pouco discutido mesmo quando se 
fala de violência doméstica. Segundo o rea-
lizador "o filme debruça-se sobre temas 
que precisam de serem discutidos na so-
ciedade portuguesa, tais como a violação 
no matrimónio". 
lolanda Laranjeiro, João Catarré, Marcan-

tónio Del Carlo, José Raposo e a entretanto 

falecida Maria João Abreu, no seu último 
papel no cinema, protagonizam esta se-

gunda longa-metragem do rea-
lizador português (depois de O 
Frágil Som do Meu Motor), reco-
nhecida pela crítica em diversos 
festivais internacionais de ci-
nema. Conta com música de Ro-

drigo Leão e já está nas salas de 

cinema. • 



4 idosos por dia são vítimas de violência doméstica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2022

Meio: TV Record Europa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=de5bc3b

 
Quatro idosos por dia foram vítimas de violência doméstica, no ano passado em Portugal. Os dados
são da APAV, que revela ter recebido mais de 1.500 denúncias.
 
Record TV Europa
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A pandemia que teimamos  
em ignorar
Muito provavelmente tratou-se de um 
mero acaso, e nem António Costa nem 
Fernando Medina terão dado conta da 
coincidência. Na semana passada, quando 
começaram a ser distribuídos os apoios 
extraordinários para as famílias, cele-
brou-se também o Dia Internacional para 
a Erradicação da Pobreza (17 de outubro). 
Aproveitando a data, na VISÃO, publicá-
mos dados da Pordata revelando que, em 
Portugal, no primeiro ano da pandemia, 
em 2020, o número de pessoas em risco de 
pobreza ou em exclusão social aumentou 
12,5%, o que não acontecia desde 2014. 
Ter o dia mundial disto e daquilo como 
pretexto para dar uma notícia é uma ve-
lha prática do jornalismo, e, para todos 
os efeitos, continua a ser um excelente 
critério editorial para noticiar assuntos de 
enorme relevância para o País – os quais, 
bem vistas as coisas, deveriam abrir tele-
jornais todos os dias. Na mesma altura, a 
diretora da Pordata, Luísa Louro, também 
chamou a atenção para a importância das 
transferências sociais na redução destes 
tristes dados: a viver abaixo do limiar 
da pobreza (ou seja, 554 euros mensais) 
existem 4,4 milhões de portugueses, mas, 
depois das transferências, este valor passa 
para 1,9 milhões de pessoas. 
Tendo isto em conta, não é possível con-
siderar as medidas extraordinárias do 
Governo uma mera esmola sem grande 
impacto. Pode até ser difícil de com-
preender o carácter universal do apoio 
de 50 euros para todas as crianças, mas 
125 euros faz toda a diferença num exíguo 
orçamento familiar (rendimentos bru-
tos até 2700 euros). É só fazer as contas, 
como diria António Guterres, o antigo 
primeiro-ministro que, há mais de 20 

anos, teve a coragem de criar o Rendi-
mento Mínimo Garantido. Basta pensar 
no preço de uma lata de atum ou de uma 
garrafa de azeite, que estão agora entre os 
produtos mais roubados das prateleiras 
dos supermercados. Segundo noticiou o 
jornal Expresso no fim de semana passa-
do, há um aumento deste tipo de furtos 
nos últimos meses e já há lojas, sobretudo 
nos grandes centros urbanos de Lisboa 
e do Porto, a pôr alarmes em produtos 
alimentares como conservas, bacalhau e 
salmão congelado.          
De acordo com dados recentes do Eu-
rostat, a pandemia fez com que Portugal 
subisse de 13º para 8º na lista de países 
europeus com maior risco de pobreza ou 
exclusão social. No topo dos mais frágeis, 
estão os do costume: mulheres, crianças, 
desempregados, famílias monoparentais. 
As pessoas não são números, mas os nú-
meros da pobreza em Portugal são inacei-
táveis. Discursos derrotistas sobre países 
falhados e atribuições de culpas coletivas 
também nos conduzem a um beco sem 
saída, e não a um debate sério (e ativo!) 
sobre o assunto. Não há, porém, como 
dizê-lo de outra maneira: estes números 
envergonham-nos a todos. 
Não esquecendo nunca os que morreram 
durante a pandemia de Covid-19 e os que 
todos os dias deles se recordam com sau-
dade, teimamos em ignorar a pandemia 
de pobreza que continua a alastrar em 
Portugal. Do lado do jornalismo, alguma 
coisa também estará certamente a falhar 
porque notícias sobre o assunto, como se 
vê pelas que aqui recordei, é coisa que não 
falta nos jornais. Falta alguém cometer a 
tontearia de atirar sopa de tomate para 
cima dos Painéis de São Vicente?     

PONTOS  
DA SEMANA

7

 *Subdiretora
   sbluis@visao.pt

S AR A  BELO  LU ÍS*



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 101891889 27-10-2022

LU
ÍS

 B
AR

RA

NÚMERO

Perdas económicas da União Europeia provocadas  
pelas alterações climáticas entre 2010 e 2020
De acordo com as estimativas da Agência Europeia do Ambiente, publicadas pelo Eurostat 

esta semana, só no ano de 2020, os prejuízos causados pelas alterações climáticas e pelos 

fenómenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, cheias e tempestades, atingiram 

os 12 mil milhões de euros na UE. O Eurostat acrescenta ainda que, na última década, as perdas 

económicas revelam uma “clara tendência” de subida de quase 2% por ano. 

