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Chama-se Projecto ROAR e pretende "promover o poder, a autoridade e a afirmação" das
vítimas de cibercrime. A sua mais recente expressão é um Manual de Procedimentos a adoptar
na assistência às vítimas de crimes cibernéticos, um Manual de Formação, também dirigido aos
profissionais que intervêm com a problemática e ainda uma lista de políticas e recomendações
para ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo.
A iniciativa é da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em parceria com a
Procuradoria-Geral da República, a Altice Portugal, a Guarda Nacional Republicana, Weisser
Ring (Alemanha) e Equality and Human Rights Action Centre (Roménia) e co-financiado pelo
Fundo para a Segurança Interna / Polícia da União Europeia.
Segundo uma nota da APAV, durante a execução do projecto, foram realizadas oficinas
temáticas para as forças de segurança e autoridades judiciais, com fim de sensibilizar para o
problema do cibercrime e para a necessidade de proteger também as suas vítimas.
Manual de Procedimentos

O manual de procedimentos ROAR está dividido em duas secções principais: Compreensão e
Intervenção. Ao fornecer informações sobre o quadro jurídico em torno do cibercrime,
particularmente em países que fazem parte da União Europeia, mostra como é necessário que
estes países se mantenham individual e colectivamente actualizados sobre as suas políticas e
leis, a fim de protegerem totalmente todos os seus cidadãos.

Manual de Formação
O manual de formação encontra-se dividido em duas partes: “Compreender o Cibercrime", a
primeira, aborda a compreensão dos fenómenos e o seu enquadramento legal. A segunda,
“Apoio especializado a vítimas de cibercime”, relata aspectos e técnicas a adoptar em caso de
assistência às vítimas de cibercriminalidade, para além de um conjunto de recomendações
para ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo. Neste manual
inserem-se assim dez módulos que complementam a formação dinamizada pela APAV aos seus
colaboradores, estagiários e voluntários.
Lista de políticas e recomendações
O foco é abordar a criminalidade informática a nível interno e depois formar parcerias
(especialmente entre a UE) que permitam uma abordagem unida e internacional para prevenir
o crime e proteger as vítimas. O documento reconhece as falhas e desafios da legislação
actualmente em vigor em certos países, a fim de enfatizar a necessidade de políticas que
evoluam ao mesmo ritmo que o cibercrime. "A cibercriminalidade pode ameaçar indivíduos,
grupos, empresas e governos, razão pela qual este documento de política, além do manual, é
vital para continuar a promover a segurança e protecção das comunidades."
Todos os documentos desenvolvidos podem ser consultados aqui, disponíveis em português,
inglês, romeno e alemão.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apresentou, esta terça-feira, o quinto de
um conjunto de vídeos [ver abaixo] sobre violência sexual contra crianças e jovens, no âmbito
do projeto CARE . Não sabe o que significa Sexting, Sextortion e Grooming? A APAV
descomplica.
Os vídeos lançados pela APAV "destinam-se a capacitar todas as pessoas sobre estes crimes e a
informá-las sobre como pedir ajuda", pode ler-se na nota publicada no site da Associação.
A Rede CARE — rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual —
nasce do Projeto CARE, que arrancou em 2016 e "conta com financiamento da Fundação
Calouste Gulbenkian desde o seu início". Tal como noutras redes especializadas da APAV, a
CARE "parte do modelo de apoio da APAV para o desenvolvimento de procedimentos próprios,
específicos e adequados a esta tipologia de crime".
Para além de se dedicar a apoiar as vítimas de crime e violência, esta rede tem-se centrado
igualmente em desenvolver um trabalho contínuo de formação e sensibilização. A APAV deixa
ainda uma mensagem às vítimas de crime e de violência: "A culpa nunca é tua. Se já aconteceu
contigo, não fiques em silêncio".
Para contactar a Linha de Apoio à Vítima, ligue o 116 06, todos os dias úteis, das 8h às 22h.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV) encontra-se a promover uma nova
campanha, para divulgação dos serviços locais de apoio à vítima.
Os Gabinetes de Apoio à Vítima e as Equipas Móveis de Apoio à Vítima asseguram localmente
apoio emocional, jurídico, psicológico e social, consoante as necessidades de cada vítima. Este
é um serviço de qualidade, gratuito e confidencial.
A APAV apoia as vítimas de todos os crimes, e também os seus familiares e amigos/as afetados
pela vitimação.
A APAV está disponível para apoiar através da Linha de Apoio à Vítima | 116 006 (chamada
gratuita, dias úteis, 8:00 às 22:00).
Gabinete de Apoio à Vítima de Braga:
Rua de São Victor, 11
4710 – 439 BRAGA
Telegone: 253 610 091
E-mail: apav.braga@apav.pt
Dias úteis: 10:00 às 13:00 / 14:00 às 18:00.

O

Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público (MP) de Braga não
terá avisado a GNR da existência de um processo que lhe foi comunicado pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) sobre situações de violência doméstica na família
envolvida na tragédia da freguesia de Pedralva, Braga. O Comando Territorial da GNR de Braga
foi apanhado de surpresa com os antecedentes violentos do homicida, Fernando Lopes,
conhecido pela alcunha “Guerras”, que continuou a usar o armamento de caça a seu belo
prazer.
Na avaliação da tragédia, em que foi assassinado, a tiros de caçadeira, o casal João e Olívia
Correia, ambos de 58 anos, ao princípio da tarde desta segunda-feira, por parte do seu
cunhado, Fernando “Guerras”, ficou a saber-se agora que, decorridas já quase duas semanas
sobre a ida da esposa do agora homicida e suicida para uma casa de acolhimento, através da
APAV, esta instituição informou o DIAP do MP de Braga.
Por sua vez, a GNR de Braga nunca soube daquela situação, já que a vítima de violência
doméstica fez a queixa diretamente na APAV, que logo a recolheu, continuando sem se saber
porque, ao contrário do protocolado, nunca foi avisada a GNR.
O Comando da GNR de Braga, além do Posto da GNR do Sameiro, que é territorialmente
responsável, entre outras localidades, pelo policiamento da freguesia de Pedralva, dispõe do
Núcleo de Investigação e Apoia a Vítimas Especificas (NIAVE), sendo que ambos os

