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Esta informação destina-se a que cidadãos
Vítimas de violência doméstica

O que é
Serviços que apoiam, encaminham e acolhem as pessoas vítimas de violência doméstica, tendo em vista a sua proteção.

Existem 2 tipos de resposta:
• Centro de atendimento – atendimento, encaminhamento e apoio às vitimas
•Casa de abrigo – acolhimento temporário de mulheres e seus filhos que, por questões de segurança, não possam ficar em casa.
A resposta de atendimento e identificação da situação de risco é imediata.

Centro de atendimento
Resposta desenvolvida através de um serviço constituído por uma ou mais equipas técnicas e pluridisciplinares, que assegura o atendimento,
apoio e reencaminhamento das vítimas de violência doméstica, independentemente do sexo, tendo em vista a sua proteção.
Resposta de intervenção articulada - Segurança Social / Educação / Saúde /Justiça / Autarquias.

Objetivos
• Diagnosticar a situação de maneira a que o acompanhamento e/ou encaminhamento seja o mais adequado
•Assegurar o atendimento imediato a vítimas de violência doméstica
•Assegurar o apoio jurídico, psicológico e social, imediato e/ou continuado.

Casa de abrigo
Resposta social que consiste no acolhimento temporário a mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de filhos menores,
que não possam, por questões de segurança, permanecer nas suas residências habituais.

Objetivos
• Proporcionar às mulheres um alojamento seguro e temporário, proporcionando um equilíbrio físico e emocional
•Promover aptidões pessoais, profissionais e sociais
•Ajudar as mulheres a tornarem-se progressivamente mais aptas a definir o seu projecto de vida e levá-lo avante.

Onde se dirigir para obter informações
Para obter informações sobre estes apoios sociais deve contactar:
• Polícia (GNR ou PSP)
•Serviços de atendimento da Segurança Social da área da residência
•Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (se residir em Lisboa)
•Câmaras Municipais
•Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
•Linha 144
•Os próprios Centros de atendimento
•Sistema de Informação a Vítimas de Violência Doméstica – 800 202 148.
Na coluna do lado direito desta página estão disponíveis vários documentos, designadamente guias práticos e publicações.
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