145  
MIL MILHÕES  

DE EUROS

IGREJA

Abusos sexuais: uma nuvem no ar

Dias depois de terem sido revelados os resultados 

provisórios da comissão independente que está 

a estudar os abusos sexuais de menores na Igreja 

Católica, Américo Aguiar, o bispo auxiliar de Lisboa que 

preside à Fundação Jornada Mundial da Juventude, 

anunciou uma parceria com a Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima (APAV). Aproveitando a experiência 

da APAV, o objetivo é prevenir todo o tipo de 

incidentes, incluindo abusos sexuais, durante o evento 

que reunirá milhares de jovens de todo o mundo, em 

Lisboa, em agosto de 2023. Sobre as investigações, 

cujos resultados podem vir a ensombrar a vinda do 

Papa Francisco a Portugal, Américo Aguiar foi claro: 

“Nada nos pode parar.” E acrescentou: “É importante 

estarmos a passar agora por este processo da forma 

mais transparente possível.” 

INICIATIVA LIBERAL

Um líder mais “combativo”  
e “popular”

Nada fazia prever que João Cotrim de Figueiredo 
anunciasse agora a sua saída, sobretudo tendo em 

conta que, nas legislativas de janeiro, a Iniciativa Liberal 

conseguiu eleger oito deputados. Embora ainda não 

sejam totalmente claras as razões por que o fez, o ainda 

presidente dos liberais explicou que o partido precisa 

de uma atitude “mais combativa” e “popular” e, ao 

mesmo tempo, revelou que, na corrida à liderança do 

partido, apoiará o deputado Rui Rocha, o qual prometeu 

continuar a defender o “mérito”, a “autonomia dos 

indivíduos” e “menos Estado”. 

FRASE 

“Nem 
sequer sou 
militante 
do Partido 
Socialista”
PEDRO ADÃO E SILVA,  
em entrevista ao jornal 
Público, respondendo 
à pergunta se a 
experiência como 
ministro da Cultura é um 
“estágio” para chegar  
a primeiro-ministro

ma clara tendência  de subida de quase 2% po

r

FUNÇÃO PÚBLICA

Soma e segue

Na assinatura do acordo 

de valorização salarial e de 

carreiras na Administração 

Pública, celebrado com 

dois sindicados da UGT, 

António Costa estimou em 

5,1% o aumento da massa 

salarial, defendendo que 

o acordo permitirá “um 

quadro com previsibilidade 

e estabilidade” para os 

próximos quatros anos. De 

fora ficou a Frente Comum, 

sindicato associado à 

CGTP que convocou uma 

greve geral para 18 de 

novembro. 

SALMAN RUSHDIE

O preço da 
liberdade
Só agora o agente de Salman 

Rushdie revelou as lesões 

provocadas pelo ataque de 

que, em agosto, o autor de 

Os Versículos Satânicos 

foi alvo: perdeu a visão de 

um olho e uma das mãos 

está incapacitada. “Foi um 

ataque brutal”, comentou, em 

entrevista ao diário El País, 

Andrew Wylie, sem poder dar, 

no entanto, quaisquer notícias 

sobre o paradeiro do escritor. 

“Ele vai viver, isso é o mais 

importante”, disse aquele 

que é considerado o agente 

literário mais poderoso do 

mundo.    
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Celebra-se hoje o Dia Mun-
dial da Terceira Idade, uma 
efeméride criada em 1991 
por iniciativa da Organiza-
ção das Nações Unidas 

(ONU).  A celebração desta data pretende 
reforçar os termos inscritos na Resolução 
46, a qual estabelece os princípios da in-
dependência, da participação, da assistên-
cia, da realização pessoal e da dignidade 
dos idosos. 

Com o Dia Mundial da Terceira Idade 
pretende-se sensibilizar a sociedade mun-
dial para as questões do envelhecimento 
humano, destacando a necessidade de 
protecção e de cuidados para com esse es-
trato da população. De forma particular, 
visa-se chamar a atenção, neste dia, para a 
situação económica e social da população 
idosa. Porque as pessoas mais idosas são 
as que passam mais tempo sozinhas, mui-
tas delas vivem em carência económica, 
outras ao abandono. Apesar de tudo, os 
idosos são ainda considerados pilares no 

seio familiar, responsáveis pela transmis-
são de valores e de conhecimentos aos 
mais novos, devendo funcionar como um 
ponto de equilíbrio familiar, ajudando à 
integração das novas gerações. 

Neste Dia Mundial da Terceira Idade 
são inúmeras as instituições, nomeada-
mente as de carácter social, mas também 
as autarquias locais, que promovem acti-

vidades dirigidas aos idosos, como en-
contros com crianças ou momentos de de-
bate e de reflexão sobre as problemáticas 
que afectam esta camada da população 
cada vez mais numerosa. 

A idade é uma das primeiras caracterís-
ticas que observamos em outras pessoas e 
o fenómeno do idadismo surge quando a 
idade é usada para categorizar e dividir as 
pessoas por atributos que causam danos, 
desvantagens ou injustiças, e minam a so-
lidariedade intergeracional.  

A Organização Mundial da Saúde tem 
em curso uma campanha de combate ao 
idadismo, atendendo a que este prejudica 
a nossa saúde e o bem-estar e constitui 
um grande obstáculo à formulação de po-
líticas e acções eficazes em envelheci-
mento saudável, reconhecido pelos Esta-
dos-Membros da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) na Estratégia Global e 
no Plano de Acção sobre Envelhecimento 
e Saúde, e na Década do Envelhecimento 
Saudável (2021-2030). 