departamentos sempre que são, direta ou indiretamente, informados de situações de violência
doméstica, pedem mandados de busca domiciliária, para apreensão imediata de armamento
aos suspeitos, para além de monitorizarem a partir daí todas as famílias envolvidas, que
visitam, regularmente, em horários descontinuados, como sucede atualmente em vários casos.
No caso de Fernando Lopes (“Guerras”) e conforme as bases de dados, partilhadas pelas forças
de segurança e o MP, o homicida tinha pelo menos duas armas de fogo de caça, uma
espingarda e uma carabina, que apesar de legalizadas em seu nome, teriam sido logo
apreendidas, dado o incidente com a ameaça de faca ao seu filho, o corolário da série de
situações que levaram a esposa a pedir apoio da APAV, em Braga, enquanto o jovem, de maior
idade, optou por deixar a casa familiar, permanecendo ambos em locais incógnitos.
Hospital de Braga também não sabia de nada
Este, ao que tudo o indica, lapso de comunicação, levou igualmente a que o Hospital de Braga
não tivesse comunicado a alta médica, do seu Serviço de Psiquiatria, de Fernando “Guerras”,
porquanto o paciente que estava ali internado entre sexta-feira e segunda-feira últimas, nunca
foi sinalizado como sendo agressor doméstico.
Acresce que os serviços hospitalares não tinham qualquer fundamento legal para um
internamento compulsivo, ou vigilância do doente a cargo de agentes da autoridade, pois foi o
próprio quem na sexta-feira pediu apoio médico-psiquiátrico, mas entretanto insistiu em ter
alta médica, sendo que o alegado lapso de comunicação pela parte do MP de Braga deitou
tudo a perder neste caso.
O Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República (PGR), o órgão de cúpula do MP,
ainda não respondeu acerca do facto do MP de Braga não ter comunicado tal situação à GNR
de Braga, aguardando-se uma informação.
Entretanto, fontes oficiosas contactadas por O MINHO admitiram que, eventualmente, possa
ter o DIAP do MP de Braga avocado logo o processo, isto é, chamado a si a condução das
respetivas diligências, estando a preparar a estratégia para intervenção no caso, mas
entretanto tudo se precipitou com a tragédia.
Bombeiros Voluntários de Braga e INEM decisivos
A GNR de Braga, apoiada pelos Bombeiros Voluntários de Braga e o INEM, desencadeou todos
os procedimentos operacionais, incluindo uma equipa tática do Grupo de Intervenção de
Operações Especiais (GIOE), oriunda expressamente de Lisboa, com cães especialmente
treinados na introdução em casa de suspeitos armados.
Trata-se de canídeos que nem sequer ladram, em situações como a de segunda-feira, para a
GNR beneficiar do fator surpresa, aquando do “assalto”.

Homem que matou cunhados em Braga queria saber do paradeiro da mulher e filho
O responsável pela GNR no distrito de Braga, coronel Seabra Ferreira, comandou toda a
operação, que teve um reforço do Destacamento de Intervenção aquartelado em Penafiel,
além de militares de vários Núcleos de Investigação Criminal (NIC), do distrito de Braga.
Feito o “assalto” à residência constatou-se aquilo que seria o mais provável, o suicídio do
duplo homicida dos cunhados, já que após os assassínios tinha sido ouvido um disparo e os
seus dois veículos estavam estacionados, além de que não respondia às tentativas para
contacto telefónico, realizadas pelo negociador do GOE da GNR, ao mesmo tempo que a
localização celular do telemóvel indicava estar algures dentro da sua moradia, acabando por
ser encontrado já na cozinha, com um tiro na cabeça.

O candidato do Partido Democrático Republicano (PDR) à presidência da Câmara de Lisboa nas
eleições autárquicas do dia 26 propôs esta sexta-feira a criação de uma unidade de advogados
especialistas no apoio à vítima, patrocinada pelo município.
Em declarações à Lusa após uma reunião com o presidente da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV), João Lázaro, no âmbito da campanha eleitoral, o candidato do PDR disse que
a maior proposta do partido neste campo é um maior apoio financeiro às vítimas, mas também
a criação desta unidade especializada e mais formação para magistrados e polícias.
"Temos aqui uma proposta que foi do agrado da APAV: a criação de uma unidade de
advogados especialistas de apoio à vítima patrocinados pela Câmara Municipal de Lisboa. Isto
porque, em primeiro lugar, a advocacia não é uma profissão que tenha muitos especialistas
nesta matéria e, por outro, os advogados não se podem especializar apenas nisto, senão
morrem à fome, e se for a câmara a ter este patrocínio é uma garantia de que a vítima será
bem defendida", disse.
Outra das propostas que o PDR levou até à APAV foi a aposta na formação: "Criar mais
formação para os magistrados quer do Ministério Público, quer os próprios juízes, porque são
eles que estão na última linha, que vão falar com as vítimas, e neste momento em Portugal há

pouca empatia da magistratura com as vítimas, são muito técnicos e pouco empáticos, e é
necessário reverter essa situação", sublinhou.
Bruno Fialho referiu que o Estado tem um "maior orçamento para os criminosos do que para
as vítimas".
"Isto é atroz. Só num Estado de quarto mundo é que isto poderia acontecer, em que as vítimas
são insignificantes, são remetidas a um papel secundário, quando deveria ser o primeiro
socorro feito pelo Estado", frisou.
o seu entender, é preciso também dar formação à polícia e pugnar junto do Governo para que
as aulas de Cidadania nas escolas deixem de "ser este marasmo e idiotice que são".
Para isso, defendeu que os professores desta disciplina deveriam ter formação nessa área.
"Um professor estuda Matemática para dar Matemática [...]. Todos os professores podem dar
Cidadania. Se houvesse uma formação específica dos professores, estas aulas podiam ajudar
no apoio às vítimas, mas o que o Governo fez foi uma medida populista, que é introduzir
maioritariamente nas aulas a questão da identidade de género", sublinhou.
Na opinião de Bruno Fialho, deveria ser incutida nas aulas a empatia pela vítima, seja esta de
bullying, violação, abuso sexual ou violência doméstica, dando assim mais força às vítimas para
denunciar.

O Mobbing é um fenómeno à escala mundial caracterizado por ações, práticas e
comportamentos hostis, dirigidos normalmente contra um trabalhador que, por consequência,
se vê numa situação vulnerável, desesperada e violenta e frequentemente forçado a
abandonar o seu emprego, seja por iniciativa própria ou por imposição.

