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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 2016 – 2017 
 
 

Reuniões Plenárias: 20 de Setembro de 2016; 21 de Fevereiro e 24 de Novembro de 2017 
Entidades participantes no Grupo de Coordenação (só em 2017): DGRSP e IDEIA / O Nosso Sonho 

 
 

Objetivo Estratégico I – Prevenir, Sensibilizar e Educar 
 

Medidas Ações 

a) Divulgar e disseminar informação sobre a temática da VD para profissionais e 
comunidade em geral 

Recolher e divulgar informação relevante sobre a temática da VD no site da C.M.C., Rede 
Social, maillings, Newsletter, Boletim C, notas de imprensa e nos canais de divulgação dos 
parceiros 

Conceber e editar materiais de divulgação 1 

 
Reformular a informação sobre o FMCVD constante do site da Câmara Municipal de Cascais, 
ao nível gráfico e de conteúdo  
 

 
EXTRA PLANO: 
- Apresentação ao DHS do Projeto “Apartamento de Transição para Vítima de Violência Doméstica” (12 maio 2016)  
- Divulgação do Apartamento de Transição para Vítimas de Violência Doméstica nas Jornadas USF Artemisa: VD Crime em Família (25 Novembro 2016) 
- CIG adapta e distribui a nível nacional os Manuais para Educadores de Infância e para Docentes produzidos pelo FMCVD (2016) 
- Apresentação do FMCVD à Câmara Municipal de Matosinhos (14 Setembro 2017) 
- Apresentação do FMCVD à Rede Social – Conselho Local de Ação Social de Almada (28 Setembro 2017) 
- Inquérito por questionário de Avaliação da Campanha dirigida às mulheres realizado aos membros do FMCVD na Reunião Plenária de 05.04. 2017; questionário de avaliação dirigido às 
farmácias elaborado mas não enviado. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
1 Nota: Estes suportes de divulgação / sensibilização incluem informação sobre a problemática da VD, o seu contexto (Cascais), o FMCVD, os Serviços de Apoio à Vítima e a intervenção junto de Agressores. 
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Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Divulgar o Fórum junto da comunidade 
- Divulgar os serviços de apoio à vítima 
- Divulgar dados estatísticos 
- Divulgar Relatório de Avaliação do Plano 2014/15 
- Parceiros incluem informação sobre VD nos seus canais de 
comunicação 
- Manter atualizada a mailing list do Fórum 

 
- N.º de notícias  
- N.º de meios de comunicação envolvidos 
- Nº de parceiros aderentes 
- Nº de notícias divulgadas pelos parceiros 
- Nº de contactos da mailing list do Fórum 

 
- Realizadas via email nove divulgações em 2016 e quatro em 2017 
(caixa do FMCVD) 
- Não foram divulgadas newsletters (“Notícias”) em 2016; foi 
divulgada uma Newsletter em 2017 (Março – Julho) 
- Divulgações por email: do Programa Contigo para a Rede Social e 
membros do FMCVD (21.03.16 e 23.02.17); divulgação da 
mudança de instalações da APAV (07.04.16); divulgação do Grupo 
de Discussão de Práticas - Espaço V (05.05.16 e 07.03.17); 
divulgação de notícias/documentos sobre a temática (09.02.17 e 
07.03.17) 
- Dados estatísticos sobre VD no concelho não foram 
disponibilizados pela SGMAI para 2016 - 2017 
- Relatório de Avaliação do Plano 2014/15 consta como Anexo do 
Plano de Ação 2016/17, disponível no site da CMC 
- Foram adicionados 63 novos contactos à mailling list: 39 
contactos recolhidos nas sessões de disseminação do Roteiro e 24 
nas Sessões de Formação sobre Violência contra Pessoas Idosas 
de 2016 
- Em 2017 a mailing list do Fórum continha 256 contactos 
 

 
 
- Produzir filme dirigido à comunidade sobre violência 
doméstica a ser utilizado em serviços públicos, 
nomeadamente nos serviços de saúde 
- Reeditar o folheto de apresentação do Fórum 
- Editar e produzir cartazes para mupis 
 

 
- Apresentação em suporte vídeo disponível 
- Folheto de apresentação do Fórum atualizado e reeditado 
- Cartaz para mupi editado e reproduzido para colocação em 
circuito  
- Um circuito de mupis reservado para utilização pelo menos 
uma vez por ano 
 

 
- Realizadas duas reuniões sobre a produção do filme (interna e 
com empresa) em 2016 
- Verba prevista em GOP para 2017 para edição de folhetos, cartaz 
e mupis 
- Em 2017 foram adquiridos 25 mupis e 500 cartazes relativos à 
campanha e 3000 folhetos sobre o FMCVD. 
- Circuito de 25 mupis de 29 de Novembro 2017 a 6 de Janeiro de 
2018. Mupis utilizados ao longo do ano para preenchimento de 
falhas. 
- Campanha divulgada no site, Facebook, Instagram e Intranet da 
CMC; redigido comunicado de imprensa (divulgado em Notícias ao 
Minuto); Loja Cascais (cctv e folhetos); site e Facebook do Cascais 
Shopping; Hospital de Cascais (circuito televisivo interno, cartazes 
e folhetos); Facebook da PSP; Facebook CERCICA; site e Reunião 
Plenária da Rede Social (29.11.17); Comissão para a Cidadania e 
Igualdade 
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- Divulgação por email para as seguintes entidades: membros do 
FMCVD e da Rede Social; hospitais e clínicas públicas e privadas; 
farmácias; espaços comerciais; agrupamentos escolares; OPCs; 
Polícia Municipal; ISS; ACES 
 