No relatório ‘Portugal Mais Velho’, a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) sustenta que “as perspectivas so-
bre o envelhecimento não são as melho-
res: as pessoas idosas, mesmo que acti-
vas, são globalmente encaradas como 
pessoas frágeis, doentes e dependentes, o 
que promove fenómenos de desrespeito 
pelos seus direitos, exclusão, marginali-
zação e, não raras vezes, a situações de 
crime e violência”. 

Entre as recomendações daquele relató-
rio, elaborado entre Janeiro de 2019 e Ju-
nho de 2020, em parceria com a Funda-
ção Calouste Gulbenkian, destacam-se o 
apelo à integração da opinião, vivência e 
experiência das pessoas idosas na discus-
são das políticas públicas, a revisão do di-
reito sucessório, a promoção da intergera-
cionalidade, a formação adequada aos 
dirigentes de equipamentos para pessoas 
idosas e a melhoria dos procedimentos de 
fiscalização das instituições que acolhem 
pessoas idosas. 

A Organização das Nações Unidas estabeleceu há três décadas o Dia Mundial da Terceira Idade. A data serve para não esquecer  
os princípios fundamentais dos idosos, reconhecidos em 1991. Entre eles está o da dignidade.

pessoa idosa

celebrar para garantir direitos

DOIS BILIÕES DE IDoSOS  
A MEIO DESTE SÉCULO 

Em 2050, estima-se que a população 
global de pessoas com mais de 60 anos 

de idade atinja os 2 biliões.  
Esta evolução demográfica torna cada 

vez mais  necessária a criação de respos-
tas sociais adequadas para as pessoas 

mais vulneráveis do ponto de vista físico 
e mental, quadro no qual estão inseri-

dos os seniores.
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Partindo da consciencialização 
de que a violência contra pes-
soas idosas é um fenómeno 
crescente e invisível, a Asso-
ciação Portuguesa de Apoio à 

Vítima (APAV), com o apoio da Funda-
ção Calouste Gulbenkian, elaborou o re-
latório ‘Portugal Mais Velho’. no qual de-
fende como “absolutamente necessário 
adoptar uma perspectiva de direitos hu-
manos transversal a todos os sectores de 
actuação do Estado e da sociedade, que se 
funde no princípio da participação e no 
empoderamento dos indivíduos, incluin-
do as pessoas idosas, e das comunidades, 

capacitando-os para exercer e reivindicar 
os seus direitos”. 

Com esta mudança de paradigma, “as 
pessoas idosas deixam de ser um sujeito 
passivo, pessoas que precisam de ajuda e 
protecção, e passam a ser vistas como se-
res humanos com direitos”. 

O relatório da APAV alerta que, “apesar 
de não existirem estatísticas ofciais e con-
cretas que a permitam confrma  o número 
de casos de abandono de pessoas idosas, 
incluindo em instituições de saúde”, este 
“é extremamente elevado” e “aumenta a 
preocupação social, sendo urgente com-
preender as causas e a incidência” dessas 

situações. 
Numa óptica de prevenção da violência, 

mas também de resposta às necessidades 
que possam resultar de situações de vul-
nerabilidade apresentadas por pessoas 
idosas, a APAV defende a criação de “es-
truturas locais adequadamente prepara-
das”para o efeito, nomeadamente comis-
sões para pessoas adultas em situação de 

vulnerabilidade. 
Por outro lado, o relatório ‘Portugal 

Mais Velho’ apresenta como “fundamen-
tal desconstruir os mitos que persistem 
acerca do envelhecimento, dissociando as 
ideias de envelhecimento, doença e en-
cargos sociais, e conferir às pessoas ido-
sas uma participação mais equitativa e 
uma visibilidade mais justa”.

A APAV defende a criação de comissões para pessoas adultas 
em situação de vulnerabilidade. Uma forma de atacar  

o fenómeno da violência contra idosos.

APAV

violência crescente 
e invisível



AZAMBUJA E CARTAXO PROMOVERAM SEMINÁRIO "RESPEITAR A DIFERENÇA,
PROMOVER A IGUALDADE"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2022

Meio: Comércio e Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f498807d

 
No passado dia 26 de outubro, a localidade de Aveiras de Cima recebeu o seminário "Respeitar a
Diferença, Promover a Igualdade". Esta iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Azambuja
em conjunto com a Câmara Municipal do Cartaxo.
 
O evento pretendeu assinalar o Dia Municipal para a Igualdade (instituído a 24 de outubro) e criar um
momento de reflexão e debate com enfoque na Educação para a Igualdade como fator gerador de
mudança.
 
A sessão de boas-vindas do seminário ficou a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Azambuja -
Silvino Lúcio e do Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo - João Heitor.
 
O primeiro painel "Educação para a Igualdade, geradora de mudança" teve como intervenientes Rita
Paulos - da associação Casa Qui; Ricardo Dias - do núcleo de Santarém da Rede Europeia Anti-
Pobreza; e como moderadora Marda Godinha - da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
PUB.
 
há 38 minutos
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«Nem pareces meu filho», «Não
és de mais ninguém», «Não va-
les nada»: é urgente advertir que
nunca será só um gesto, nunca
será só uma palavra.