O mobbing, também designado como violência psicológica ou assédio moral no ambiente de
trabalho, tem a sua origem associada à existência do trabalho e das relações laborais. Contudo,
só a partir da última década do século XX tem vindo a suscitar grande preocupação pelos seus
efeitos devastadores.
É um fenómeno à escala mundial caracterizado por ações, práticas e comportamentos hostis,
dirigidos normalmente contra um trabalhador que, por consequência, se vê numa situação
vulnerável, desesperada e violenta e frequentemente forçado a abandonar o seu emprego,
seja por iniciativa própria ou por imposição. Vários autores definem o mobbing como uma
perseguição metodicamente planeada e organizada e temporalmente prolongada,
constituindo violência reiterada.
Na maioria dos casos, o mobbing tem início em comportamentos que, de forma isolada ou
subtil, parecem ser inofensivos ou, pelo menos, justificados. No entanto, a continuidade e
intensificação revelam o claro propósito de agir contra a vítima. Não existe um padrão de

homogeneidade dos comportamentos adotados pelo agressor. Muito pelo contrário, pode
apresentar uma panóplia de ações incrivelmente díspares contra a vítima, tais como:
-Retirar-lhe autonomia;
- Não lhe transmitir informações necessárias para a execução de tarefas;
- Criticar sistematicamente as suas decisões e o seu trabalho, forma de vestir, atitudes ou
comportamentos;
- Impedir a execução de tarefas que são da sua responsabilidade ou o acesso a equipamentos
necessários à realização do trabalho;
- Induzir ao erro, inferiorizar, ridicularizar ou falar aos gritos;
- Sobrecarregar com inúmeras tarefas e prazos impossíveis de cumprir;
O mobbing ou violência psicológica pode ser praticado por uma só pessoa ou por um grupo de
pessoas e tem como objetivo central causar prejuízos na vítima.
Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e o estudo realizado pelo Centro
Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG), 16,5% da população ativa portuguesa já
vivenciou situações de assédio moral no trabalho. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher,
pode ser vítima de mobbing em qualquer tipo de trabalho. Embora a maioria das vítimas seja
do género feminino, também há uma prevalência significativa nos homens.
De acordo com o psicólogo Heinz Leymann, pioneiro nesta área de investigação,
“O terror psicológico ou mobbing no trabalho envolve hostilidade e comunicação não ética
dirigida de maneira sistemática a um ou mais indivíduos, principalmente a um indivíduo que,
em razão do terror psicológico, é colocado numa posição de desamparo e assim mantido”.
Quem exerce comportamentos de mobbing é desprovido de qualquer propósito de beneficiar
a vítima pelo que, os planos imorais e maldosos que engendra visam causar danos e é em
função dessa finalidade que atua. As suas intenções não só pretendem causar prejuízos
psíquicos e físicos, como também afetar a integridade, desacreditar, humilhar ou difamar a
vítima e, não raras vezes, afastá-la do local de trabalho.
Assim sendo, uma vítima de assédio moral, neste ambiente de verdadeira “guerrilha”, pode
sofrer consequências extraordinariamente nefastas que se refletirão, irremediavelmente, no
seu bem-estar e satisfação pessoal e com a vida, na saúde física e psíquica, na vida conjugal,
familiar e social, assim como na vertente financeira e patrimonial. Sendo certo que os
comportamentos do agressor têm consequências muito negativas para a vítima, é igualmente
certo que também provocam efeitos negativos para a organização/empresa onde exerce

funções profissionais, designadamente, consequentes quebras na produtividade, menor
eficácia e absentismo, entre outras possíveis consequências.
Reconhecendo que o mobbing é um tema extenso e merecedor de maior desenvolvimento,
nas próximas crónicas abordar-se-ão outros aspetos de igual importância, designadamente, o
perfil das vítimas de mobbing e o impacto do mobbing na vítima, no local de trabalho e na vida
familiar e social, assim como, algumas das medidas possíveis para intervenção e cessação
deste tipo de violência psicológica.
Os contributos da psicologia clínica e da psicologia forense, pela sua enorme relevância, serão,
também, objeto de partilha nos próximos textos sobre mobbing.
Cabe-nos a todos nós, de forma individual e/ou coletiva, a responsabilidade de não
compactuar com o mobbing, de denunciar este tipo de violência e de expressar solidariedade
às vítimas.

Em Portugal, quase dois mil homens e mulheres a cumprir pena por violência doméstica estão
integrados em programas terapêuticos de reabilitação — Programa para Agressores de
Violência Doméstica —, sendo que destes, apenas 134 que estão nas cadeias cumprem
processo de reabilitação, um número que é considerado "demasiado baixo", e outros 1.828
foram obrigados ao processo pelo tribunal para ter pena suspensa, escreve o "Diário de
Notícias".
Rui Abrunhosa Gonçalves, especialista em ofensores conjugais e comportamentos desviantes,
defende que o processo de reabilitação para pessoas condenadas por violência doméstica
devia ser obrigatório — o problema é que faltam profissionais para fazer esse
acompanhamento.
"Não há técnicos de reinserção em número suficiente no sistema prisional. As últimas
contratações aconteceram há vários anos, o corpo profissional está envelhecido e há muitos
estabelecimentos prisionais onde o programa para agressores não existe", alerta o professor
da Universidade do Minho.

Isto faz com que, em alguns casos em que o tribunal determina que os condenados têm de
receber tratamento, não estão a recebê-lo por falta de meios.
O Programa para Agressores de Violência Doméstica tem uma duração mínima de 18 meses e
é atribuído pelo tribunal como medida de coação ou como pena acessória. Consiste em
sessões de grupo para tratar temas associados à violência conjugal e numa última fase há uma
sessão com o agressor e uma intervenção da vítima.
Os programas até agora aplicados têm demonstrado resultados na correção de
comportamento. "Há estudos que provam que os programas terapêuticos contribuem para a
diminuição da taxa de reincidência", sublinha Rui Abrunhosa Gonçalves.
A violência doméstica tem aumentado em Portugal, principalmente com o confinamento
devido à pandemia da COVID-19, de acordo com os últimos dados divulgados pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Entre 22 de março e 3 de maio de 2020, foram
reportados 683 casos à associação e destes, 589 casos (86%) dizem respeito à violência
doméstica.
Segundo dados do governo, também o número de condenados por violência doméstica
aumentou no último ano: dos 11.385 reclusos nas cadeias portuguesas, 1.112 correspondem a
penas por violência doméstica.

