estamos.
queremos.
A nossa missão é combater a violência
doméstica no concelho de Cascais
através da articulação institucional.
Acreditamos ser possível contribuir,
através da convergência de esforços
e recursos, para uma sociedade sem
violência nas relações familiares.

APAV
214 664 271
apav.cascais@apav.pt
Espaço V
210 994 321
espacov.cascais@gmail.com

Somos o Fórum
temos um motivo
para estar aqui.
A violência doméstica é crime!

Os Serviços de Apoio às Vítimas
constituem um recurso não só para as
vítimas mas também para profissionais
e para quem pretenda ajudar uma vítima.
DGRSP
Direção Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais
214 827 390
correio.lisboa.p4@dgrsp.mj.pt
Entidade corresponsável pelo programa
de intervenção junto de agressores e pela
admissão de participantes voluntários.
Câmara Municipal de Cascais
Departamento de Habitação
e Desenvolvimento Social
21 481 52 73
forum.volenciadomestica@cm-cascais.pt
cascais.pt/VD

FÓRUM MUNICIPAL
CONTRA
A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CASCAIS

Entidade promotora do Fórum Municipal
de Cascais contra a Violência Doméstica.
cascais.pt/VD

somos.

sabemos.

fazemos.

Somos um conjunto de cerca de 40
instituições, de natureza pública e privada,
com intervenção em áreas diversificadas
– intervenção social, saúde, educação,
deficiência, envelhecimento, infância,
juventude, justiça, forças de segurança –
que se organizam enquanto plataforma
temática com o objetivo de prevenir
e combater a violência doméstica no
concelho de Cascais, através da articulação
institucional e da intervenção em rede.

Violência doméstica traduz uma variedade
de comportamentos utilizados por uma
pessoa para controlar e dominar outra com
quem tem, ou teve, uma relação íntima
ou familiar.

• promover o conhecimento
do fenómeno da violência doméstica
no concelho de Cascais, numa lógica
de investigação-ação;

A violência doméstica é um fenómeno
complexo, com graves consequências
a nível individual, familiar e social,
que exige uma intervenção concertada
e multidisciplinar.

A violência doméstica resulta de um
comportamento violento continuado
ou de um padrão de controlo coercivo.
Raramente é um acontecimento pontual
e tende a aumentar com o tempo em
frequência e gravidade.
A violência doméstica é um fenómeno
transversal na sociedade, ocorre
independentemente da idade, sexo,
etnia, condição socio-económica ou
orientação sexual.
A maioria das vítimas é do sexo feminino
e os agressores do sexo masculino.
A violência doméstica é crime público:
• viola os direitos humanos,
• põe em causa o bem-estar das vítimas
e o desenvolvimento das crianças
envolvidas,
• ameaça as famílias, as comunidades em que
se inserem e a sociedade como um todo.

• prevenir comportamentos violentos
em pessoas adultas, jovens e crianças;
• proporcionar respostas de qualidade
a vítimas nas diversas instituições
do Concelho de Cascais e minorar
os impactos diretos e indiretos
da violência;
• intervir junto de agressores conjugais
com o objetivo de diminuir a reincidência
e prevenir a (re)vitimação;
• disponibilizar uma resposta
habitacional temporária e diferenciada
às vítimas, para as quais a Casa Abrigo
não constitua uma resposta adequada.