As marcas da violência nas
crianças e jovens, nas suas fa-
mílias e nos profissionais que
cuidam e fazem parte do siste -
ma de proteção, resultantes da
exposição a situações de violên -
cia e agravadas pela pandemia
de COVID-19, estarão em refle-
xão no II Encontro da Comis-
são de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Estarreja, su-
bordinado ao tema “Violência…
Marcas que marcam”, que terá
lugar no dia 16 de novembro,
no Cine-Teatro de Estarreja.

A pandemia de COVID-19
que assolou o mundo em 2020
tornou-se a maior emergência
de saúde pública que conhece-
mos no último século, impondo
desafios ao nível da vida pro-
fissional, familiar e social para
os quais ninguém estava pre-
parado. De um dia para o outro,
o modo de vida das pessoas
mu dou radicalmente e, de re-
pente, vimo-nos confinados ao
espaço de casa, que passou a
ser o lugar da família, o gabinete
de trabalho e a sala de aulas.

A presidente da CPCJ de Es-
tarreja, Isabel Simões Pinto,
nota que «esta nova realidade
teve impactos enormes nas fa-
mílias e, na verdade, em algu-
mas famílias quer as relações
conjugais, quer as relações en-
tre pais e filhos sofreram pre-
juízos significativos, em resul-

tado do desconforto que con-
duziu a partilha do espaço que
passou a ser, por vezes, difícil
pelas diversas funções que ti-
veram em simultâneo».

Isabel Simões Pinto realça
que será um encontro «de par-
tilha e conhecimento de dife-
rentes perspetivas de atuação
no âmbito desta problemática»
com a missão «de contribuir
para a valorização do bem-es-
tar emocional das famílias e do
bem-estar psicológico de quem
cuida e tem uma missão pro-
fissional no sistema de prote-
ção».

Durante todo o dia, e com um
programa composto por três
painéis de discussão, especia-
listas, psicólogos, professores,
médicos e criminólogos jun -
tam-se à mesa para debater o
combate a este flagelo social.

A sessão de abertura da ini-
ciativa, marcada para as 9 ho-
ras, contará com as interven-
ções do presidente do municí-
pio de Estarreja, Diamantino Sa-
bina, da presidente da CPCJ de
Estarreja, Isabel Simões Pinto,
e da presidente da Comissão
Nacional de Promoção dos Di-
reitos e Proteção de Crianças e
Jovens (CNPDPCJ), Rosário
Farmhouse.

Com moderação da chefe de
setor da Assessoria Técnica aos
Tribunais do Núcleo de Infância
e Juventude, Esmeralda Mor-
gado, às 9.30 horas, o primeiro
painel refletirá sobre “As mar-
cas de violência na infância”,
com a oradora Joana Cerdeira,

psicóloga na CNPDPCJ, e Ana
Isabel Sani, psicóloga e profes-
sora associada com agregação
na Universidade Fernando Pes-
soa.

Momento cultural
Às 11.30 horas, no segundo

painel, moderado pelo coman-
dante distrital da GNR de A -
veiro, o coronel João Carlos
Fernandes, os dois convidados
João Redondo, médico psiquia-
tra e coordenador do Serviço
de Violência Familiar do CHUC,
e Joana Amaral Dias, psicóloga
clínica, professora universitária
e ativista, vão responder à ques-
tão “Fim à violência: Qual o ca-
minho a percorrer?”.

A fechar o programa, às 14.30
horas, o último painel intitulado
“A culpa não é minha!”, com
moderação da psicóloga da
APAV - Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, Marlene
Fonseca, conta com a partici-
pação de António Manuel Ri-
beiro, músico, compositor e in-
térprete da Banda UHF, que
abordará o tema do “stalking”
(perseguição obsessiva), parti-
lhando a sua história pessoal de
vítima desta forma de violência,
e de Mariana Pinto, criminóloga
e técnica de projeto na APAV.

O encontro conta ainda com
um momento cultural, com “Os
Benjamins”, grupo musical da
Fundação Benjamim Dias Cos -
ta, que, em 2020, venceu o con-
curso de “Música a Direito”,
com o tema “Crianças, crianças,
crianças”, que assinalou os 31
anos da Convenção sobre os
Direitos da Criança.

Promovida pela CPCJ de Es-
tarreja e pelo município estar-
rejense, esta iniciativa surgiu
com a missão de divulgar e dar
a conhecer os direitos cons a -
gra dos na convenção à comu-
nidade em geral, estimular a cri -
atividade e reforçar as compe -
tên cias da expressão e da co -
mu nicação das crianças e dos
jovens. As inscrições são gra-
tuitas, mas obrigatórias e limi-
tadas. �

D.R.

CPCJ aborda tema
da “Violência…
Marcas que marcam”
Estarreja Situações de violência agravadas pela pandemia
de COVID-19 vão ser alvo de análise na segunda edição do
encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Encontro está marcado para o dia 16 de novembro
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ALTOS
Pedro  
Strecht
Presidente da Comissão 
para o Estudo dos 
Abusos Sexuais de 
Crianças na Igreja 

A comissão independente ganhou 
o prémio APAV 2022. A Associa-
ção destaca a independência e isen-
ção com que a comissão, liderada 
pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, 
exerce as suas funções. Um justo 
reconhecimento para uma entida-
de que permitiu dar voz a quem a 
silenciou durante décadas, validan-
do mais de 400 testemunhos em 
menos de um ano.