Confira tudo o que vai acontecer na novela Nazaré no capítulo de segunda-feira, dia 06 de
setembro:
Na casa dos Silva, Matias liga para Cortez dizendo que foi ele quem roubou o carro, mas que
vai devolver tudo exatamente como estava. Matias está cheio de medo. Dolores invade o
quarto de Joaquim no hotel, vasculha o quarto todo e encontra um quadro falsificado. Na
Atlântida, Laura confronta Verônica sobre a clonagem do celular de Gonçalo. Verônica se faz
de desentendida. Félix avisa a ela para parar com esses esquemas, pois isso ainda vai
prejudicar seus planos. Joaquim chega com material novo para começar um quadro e percebe
que foi roubado. Já em casa, Dolores mostra ao filho o quadro que roubou de Joaquim. Luís
acha que a mãe devia ir à polícia e denunciá-lo, mas Dolores tem receio de se arrepender.
Carol pergunta a Pipo pela mãe. Ele diz que a mãe foi ao supermercado, mas Gonçalo fica
alerta e preocupado por Sofia ter saído sozinha. Num descampado, Heitor puxa Sofia para fora
do carro com violência. Sofia acha que ele ainda tem a pulseira, mas Heitor mostra que
mandou tirá-la. Heitor descobre o dinheiro que Sofia foi pegar no banco e esbofeteia a mulher.
Sofia ganha coragem e dá uma pedrada na cabeça dele para conseguir fugir. Pipo está
preocupado por não saber da mãe quando Sofia entra no hotel, magoada, e diz que Heitor a
levou para um local isolado. Teme pelos filhos e diz a Laura que tem de os tirar dali. Laura dá à
amiga um folheto do APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). Matias conta a Bárbara
e Toni que ligou ao dono do carro e prometeu que entregava tudo. Bárbara e Toni estão

furiosos com ele. Toni pega o celular de Matias e o quebra, avisando de que não vão entregar
nada.
Glória está em casa fazendo as contas. Põe as mãos à cabeça e pede a Deus para conseguir
pagar todas as suas dívidas a João. De repente, cai a mala com as barras de ouro. Glória grita e
diz que é um milagre. É dia de casamento. Na casa de Félix, Paula já orienta os empregados e
todos os preparativos. Na casa de Nazaré, a jovem não deixa Duarte abrir o armário, pois está
lá o vestido e, se o noivo o ver, dá azar. Duarte mostra a Nazaré a chave do barco que o tio lhe
ofereceu e Nazaré promete que o amor vai vencer sempre. Verônica está feliz por ter chegado
finalmente o dia que tanto aguardava. Félix diz que, desta vez, será ele a tratar de tudo, pois
não quer chamar Heitor. Na casa dos Soares, Dolores mostra a Laura o quadro que roubou de
Joaquim. Dolores denuncia Joaquim e conta tudo a Laura, dizendo que ele ganha a vida
enganando as pessoas.

Depois de Esperança e Amor, a OPTO prepara-se agora para receber o último telefilme da
trilogia Na Porta ao Lado: Medo é o nome da nova produção, cuja estreia está marcada para
dia 25 de setembro na plataforma de streaming da SIC.
O novo e último capítulo de Na Porta ao Lado acompanha a história de Clara (Maria João
Falcão), uma professora residente numa pequena terra do interior. Clara cruza caminho
com Margarida (Sofia Martins), que surge como uma nova aluna, depois de perder a mãe,
vítima de violência doméstica. O trauma e o medo passaram a perseguir a rapariga para todo
o lado, no entanto, a professora vai tornar-se um porto-seguro.
A partir desta premissa, a sinopse do projeto deixa no ar várias questões. “Estará Margarida
a ser vítima ou a assistir, mais uma vez, a algum tipo de violência? Será que o trauma de ter
assistido ao assassinato da mãe a impede agora de distinguir a realidade do medo? E
Clara, sabendo que está perante uma família muito respeitada lá na terra, deverá ou não
interferir?”, lê-se.
Medo conta com a realização de Patrícia Sequeira, conhecida pelos projetos Bem
Bom e Snu. A realizadora juntou-se ainda a Filipa Leal na elaboração do guião. Para além
de Maria João Falcão e Sofia Martins, o elenco conta com nomes como Lúcia Moniz, no
papel de Ana, e Renato Godinho, a interpretar Bruno.
Na Porta ao Lado, escrito e realizado por mulheres, é uma trilogia de filmes sobre
violência doméstica, promovida pela OPTO, plataforma de streaming da SIC, em parceria

com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Tratam-se de três filmes com três
histórias diferentes. É assim que Cláudia Clemente, em Esperança, Rita Nunes,
em Amor, e Patrícia Sequeira, em Medo, retratam a verdade nua e crua sobre a violência
doméstica.
Têm sido cada vez mais as apostas da estação de Paço de Arcos na plataforma
de streaming. A Lista é a próxima produção a chegar ao catálogo da OPTO, no dia 24 deste
mês. Logo a seguir, com estreia marcada para o dia 25 de setembro, chega Na Porta ao
Lado: Medo, que vem fechar a trilogia.

Os estudantes finalistas da licenciatura em Publicidade e Marketing criaram campanhas
para a Câmara Municipal de Lisboa cujo objetivo passa por sensibilizar os fumadores a
não atirarem beatas para o chão.
Combater o hábito de atirar as beatas dos cigarros para o chão foi o mote para as
campanhas de sensibilização que os alunos do 3.º ano do curso de licenciatura em
Publicidade e Marketing desenvolveram para a Câmara Municipal de Lisboa. A iniciativa,
levada a cabo no âmbito das unidades curriculares de Ateliê de Investigação Aplicado à
Publicidade e de Ateliê de Agência, resultou de um protocolo estabelecido entre a ESCS
e a autarquia lisboeta, a propósito do galardão Capital Verde Europeia 2020, que a
Comissão Europeia atribuiu à cidade.
Os conceitos criativos
Em grupo, os estudantes desenvolveram conceitos criativos, dos quais foram
selecionados quatro: Em casa não se atira beatas para o chão; Sabes quantas beatas um
fumador deita para o chão num ano?; São só 2 minutos até à papeleira mais próxima; e
Hoje no chão, amanhã no prato.
O resultado dos trabalhos está a ser exibido, até ao dia 24 de setembro, na rede de
mupis digitais da JCDecaux, em cinco centros comerciais da região de Lisboa: Amoreiras
Shopping Center, CascaiShopping, Centro Vasco da Gama, Colombo e Oeiras Parque
Campanhas com responsabilidade social
Nos últimos anos, os docentes das disciplinas de Ateliê de Investigação Aplicado à
Publicidade (AIAP) e de Ateliê de Agência (AA) têm desafiado os estudantes de PM a
desenvolver campanhas de sensibilização para instituições do setor público e social,
como é o caso da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), mas não só.

