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MOÇÃO 

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. Para assinalar esta data, a Secretaria de Estado para a 

Cidadania e a Igualdade (SECI) lançou a campanha #VamosGanharALutaContraAViolência. 

Segundo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), “Todos os dias, em 

Portugal e no mundo, raparigas e mulheres são vítimas de algum tipo de Violência. A violência 

contra as mulheres é simultaneamente uma causa e uma consequência das desigualdades de 

género”, sendo certo que cerca de 80% das vítimas de violência doméstica em Portugal são 

mulheres. 

Contudo, a violência é transversal à nossa sociedade, sendo um dos flagelos do século 

XXI. Seja ela contra crianças, seja ela contra mulheres, contra idosos, migrantes ou minorias, 

sendo dever ético do município apoiar todos os projetos que visem minorar este flagelo, 

quer pela prevenção, quer pela proatividade no apoio à vítima. 

Os Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) são uma resposta social, criada e registada pela 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), com vista à prestação de serviços de apoio 

aos cidadãos vítimas de crime. A rede de voluntariado da associação tem já mais de vinte 

gabinetes, espalhados pelo país, onde são prestados serviços de apoio emocional, jurídico, 

psicológico e social à vítima de crime, garantindo confidencialidade e gratuitidade. 

Atendendo à importância e pertinência deste tema, a Assembleia Municipal de 

Almada, reunida na sessão ordinária de 28 de novembro de 2018, delibera: 

1. Saudar a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade pela campanha 

#VamosGanharALutaContraAViolência; 

2. Sensibilizar a Câmara Municipal para que esta promova e apoie conferências e 

workshops que atuem preventivamente na área da violência contra menores, 

idosos, mulheres, migrantes e minorias étnicas; 

3. Solicitar à Câmara Municipal que estabeleça uma parceria com a APAV e a apoie 

para a criação de um Gabinete de Apoio à Vítima em Almada; 

 

Laranjeiro, 28 de novembro de 2018 

Os Deputados Municipais do PPD/PSD 