Luís  
Neves
Diretor da Polícia 
Judiciária

Advogado de profissão, o diretor 
da PJ sujeita-se a um processo dis-
ciplinar por parte do Conselho De-
ontológico da Ordem depois de ter 
dito que há “terrorismo judiciário” 
da parte de advogados que utilizam 
“recursos permanentes e inciden-
tes processuais” que contribuem 
para a lentidão da Justiça. Se as crí-
ticas da Ordem se compreendem, 
não é menos verdade que a discus-
são é pertinente e que o diretor da 
PJ deu um importante contributo 
ao lançar o tema.

Roger  
Schmidt
Treinador do Benfica

O Benfica garantiu o apuramen-
to para os oitavos de final da Liga 
dos Campeões, dias depois da vitó-
ria no clássico do Estádio do Dra-
gão onde consolidou a liderança do 
campeonato nacional. Esta época, 
sob os comandos do treinador ale-
mão, o Benfica fez 20 jogos sem so-
frer derrotas, o que já não aconte-
cia há 11 anos.

Diogo  
Costa
Guarda-redes  
do FC Porto

O FC Porto também se apurou para 
os oitavos de final da Liga dos Cam-
peões e, além de ter beneficiado do 
empate do Atlético de Madrid, mui-
to deve à atuação do jovem guar-
da-redes. Diogo Costa fez história 
na competição ao ser o primeiro a 
defender três grandes penalidades 
nesta fase da competição. Só neste 
último jogo defendeu dois penáltis 
de jogadores diferentes.

E BAIXOS
Miguel  
Alves
Secretário de Estado- 
-adjunto do primeiro- 
-ministro

Faltam explicações sobre o adian-
tamento de 300 mil euros feito por 
Miguel Alves em 2020, enquan-
to presidente da Câmara de Cami-
nha, ao promotor do projeto para 
a construção de um Centro de Ex-
posições Transfronteiriço. O pa-
gamento, a título de adiantamen-
to para rendas futuras pelo uso do 
imóvel, foi feito, diz o jornal “Pú-
blico” que avançou a notícia, “sem 
garantias específicas”. A empre-
sa responsável pela obra, sabemos 
agora, tinha acabado de ser criada. 
O agora secretário de Estado ad-
junto do primeiro-ministro remete 
esclarecimentos para a autarquia. 
O Ministério Público já instaurou 
um inquérito.

Paula Santos
paulasantos@expresso.impresa.pt



Semana dos Seminários - Jornal A Guarda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2022

Meio: Jornal A Guarda Online Autores: Francisco Barbeira

URL:https://www.jornalaguarda.com/index.php/editorial/semana-dos-seminarios-4

 
"Não te envergonhes de dar testemunho de Cristo" é o tema da Semana dos Seminários 2022, que
começa este Domingo, 30 de Outubro e vai até ao dia 6 de Novembro.
 
Esta semana "é momento oportuno" para que as Dioceses e Congregações Religiosas, "o conjunto da
Igreja e a sociedade" tenham consciência da realidade actual destas casas.
 
"Em ambientes eclesiais e no espaço público é notória a falta de conhecimento e reconhecimento
acerca da vida dos Seminários. Tantas vezes prevalecem as memórias do passado, os preconceitos,
ideias feitas e suposições em detrimento do conhecimento real das pessoas, dos percursos formativos
e das situações concretas", considera o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.
Na Guarda, por exemplo, o Seminário que já ocupou a centralidade da cidade, não só em termos de
construção arquitectónica, mas de potencial humano, passa agora praticamente despercebido à maior
parte das pessoas.
 
Desde há várias décadas que o número de seminaristas tem vindo a diminuir drasticamente, apesar
do esforço e do testemunho de muitos cristãos.
 
É certo que a Igreja continua a depositar uma grande confiança nos mais jovens mas, a avaliar pelos
resultados, não tem conseguido passar bem a mensagem. O apela ao "testemunho alegre da fé"
parece não ganhar grandes adeptos. A própria Jornada Mundial da Juventude, que Portugal vai
organizar pela primeira vez, ainda não conseguiu galvanizar nem motivar a grande maioria da
população juvenil. O apelo, nesta semana dos seminários é que os jovens sejam capazes de dar um
testemunho alegre da fé assenta no reconhecimento das suas capacidades, energia, audácia e
criatividade.
 
A braços com situações menos abonatórias relacionadas com abusos a vários níveis, a Igreja continua
a fazer uma caminhada no deserto mas sem baixar os braços. Ainda esta semana, Pedro Strecht
destacou "coragem" da Conferência Episcopal Portuguesa em pedir o estudo de abusos sexuais e
entregou o 'Prémio APAV 2022', que a Comissão Independente recebeu da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, a D. Américo Aguiar, para que "possa estar perto do Papa", na JMJ 2023.
 
Pe. Francisco Barbeira



Azambuja e Cartaxo promoveram seminário "Respeitar a Diferença, Promover a
Igualdade" em Aveiras de Cima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2022

Meio: Mais Ribatejo Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f8206b8

 
A localidade de Aveiras de Cima recebeu o seminário "Respeitar a Diferença, Promover a Igualdade",
organizada pela Câmara Municipal de Azambuja em conjunto com a Câmara Municipal do Cartaxo.
 
O encontro pretendeu assinalar o Dia Municipal para a Igualdade (instituído a 24 de outubro) e criar
um momento de reflexão e debate com enfoque na Educação para a Igualdade como fator gerador de
mudança.
 