O objetivo destes projetos visa simular dinâmicas agência-cliente semelhantes àquelas
que ocorrem no mercado de trabalho.
Deste modo, cabe aos alunos, numa primeira fase, na unidade curricular de AIAP,
investigar a temática da campanha e, depois, na de AA, delinear o planeamento
estratégico e conceber os materiais criativos. No fim, os estudantes têm a oportunidade
de apresentar as propostas ao cliente.

Sendo o terceiro filme da trilogia criada em parceria com a APAV, a OPTO já
revelou a data de estreia do novo capítulo de Na Porta ao Lado.

Protagonizado por Lúcia Moniz, Renato Godinho, Maria João Falcão e Sofia Martins, Na Porta
ao Lado: Medo conta a história de Clara, uma professora numa pequena terra do interior que
recebe uma nova aluna. Margarida acaba de perder a mãe, vítima de violência doméstica, e foi
viver com a tia, que é casada, tem dois filhos e trabalha no café dos sogros.
A professora não fica indiferente às ausências e tristeza da aluna, que finalmente lhe pede
ajuda. Estará Margarida a ser vítima ou a assistir, mais uma vez, a algum tipo de violência? Será
que o trauma de ter assistido ao assassinato da mãe a impede agora de distinguir a realidade do
medo? E Clara, sabendo que está perante uma família muito respeitada lá na terra, deverá ou
não interferir?
A estreia de Na Porta ao Lado: Medo está marcada para o próximo dia 25 de setembro, em
exclusivo na OPTO.

Foi encontrado morto o alegado homicida de um casal em Braga, confirmou
a TVI24 junto de fonte da GNR.
O homem, de 55 anos, é suspeito de ter matado os cunhados, de 58 anos, nesta
tarde, na zona de Pedralva.
O alegado homicida escondeu-se, depois, em casa, onde pôs termo à vida.
O alerta para o duplo homicídio ocorreu cerca das 16 horas, mas só cerca das 21:30
o Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR conseguiu entrar na
habitação, depois de várias tentativas para estabelecer contacto com o suspeito.
Em cima da mesa chegou a estar a possibilidade de o homem estar em fuga pela mata
do Sameiro, mas as autoridades descartaram essa hipótese, uma vez que várias
testemunhas garantiram ter visto o homem entrar em casa.
O suspeito tinha na sua posse uma caçadeira e uma carabina, armas que
possuía legalmente em virtude de ser caçador.

Na origem dos disparos, que atingiram ainda um funcionário municipal, que sofreu
apenas ferimentos ligeiros num pé, estará uma discussão com os cunhados por causa
da mulher, vítima de violência doméstica.
A ex-companheira encontra-se presentemente numa Casa Abrigo, depois de ter
denunciado que era vítima de violência doméstica à APAV. A Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima denunciou o crime ao Ministério Público, mas nunca foi feita uma
verificação de armas, sabe a TVI24, apesar de a mulher ter ficado sinalizada como
vítima.
O marido foi internado na sexta-feira, no Hospital de Braga, tendo tido alta na manhã
desta segunda-feira.

Com o objetivo de proteger, capacitar e apoiar as vítimas de crimes eletrónicos, foi
desenvolvido um manual de procedimentos que visa “educar os utilizadores da internet
sobre conceitos relevantes em matéria de cibercrime, para que estejam mais bem
equipados para tomar medidas caso se tornem vítimas”, e ainda “evitar que estes
crimes prejudiquem mais utilizadores da internet”, explicam os serviços de
comunicação da APAV.
Além de um manual de procedimentos nesta área, foi também criado um manual de
formação que “aborda a compreensão dos fenómenos e o enquadramento legal” do
cibercrime, dando ainda conta de “aspetos e técnicas a adotar em caso de assistência
às vítimas de cibercriminalidade, para além de um conjunto de recomendações para
ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo”. Está ainda
disponível o policy paper, um documento de política que “promove a investigação
profissional e o acesso à educação dos riscos cibernéticos e à elaboração de
relatórios”. Todos estes documentos encontram-se disponíveis online em quatro
idiomas – português, inglês, romeno e alemão.

Esta iniciativa acontece no âmbito do “Projeto ROAR: empoderamento às vítimas de
cibercrime”, que foi desenvolvido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), em parceria com a Procuradoria-Geral da República, a Altice Portugal, a
Guarda Nacional Republicana, Weisser Ring (Alemanha) e Equality and Human Rights
Action Centre (Roménia) e co-financiado pelo Fundo para a Segurança Interna / Polícia
da União Europeia.

O último filme da trilogia Na Porta ao Lado já tem estreia marcada para sábado, dia 25 de
setembro na OPTO SIC. Escrito por Patrícia Sequeira e Filipa Leal, Na Porta ao Lado:
Medo sucede a Esperança e Amor. Com a temática da violência doméstica como pano de
fundo, a trilogia promete alertar as vítimas deste tipo de crime para a importância de
denunciarem os agressores.
"Na Porta ao Lado: Medo é protagonizado por Lúcia Moniz, Renato Godinho e Maria João Falcão
e conta a história de uma menina que foi viver com os tios depois de ver a mãe ser assassinada pelo
namorado". No entanto, a sinopse dá ainda a entender que Margarida poderá voltar a assistir a um
quadro de violência doméstica no seio familiar.
Em 2020, mais de 14 mil pessoas contactaram a Associação de Apoio à Vítima (APAV) para
denunciar crimes de violência doméstica. A APAV considera que a violência doméstica
compreende os maus tratos físicos e psíquicos, ameaça/coação, injúrias/difamação e crimes de
natureza sexual. É neste contexto que a OPTO SIC juntou-se à produtora Santa Rita Filmes para
levar a cabo uma série de três películas intitulada Na Porta ao Lado, onde são retratadas histórias
que se assemelham a situações pelas quais algumas destas 14 mil pessoas tiveram de enfrentar. Sob
a chancela da SIC Filmes, Na Porta ao Lado conta com a colaboração da Associação de Apoio à
Vítima.

