
 
 

Moção / Recomendação 

Pela Criação do Gabinete de Apoio à Vítima 

 

Assinalou-se no passado dia 25 de novembro o Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. 
A violência, na sua génese, é transversal a todos os cenários históricos e políticos. É 
interclassista, de natureza multifatorial e continua a pautar o nosso quotidiano, seja 
contra mulheres, crianças, idosos, migrantes ou minorias, assumindo contornos físicos 
e/ou psicológicos. 
Durante o ano de 2019, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou no 
Concelho de Almada 156 vítimas de crime e de violência. 
Face ao atual cenário de pandemia e confinamento, no que diz respeito à violência 
doméstica, o isolamento pode traduzir-se em contornos alarmantes ao aumentar o risco 
de violência e impedir ou dificultar o acesso à procura de ajuda. 
Sendo um dever ético do município apoiar todos os projetos que visem minorar a 
violência através da prevenção e proatividade no apoio à vítima, torna-se assim 
fundamental e urgente a criação do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV), com vista à 
prestação de serviços de apoio psicológico, emocional, jurídico e social às vítimas de 
crime e suas famílias. 
Importa referir também a importância da abordagem multidisciplinar e da confluência de 
todos os segmentos institucionais do município, de forma a poderem dar-se respostas 
mais céleres e robustas. 
É importante sublinhar que esta moção já foi apresentada há dois anos e que desceu à 
5ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal e que continua por cumprir. 
 
Atendendo à relevância premente do tema, ainda mais no contexto de riscos acrescidos 
em que estamos a viver, a Assembleia Municipal de Almada reunida na sessão ordinária 
de 17 de dezembro delibera: 
 

1) Reiterar a urgência da criação do Gabinete de Apoio à Vítima. 
 

2) Apelar à Câmara Municipal de Almada que concretize, sem mais atrasos, esta 
parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

 
 

O Grupo Municipal do PSD 