A sessão de boas-vindas do seminário ficou a cargo do presidente da Câmara Municipal de Azambuja,
Silvino Lúcio, e do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor.
 
O primeiro painel "Educação para a Igualdade, geradora de mudança" teve como intervenientes Rita
Paulos, da associação Casa Qui; Ricardina Dias, do núcleo de Santarém da Rede Europeia Anti-
Pobreza; e como moderadora Marda Godinha, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
O segundo painel deste seminário foi dedicado à partilha de "Boas práticas na Educação para a
Igualdade" e contou com a participação de Eliana Madeira, do movimento feminino cristão GRAAL; e
também com a apresentação do jogo "Play4Equality", por Cristina Silva e Ana Sofia Oliveira da Cruz
Vermelha Portuguesa; tendo sido moderado por Paulo Natário, Conselheiro Interno para a Igualdade
no Município de Azambuja.
 
O seminário contou com um coffee break que foi serviço pela Associação CERCI - Flor da Vida.
 
No final contou com um debate desta temática e a sessão foi encerrada pelas Vereadoras Mara
Oliveira, da Câmara de Azambuja, e Fátima Vinagre, da Câmara do Cartaxo.
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"Denunciar abusos sexuais de menores é um favor que fazem à Igreja, para que esta
chaga acabe definitivamente"
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Para o padre e teólogo Anselmo Borges, os abusos sexuais de menores agravaram-se com o facto de
"a Igreja oficial" ter "ignorado e encoberto" os crimes cometidos. "Felizmente, a Conferência Episcopal
Portuguesa, com o bispo José Ornelas à frente, criou uma Comissão Independente aonde se pede que
os abusados e suas famílias tenham a coragem de ir", defende, em entrevista à VISÃO
 
Anselmo Borges é uma das vozes mais livres da Igreja católica em Portugal. Padre da Sociedade
Missionária Portuguesa, o também professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
comenta, em entrevista à VISÃO, a "tragédia" dos abusos sexuais de menores, que em Portugal tem
sido particularmente polémica, sobretudo desde a criação da Comissão Independente para o Estudo
dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, liderada pelo pedopsiquiatra
Pedro Strecht e que ainda esta semana venceu o Prémio Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) 2022.
 
Em seu entender, a que se devem as dificuldades da Igreja portuguesa em lidar, com transparência,
com este processo dos abusos sexuais de menores?
 
Penso que qualquer família (a Igreja deve ser uma família) tem dificuldade em enfrentar - é a palavra
- o crime hediondo cometido, a desonra, a vergonha, o mau nome que isso provoca. Felizmente, a
Conferência Episcopal Portuguesa, com o bispo José Ornelas à frente, criou uma Comissão
Independente aonde se pede insistentemente que os abusados e suas famílias tenham a coragem de
ir, através dos vários meios de acesso, denunciar esses abusos. Penso que este é um imenso favor
que fazem à Igreja, para que esta chaga acabe definitivamente. Não conheço maior condenação dos
abusos de menores do que as palavras de Jesus. Ele disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", mas
acrescentou: "Ai de quem escandalizar uma criança. Era melhor atar-lhe uma mó de moinho ao
pescoço e lançá-lo ao mar."
 
Na sua opinião, os que olham sobretudo para a preservação da instituição em detrimento do
sofrimento das vítimas, o que temem? Que a Igreja perca autoridade moral?
 
Esse foi o cúmulo da tragédia. Em vez de se defender as vítimas, indo ao seu encontro com todos os
meios possíveis de defesa e apoio, antepôs-se a salvaguarda da instituição. Isto é absolutamente
intolerável.  É necessário ir ao encontro da verdade. Jesus também disse: "A verdade libertar-vos-á".
Como disse, a denúncia de todos os casos, com todas as consequências, em ordem à purificação da
Igreja e ao devido pedido de perdão  e reparação, é um favor à Igreja, para que ela se purifique,
acabe com esta tragédia, e então ela própria possa contribuir para que se ponha termo a essa mesma
tragédia nas famílias e outras instituições. De facto, um dos aspetos mais dramáticos desta situação é
que as pessoas confiavam plenamente na Igreja, nos padres - ainda há dias uma senhora, a caminho
de Fátima, dizia: os nossos pais entregavam-nos para a catequese "sem reservas". Ora, foi
precisamente essa confiança que foi traída.
 
Um dos aspetos mais dramáticos desta situação é que as pessoas confiavam plenamente na Igreja,
nos padres. Ora, foi precisamente essa confiança que foi traída



 
A Igreja portuguesa tem estado com o Papa Francisco e, nomeadamente, na luta contra aquilo que o
Papa designou como a "peste" do clericalismo?
 
Demasiadas vezes a Igreja oficial ignorou e encobriu. Com a criação da Comissão Independente,
mostrou que quer realmente caminhar com transparência no sentido da "tolerância zero", que o Papa
Francisco insistententemente exige: mais uma vez, no seu livro de conversas com o jornalista
argentino Hernán Reys Alcaide, Vi Chiedo in Nome di Dio (Peço-vos em nome de Deus), que acaba de
ser publicado em italiano sob a forma de decálogo. O primeiro mandamento diz respeito precisamente
à erradicação dos abusos sexuais de menores na Igreja: "Peço que se erradique na Igreja a cultura
dos abusos". Que a Igreja não queira justificar esses abusos com o argumento de que é um fenómeno
"generalizado em todas as culturas e sociedades". Foram "milhares de vidas" destroçadas
precisamente por quem tinha por missão cuidar delas e protegê-las. "Tudo o que façamos para tentar
reparar os danos que causámos nunca será suficiente"; "um só caso é uma realidade monstruosa."
 