A estreia do terceiro e último filme da trilogia ficará disponível na OPTO SIC, ao lado de Na Porta
ao Lado: Esperança e Na Porta ao Lado: Amor. O primeiro episódio da série foi protagonizado
por Rita Loureiro, Miguel Guilherme e Cristóvão Campos, sendo que Cláudia Vieira, Marco
D'Almeida e Cleia Almeida assumiram os papéis principais no segundo episódio.
Uma vez que a trilogia Na Porta Ao Lado "pretende mostrar como é que quem está de fora pode
ter um papel importante na libertação de uma situação de violência doméstica", é de salientar que a
APAV está disponível para dar apoio prático, psicológico, jurídico e social a vítimas de qualquer
tipo de crime, de forma gratuita.
A Associação de Apoio à Vítima apela a que todas as vítimas de violência doméstica e pessoas que
tenham conhecimento de alguém que esteja a ser alvo deste tipo de crime utilizem a linha de apoio
à vítima através do contacto telefónico 116 006. A linha está aberta de segunda a sexta-feira das 8h
às 22h.

A APAV divulga que, cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas de
cibercriminalidade por dia. Apesar da Internet facilitar atividades como as compras
e permitido o contato interpessoal, também criou outro cenário em que o crime
pode ocorrer. Estes crimes cibernéticos podem incluir phishing, fraude,
perseguição, discurso de ódio e abuso sexual de crianças.

Com o objetivo de proteger, capacitar e apoiar as vítimas de crimes eletrónicos, a
APAV desenvolveu o Projeto ROAR: empoderamento às vítimas de cibercrime, em
parceria com a Procuradoria-Geral da República, a Altice Portugal, a Guarda
Nacional Republicana, Weisser Ring (Alemanha) e Equality and Human Rights

Action Centre (Roménia) e co-financiado pelo Fundo para a Segurança Interna /
Polícia da União Europeia.
A associação revela que, durante a execução do projeto, foram realizados
workshops temáticos para as forças de segurança e autoridades judiciais, com o
objetivo de chamar a atenção para o problema do cibercrime e para a necessidade
de proteger também as vítimas destes crimes. Com o intuito de capacitar e
sensibilizar potenciais vítimas de cibercrime, o aspeto pedagógico do projeto
desenvolveu ações de formação para crianças e jovens, distribuindo materiais
informativos.
O resultado de todas estas ações culminou na elaboração de um Manual de
Procedimentos a adotar em caso de assistência às vítimas de crimes cibernéticos,
um Manual de Formação, também dirigido aos profissionais que intervêm com a
problemática e ainda um Policy Paper, com um conjunto de recomendações para
ajudar a esclarecer eventuais questões e facilitar o trabalho de campo, acrescentou
a APAV.

A área de intervenção “Crianças e Famílias em Risco/Perigo”, que contempla três respostas
sociais da Cáritas Diocesana de Coimbra – Comunidade de Inserção Renascer, Lar de Jovens de
Santa Maria de Semide e Centro de Acolhimento Temporário Nossa Senhora dos Milagres –
está a organizar o 3º evento do ciclo de Tertúlias Time-Out. Sob o tema “Acolhimento
Institucional: como (sobre)viver e intervir em época de pandemia”. A sessão online irá decorrer
no dia 19 de novembro de 2021, com início às 14h30.
As três respostas da Cáritas de Coimbra pretendem que este encontro seja um momento de
partilha, reflexão e debate sobre o impacto (desafios, potencialidades e constrangimentos) da
pandemia na readaptação e reestruturação das respostas sociais, na gestão emocional das
equipas de trabalho e nas dinâmicas individuais e familiares diretamente relacionadas com a
população acolhida em instituição. Pretende-se ainda que seja repensada a intervenção com
crianças, jovens e famílias numa perspetiva integrada e abrangente, que acompanhe a
transformação da realidade das diferentes problemáticas e do mundo atual. Tem como
destinatários todas as entidades, serviços, equipamentos e particulares com interesse pela
temática.
O webinar será moderado pela Dra. Sofia Borges (Técnica Superior de Serviço Social – Chefe do
Gabinete da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade) e dinamizado pelos oradores
convidados: Dra. Rosário Farmhouse (Antropóloga, Presidente da Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens), Dr. Carlos Braz Saraiva (Médico
Psiquiatra) e Dr. Daniel Cotrim (Psicólogo, Assessor Técnico da Direção da APAV e Supervisor
Técnico da rede nacional de casas abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência da
APAV). A sessão de abertura ficará ao cargo do Presidente da Cáritas de Coimbra, Professor
Doutor Manuel Antunes.
Os interessados em participar poderão fazer a sua inscrição gratuita através do
formulário https://forms.office.com/r/Vb4xsxSrwf. No final da sessão serão enviados
certificados de participação aos inscritos.
O programa completo está disponível para consulta em https://caritascoimbra.pt/wpcontent/uploads/2021/09/Tertulias-Timeout-Programa.pdf

A minissérie Na Porta ao Lado, composta por um conjunto de três telefilmes que abordam a
realidade da violência doméstica, já está disponível na íntegra na plataforma OPTO
SIC. Esperança, Amor e Medo são os títulos das três histórias, produzidas pela Santa Rita
Filmes e que contam com o apoio da APAV. Cláudia Clemente, Rita Nunes e Patrícia
Sequeira são as três realizadores responsáveis pelos telefilmes.
Esperança foi o primeiro filme da série a chegar à plataforma de streaming, tendo estreado em
julho. Escrito e realizado por Cláudia Clemente e protagonizado por Rita Loureiro, Miguel
Guilherme e Cristóvão Campos, conta a história de Helena uma bela violoncelista, de 53 anos,
casada com um homem mais velho, ciumento, obsessivo e controlador.
Amor, a segunda história da série, conta com autoria de Filipa Martins e realização de Rita Nunes.
O telefilme é protagonizado por Cláudia Vieira, Marco d’Almeida e Cleia Almeida e conta a
história de Marta que, durante a pandemia, descobre que o companheiro que idealizava é, afinal,
violento. Presa no apartamento com o agressor tem que escolher entre a sua segurança e a do filho
e o fim de uma vida aparentemente perfeita.
Medo, que chegou à OPTO SIC a 25 de setembro, é protagonizado por Lúcia Moniz, Renato
Godinho e Maria João Falcão e conta a história de uma menina que foi viver com os tios depois de
ver a mãe ser assassinada pelo namorado". No entanto, a sinopse dá ainda a entender que
Margarida poderá voltar a assistir a um quadro de violência doméstica no seio familiar. É realizado
por Patrícia Sequeira e escrito pela realizadora em parceria com Filipa Leal.
Na Porta ao Lado trará histórias distintas, com um uma base realista que pretende mostrar como é
que quem está de fora pode ter um papel importante na libertação de uma situação de violência. A
proposta passa por apresentar o tema de um ângulo pouco comum, continuando a servir de alerta

para que as vítimas deste tipo de situação se sintam mais confortáveis em avançar para um
denúncia.
O objetivo é "mostrar como é que quem está de fora pode ter um papel importante na libertação de
uma situação de violência doméstica", contando com o apoio da APAV, associação que está
disponível para dar apoio prático, psicológico, jurídico e social a vítimas de qualquer tipo de crime,
de forma gratuita. A Associação de Apoio à Vítima apela a que todas as vítimas de violência
doméstica e pessoas que tenham conhecimento de alguém que esteja a ser alvo deste tipo de crime
utilizem a linha de apoio à vítima através do contacto telefónico 116 006. A linha está aberta de
segunda a sexta-feira das 8h às 22h.

Lúcia Moniz é o rosto central do terceiro de três filmes da série Na Porta Ao Lado, uma parceria
que surge entre a SIC e a APAV e que alerta para a violência doméstica.
Com produção da Santa Rita Filmes, Medo tem estreia marcada para 25 de setembro e no
elenco conta ainda com Renato Godinho, Maria João Falcão e Sofia Martins.
Assiste agora ao trailer disponível na página da OPTO no
instagram:

Realização: Patrícia Sequeira
Argumento: Filipa Leal, Patrícia Sequeira
Produção: Santa Rita Filmes (Patrícia Sequeira)
Elenco: Lúcia Moniz, Renato Godinho, Maria João Falcão, Sofia Martins, José
Mora Ramos, Matita Ferreira, Pedro Pereira
Sinopse: Clara (Maria João Falcão) é professora numa pequena terra do interior
e recebe uma nova aluna. Margarida (Sofia Martins) acaba de perder a mãe,
vítima de violência doméstica, e foi viver com a tia, Ana (Lúcia Moniz), que é
casada com Bruno (Renato Godinho), tem dois filhos e trabalha no café dos
sogros. A professora não fica indiferente às ausências e tristeza da aluna, que
finalmente lhe pede ajuda.
Estará Margarida a ser vítima ou a assistir, mais uma vez, a algum tipo de
violência? Será que o trauma de ter assistido ao assassinato da mãe a impede
agora de distinguir a realidade do medo? E Clara, sabendo que está perante uma
família muito respeitada lá na terra, deverá ou não interferir?
"Amor" é o terceiro de 3 telefilmes da série "Na Porta ao Lado" e está
disponível a partir deste sábado, 25 de Setembro, na plataforma
de streaming Opto.

Patrícia Sequeira nasceu em Lisboa, em 1973. Realizadora e produtora com um
amplo historial de trabalho em televisão, como as séries "Conta-me como foi" ou
"Depois do Adeus", na RTP1, duas incursões ao passado de Portugal que
tentaram reflectir sobre a história recente do país, ou as telenovelas "Sol de
Inverno", "Mar Salgado", "Laços de Sangue", que lhe valeu um Emmy para
Melhor Telenovela, "Coração d'Ouro" e "Amor Maior", todas exibidas na SIC .
Está ligada à produtora SP Televisão desde o seu início, em 2007. Realizou as
séries "Terapia" e "Verão M", para a RTP1, o telefilme "Um Desejo de Natal" para
a SIC e as séries "O Clube" e "Prisão Domiciliária" para a OPTO. Assinou também
trabalhos de publicidade e vídeos para peças de teatro. A sua primeira longametragem, "Jogo de Damas" (2016), foi distinguida com vários prémios nacionais
e internacionais.
Filmografia:
Na Porta ao Lado: Medo (telefilme, OPTO; 2021)
Bem Bom (2021)
Snu (2019)
Jogo de Damas (2016)
Inbox (curta-metragem)
O Elevador (curta-metragem, 2004)

Já houve “algumas denúncias feitas por personalidades famosas à PJ por terem visto os
seus perfis no Tinder ou em aplicações de encontros similares completamente
manipulados”, com uma foto em corpo nu ou outro tipo de exposição que a vítima jamais
faria, revela ao NOVO Carlos Cabreiro, director da Unidade Nacional de Combate ao
Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária, que não
conseguiu especificar quantos casos em concreto, porque caem todos na estatística dos
crimes sexuais por via informática (extorsão sexual e pornografia de menores).
“Temos casos de chantagens, coacção e manipulação de fotos de celebridades, mas
também de pessoas comuns. Estas aplicações de encontros são, tal como as redes sociais
Facebook e outras, um engodo fácil para atrair vítimas”, afirma o responsável pela maior
força a nível nacional de investigação de crimes informáticos ou cometidos através de

meios informáticos. Consequência ou não de uma pandemia que enviou para casa
milhões de portugueses em teletrabalho, a verdade é que os crimes de extorsão sexual (de
menores e adultos) cometidos por meios digitais e a pornografia de menores online
duplicaram na UNCI da Judiciária, de 900 inquéritos abertos em 2019 para 1900 em
2020, segundo dados oficiais avançados ao NOVO. A tendência de crescimento mantevese em 2021. Até ao final de Agosto, já havia 700 processos abertos na UNCI.
A extorsão sexual acontece quando alguém (homem ou mulher) é seduzido por um
desconhecido nas redes sociais ou numa aplicação de encontros, acede a enviar uma foto
erótica ou um vídeo seu comprometedor, e depois acaba chantageado com ameaça de
exposição desse material caso não pague quantias que podem chegar aos cinco mil, dez
mil euros ou mais.
Seduzidas por “oficiais”
Neste universo cabem também os vários casos de mulheres dos 40 aos 50 anos que foram
seduzidas no Tinder e em outras aplicações de encontros por alegados oficiais norteamericanos ou médicos em missões da ONU, a quem entregaram quantias de 20 mil a 30
mil euros. São histórias contadas pelas próprias à linha Internet Segura da APAV
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). “Temos um caso de uma mulher que
contraiu vários créditos para vir a ajudar o burlão com 30 mil euros. Os casos menos
graves são aqueles em que a vítima perdeu ‘apenas’ 5000 a 7000 euros”, afirma Ricardo
Estrela, gestor operacional da linha Internet Segura. Sete mil euros foi precisamente o
montante que uma mulher casada enviou a um desses burlões profissionais no Tinder.
“Depois, essa vítima não quis apresentar queixa-crime por morar num meio pequeno e o
marido desconhecer que ela tinha conta numa aplicação de encontros.” A linha Internet
Segura registou 34 denúncias por extorsão sexual a adultos (sobretudo vítimas femininas)
em 2020.
Pornografia de vingança
“As mulheres têm sido as principais vítimas de partilha não consensual de imagens e
vídeos no contexto de relações íntimas em que os homens se vingam de uma separação,
por exemplo, e alimentam grupos de partilha de imagens no Telegram”, afirma Ricardo
Estrela. É a chamada “pornografia de vingança”, que engloba muitas vezes os crimes de
violência doméstica, devassa da vida privada e stalking (perseguição).
O gestor operacional da linha Internet Segura recorda o caso de Filipa (nome fictício),
uma mulher na casa dos 30 anos que passou por uma escalada de terror psicológico que
começou no final de 2020 e deu origem a um processo judicial que ainda corre os seus
termos. Separou-se de um homem por mútuo acordo, ao fim de meio ano de namoro, mas
quando ele descobriu, algum tempo depois, que ela já tinha outra pessoa, começou a
ameaçá-la. Numa primeira fase, intimidou-a com vídeos sexuais que dizia ter feito dos
dois e que divulgaria online caso ela não reatasse a relação. Associou o iPhone dela à
conta dele e assim conhecia todos os seus movimentos, o que usava para a ameaçar com
SMS assustadores, como “Sei onde estás com o namoradinho... cuidado” e ameaças de