E a "peste" do clericalismo?
 
Ao referir a "peste" do clericalismo, toca num aspeto essencial, decisivo. Clericalismo vem de clero,
que implica a ordenação sacerdotal e, com ela, o sacerdote como alter Christus  ("outro Cristo") e um
poder sacro que pode ser dramática e patologicamente deletério. Jesus tinha dito: "Sois todos
irmãos". Mas, com a ordenação sacerdotal, apareceu uma Igreja com duas classes: clero e leigos.
Segundo o Novo Testamento, sacerdote só Jesus Cristo e o o povo sacerdotal. Assim, dois eminentes
teólogos atuais, jesuítas como o Papa Francisco, exigem como urgente a necessidade de
desacerdotalizar os ministérios - na Igreja haverá ministérios ordenados, mas não ordenação
sacerdotal. Jorge Costadoad escreveu: "A versão sacerdotal do cristianismo converteu-se numa
expressão patológica do mesmo." González Faus pede que "desapareça toda a conotação 'sacerdotal'
no ministério... A rica teologia dos Evangelhos sobre o pastor, o padre (pai), pode dar perspetivas
muito mais cristãs do ministério do que essa espécie de 'divinização' que o termo sacerdote sugere."
 
A mudança só se dará se cada católico e católica (a começar pelos cardeais, bispos, cónegos,
padres...) perguntar a si mesmo, a si mesma: Em quem acredito verdadeiramente?
 
Estas clivagens não dizem apenas respeito à questão dos abusos. Que outros aspetos também
deveriam ser discutidos e alterados para que o caminho da Igreja possa prosseguir?
 
O fim do celibato obrigatório, o reconhecimento ativo da igualdade das mulheres, uma Igreja
verdadeiramente  evangélica, simples, que põe termo a rituais secos, uma Igreja que inclui e não
exclui (estou a referir-me, por exemplo, à possibilidade da comunhão para divorciados recasados e
uma bênção para casais homossexuais), que fala uma linguagem que as pessoas entendam, também
os jovens... Como explico  no meu último livro O Mundo e a Igreja. Que futuro?
 
Tendo em conta todas estas discussões, em que medida está o Concílio Vaticano II por cumprir, agora
que perfazem 60 anos do seu início?
 
Publicado pela Gradiva, O Mundo e a Igreja - Que Futuro? é o mais recente livro de Anselmo Borges
 
Para mim, o núcleo da revolução conciliar consistiu na tomada de consciência de que a Igreja é, antes
de mais, o Povo de Deus, só depois vem a hierarquia como serviço. Diria, por isso, que
essencialmente falta cumprir o processo de democratização, que Francisco quer agora levar a cabo
com a sinodalidade: todos têm voz na Igreja e o que é de todos deve ser decidido por todos. O Papa
Francisco já comunicou que, "com o objetivo de dispor de um tempo de discernimento mais amplo",
que o próximo Sínodo, precisamente sobre a sinodalidade, terá duas sessões: a primeira de 4 a 29 de
outubro de 2023 e a segunda em outubro de 2024.
 
Mas, aqui chegados, permita que lhe diga: quando falamos da Igreja e da sua necessária e urgente
renovação, pensamos nas estruturas, esquecendo o essencial, que é a fé. A mudança só se dará se
cada católico e católica (a começar pelos cardeais, bispos, cónegos, padres...) perguntar a si mesmo,



a si mesma: Em quem acredito verdadeiramente? É no Deus de Jesus que ponho a minha fé, a minha
confiança? O Deus bom, Pai e Mãe de todos, que só quer o bem, a felicidade, a plena realização de
todos os seus filhos e filhas?
 
Sara Belo Luís
 
Subdiretora
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Casa do Povo de Aveiras de Cima recebeu Seminário sobre a Igualdade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2022

Meio: Correio de Azambuja Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5ed11f3d

 
Na passada quarta-feira, dia 26 de outubro, a Casa do Povo de Aveiras de Cima recebeu o seminário
"Respeitar a Diferença, Promover a Igualdade", organizada pela Câmara Municipal de Azambuja em
conjunto com a Câmara Municipal do Cartaxo.
 
Silvino Lúcio, presidente da Câmara de Azambuja, abriu a sessão, destacando os protocolos desta
autarquia com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), e o programa 'Azambuja +
Igual', com vista a combater a desigualdade no concelho.
 
De seguida, interveio o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, que recordou o início
do seu percurso profissional como professor numa CERCI, em Oeiras, e onde percebeu a necessidade
de garantir a igualdade. "Quando não for preciso esta abordagem, é porque estamos no caminho
certo", referiu o autarca, que defendeu ainda a necessidade de apostar na igualdade, mas também na
equidade.
 