morte. Filipa entrou em contacto com a linha Internet Segura da APAV, “que lhe
providenciou apoio psicológico e ajudou-a a organizar a prova digital contra o agressor”,
conta Ricardo. Apresentou queixa-crime contra ele, mas o Ministério Público só
considerou o crime de ameaças. A advogada de Filipa está a tentar mudar o crime para
violência doméstica, porque a pena é maior (vai até oito anos) e prevê o uso de conteúdo
sexual íntimo para prejudicar a vítima.
Entretanto, as ameaças diminuíram, porque Filipa apagou as contas antigas na internet e
abriu novas. Como alertam sempre a PJ e a APAV, é preciso ter muito cuidado com o
que se faz online.

APAV no Bairro dos Navegadores

O Projeto APAV no Bairro dos Navegadores decorre de uma parceria estabelecida
entre o Município de Oeiras e a APAV, no âmbito do Contrato Local Segurança
(CLS) de Oeiras.
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é uma organização de solidariedade
social, fundada em 1990, que tem por objetivo apoiar as vitimas de todos os tipos de
crimes.
O projeto visa apoiar pessoas que residam no território de Porto Salvo, designadamente no
Bairro dos Navegadores, e que tenham sido ou estejam a ser vítimas de qualquer crime,
como por exemplo: Roubo; Ofensa à integridade física (agressão); Discriminação; Burla;
Bullying; Dano (vandalismo); Injúria (insulto) / Difamação; Violência doméstica; Entre
outros.
Este projeto tem também como objetivo realizar ações de informação e sensibilização
junto da comunidade sobre os vários tipos de crime e sobre os direitos das vítimas de
crime.
Saiba mais sobre a APAV no Bairro dos Navegadores.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) prestou, em 2020, apoio a 1626
idosos, mais 276 do que em 2019, ano em que ajudaram 1350. Os pedidos de ajuda estão a
crescer há três anos.
Uma tendência crescente pois, em 2018, foram registados 1195 processos de apoio e, em
2017, 1208. Os números foram divulgados pela associação, ontem, véspera do Dia
Internacional do Idoso, durante um debate organizado pelo Grupo de Trabalho PróEnvelhecimento Feliz.
No mesmo encontro, Marta Carmo, da APAV, aprofundou o Relatório Portugal Mais
Velho, feito por aquela associação, explicando que a forma de violência mais prevalente "é
a psicológica", mas esta é, também, "das mais difíceis de identificar".
No documento, a APAV recomenda a criação de comissões para adultos em situação de
vulnerabilidade, à semelhança das que existem para crianças e jovens, que podem ajudar a
acompanhar os idosos mais vulneráveis em diversas situações. Devem integrar elementos
do "Ministério Público, autoridades de saúde, autarquias locais, Segurança Social, forças
de segurança e, quando necessário, instituições ou comunidade", explicou Marta Carmo.

Manuel Lopes, da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora, alertou para
a importância das famílias. "Se não criarmos condições para o envelhecimento em
contexto sócio-familiar, estamos a tirar anos de vida, saúde e bem-estar" aos idosos, disse.
Manuel Lopes admitiu que muitas famílias "não têm condições para cuidarem dos seus
idosos e muitas vezes têm que ser separados" e que há muito trabalho a fazer a nível da
"domiciliação de cuidados".
É necessário providenciar para que os idosos tenham atendimento em saúde e outras áreas,
"em casa, onde eles estão", concordou Álvaro Beleza, da SEDES - Associação para o
Desenvolvimento Económico e Social.
Violência institucional
Ana Paula Gil, do CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, sublinhou a
necessidade de se analisar a "violência institucional". "Existe muitas vezes uma ausência
de cultura de direitos" e uma "cultura de omissão e negligência, que é normalizada nas
práticas institucionais", disse. A pandemia "veio colocar a nu uma série de problemas" nas
instituições, que incluem a "formação" de quem presta cuidados e a "falta de valorização
destes profissionais".
"O silêncio tem voz"
São várias as instituições que, para assinalar o Dia Internacional da Pessoa Idosa,
promovem iniciativas sobre os idosos. A CPI- Comissão de Proteção ao Idoso, Associação
Regional do Norte, por exemplo, lançou a 2ª edição da campanha "O silêncio tem voz: Diz
não à violência contra a pessoa idosa" que, entre outros aspetos, pretende levar os jovens a
debaterem o tema nas escolas.
A campanha inclui um sítio na internet (osilenciotemvoz.org) onde serão disponibilizadas
informações, em vários formatos, sobre a violência contra os idosos e textos com histórias
escritas por professores e alunos de diversas escolas.
A ideia é que este material seja debatido nas escolas. Os jovens, considerou Carlos
Branco, presidente da CPI, são "um ativo fundamental para a transformação da sociedade
no que concerne à mudança de mentalidades e à construção de uma sociedade mais justa e
inclusiva".