Este evento pretendeu assinalar o Dia Municipal para a Igualdade (dia 24 de outubro) e criar um
momento de reflexão e debate com enfoque na Educação para a Igualdade como fator gerador de
mudança. O primeiro painel teve como intervenientes Rita Paulos, da associação Casa Qui; e Ricardo
Dias, do núcleo de Santarém da Rede Europeia Anti-Pobreza; contando com a moderação de Marta
Godinho, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
 
Já o segundo painel deste seminário contou com a participação de Eliana Madeira, do movimento
feminino cristão GRAAL; e de Cristina Silva e Ana Sofia Oliveira, da Cruz Vermelha Portuguesa; tendo
sido moderado por Paulo Natário, Conselheiro Interno para a Igualdade no Município de Azambuja.
 
No intervalo, houve um coffee break, servido pela CERCI - Flor da Vida. O seminário foi encerrado
pelas vereadoras Mara Oliveira, do Município de Azambuja, e Fátima Vinagre, da Câmara do Cartaxo.
A primeira salientou que é necessário olhar para estas questões relacionadas com a igualdade, tal
como a autarca do Cartaxo, que defende também que é preciso "estar cada vez mais atentos às
questões da pobreza e todas aquelas que contribuam para estas situações".



Quatro idosos por dia são vítimas de violência doméstica
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Quatro idosos por dia foram vítimas de violência doméstica, no ano passado em Portugal. Os dados
são da APAV, que revela ter recebido mais de 1500 denúncias.
 
1594. É este o número de pessoas idosas que foram vítimas de violência doméstica só no ano
passado, o que corresponde a uma média de quatro pessoas por dia.
 
Os dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima foram agora disponibilizados e são alarmantes.
 
No que diz respeito ao perfil da vítima, por regra é geralmente do sexo feminino, com idades
compreendidas entre os 70 e os 74 anos. Quanto ao responsável pelo crime, em mais de metade das
situações é do sexo masculino e com uma média de idades acima dos 65 anos. Destaque para 30%
dos casos, onde a vítima é o pai ou a mãe do autor do crime.
 
O serviço de linha SOS Pessoa Idosa recebeu 1.812 pedidos de ajuda, o dobro em relação ao ano
anterior.
 
Já este ano, desde janeiro e até ao final do verão, os pedidos de ajuda recebidos deram origem à
abertura de 244 processos internos. 52,5% das denúncias foram realizadas por e-mail ou formulário,
47% por telefone e 0,5% presencialmente.
 
Ao jornal Diário de Notícias, uma das técnicas responsáveis pelo serviço assumiu que se verificou um
aumento de pessoas idosas que são vítimas a residir com familiares. Antes, o número mais elevado de
vítimas correspondia a pessoas que viviam sozinhas, mas com a pandemia e o encerramento
temporário dos centros de dia, a residência partilhada com os familiares acabou por ditar o aumento
expressivo do número de vítimas.
 
Na maioria dos casos, são famílias multiproblemáticas com problemas de saúde mental, alcoolismo ou
toxicodependência.
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Exposição da APAV segue para Manique do Intendente
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O Município de Azambuja está a receber uma exposição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), intitulada de "Pelos direitos das vítimas", que já percorreu as freguesias de Azambuja, Aveiras
de Cima e Aveiras de Baixo. Agora, segue para a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila
Nova de S. Pedro e Maçussa, onde poderá ser vista entre os dias 4 a 13 de novembro, nas instalações
da sede da Junta, em Manique do Intendente, de 2ª a 6ª-feira das 09h00 às 16h30.
 
Esta exposição consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública promovidas
pela associação. Depois da União das Freguesias, a mostra seguirá para Vale do Paraíso, onde estará
patente de 18 a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia, de 2ª a 6ª entre as 9h30 e
12h30 e das 14h00 às 18h00; e para a freguesia de Alcoentre, entre os dias 2 a 11 de dezembro, nas
instalações da Junta da Freguesia, no horário de 2ª a 6ª, entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às
16h00.
 
É de referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da
Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de
Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo.
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.



Exposição da APAV "Pelos direitos das Vítimas" em Manique do Intendente
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O Município de Azambuja está a receber uma exposição da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, intitulada de "Pelos direitos das vítimas", que está a percorrer as Freguesias do Concelho de
Azambuja. Esta exposição consiste em uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública
promovidas pela associação, que passará por seis das freguesias do concelho.
 
Depois da exposição já ter estado patente nas freguesias de Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima e
Azambuja passará agora para a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S.
Pedro e Maçussa. Estará patente de 4 a 13 de novembro, nas instalações da sede da Junta da União
das Freguesias, e poderá ser visitada de 2ª a 6ª-feira das 09h00 às 16h30.
 
Conheça aqui os locais e datas das próximas exposições:
 
Freguesia de Vale do Paraíso: patente de 18 a 27 de novembro, nas instalações da Junta de Freguesia,
no horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h30 e 12h30 e das 14h00 às 18h00.
 
Freguesia de Alcoentre: patente de 2 a 11 de dezembro, nas instalações da Junta da Freguesia, no
horário de 2ª a 6ª-feira das entre as 9h00 e 12h00 e das 14h30 às 16h00.
 
É de referir que esta exposição decorre no âmbito do protocolo celebrado com o Município da
Azambuja, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima através do Gabinete de Apoio à Vítima de
Santarém e a Equipa Móvel de Apoio à Vítima (EMAV) da Lezíria do Tejo que promovem esta
Exposição APAV, "Pelos direitos das vítimas".
 
A APAV é uma instituição particular de solidariedade social que acredita e trabalha para que em
Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Sendo o
apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos um foco de intervenção, a promoção de ações de
informação e sensibilização da opinião pública é igualmente um objetivo.
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