 
- Tornar a informação disponível no site mais acessível 
- Complementar e atualizar a informação disponível no site  
 

 
- N.º de visitas ao site 
- DMCO valida a estrutura e imagem da informação 
disponível no site 
 

 
- Informação disponível no site não foi reformulada em 2016. 
- Em 2017 a informação disponível no site foi reformulada e atualizada (com 
exceção da informação sobre o Programa Contigo). 
 - Dados referentes ao site no período de 28.09.2017 (quando foi para o ar) até 
13.03.2018: 
Total de visualizações - 685 
Tempo médio na página 00:01:36 
Principais acessos 
Google – 277 (42,03%) 
Direto – 188 (28,53%) 
Facebook – 55 (10,47%) 
Rede Social – 34 (5,16%) 
 
PÁGINA “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” 
Total de visualizações: 685 
28.09.2017-20.11.2017 - 187 
21.11.2017-13.03.2018 – 498 
Tempo médio na página – 00:01:36 
Principais Acessos (de onde chegam as pessoas à página) 
- Google  - 277 acessos (42,03%) 
- Direto - 188 acessos (28,53%) 
- Rede social - 34 acessos (5,16%) 
- Facebook - 55 acessos (10,47%) 
 
PÁGINA “É VITIMA?” 
Total de visualizações: 150 
28.09.2017-20.11.2017 - 52 
21.11.2017-13.03.2018 – 98 
Tempo médio na página – 00:01:49 
Principais Acessos (de onde chegam as pessoas à página) 
- Google  - 69 acessos (41,57%) 
- Direto - 54 acessos (32,53%) 
- Espaço V - 20 acessos (12,05%) 
- Editor wix - 10 acessos (10,47%) 
- Facebook – 5 acessos (6,02%) 
 
PÁGINA “CONHECE UM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?” 
Total de visualizações: 146 
28.09.2017-20.11.2017 - 38 
21.11.2017-13.03.2018 – 108 
Tempo médio na página – 00:03:26 
Principais Acessos (de onde chegam as pessoas à página) 
- Google  -  78 acessos (58,65%) 
- Direto -  34 acessos (25,56%) 
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Medidas Ações 

b) Avaliar, divulgar e monitorizar a utilização do Kit Pedagógico - Prevenção da Violência nas 
Relações de Intimidade Juvenil 

 

Avaliar o Kit enquanto instrumento de sensibilização/prevenção da Violência nas Relações de 
Intimidade Juvenil 

Continuar a divulgar o Kit Pedagógico   

Monitorizar a utilização do Kit 

 

EXTRA PLANO: 

- Desenvolvidas ações preparatórias para realização de ação de formação creditada para docentes e para auxiliares de educação sobre o Kit Pedagógico: Prevenção da Violência nas Relações de Intimidade Juvenil (2016) 

- Apresentação do Kit pela professora Patrícia Albergaria nas I Jornadas Regionais para a Promoção e Educação para a Saúde (03.07.17, Coimbra) e nas II Jornadas Regionais para a Promoção e Educação para a Saúde (25.09.17, 
Lisboa) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- Espaço V -  11 acessos (8,28%) 
- Editor Wix -  3 acessos (2,26%) 
 
PÁGINA “FORUM MUNICIPAL” 
Total de visualizações: 227 
28.09.2017-20.11.2017 – 94 
21.11.2017-13.03.2018 – 133 
Tempo médio na página – 00:03:54 
Principais Acessos (de onde chegam as pessoas à página) 
- Google  -  62 acessos (68,13%) 
- Direto -  23 acessos (25,27%) 
- Rede Social -  3 acessos (3,30%) 
- Bing -  1 acesso (1,10%) 
 

 
Metas 

 
Indicadores 

 

 
Resultados 

 
- Elaborar relatório de avaliação que inclua análise de 
mudanças de perceções sobre a violência no namoro 
 

- Existência de relatório de avaliação do projeto 

 
 
- Não realizado 
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Objetivo Estratégico II – Proteger as Vítimas e Promover a sua Integração 
 
 

Medidas Ações 

a) Dinamizar o Grupo de Discussão de Casos de Violência Doméstica 
Assegurar a continuidade das sessões de Discussão de Casos  

Divulgar a existência do Grupo, as datas das reuniões e os representantes de cada entidade  

 

EXTRA PLANO: 

 

- Divulgar o Kit Pedagógico junto de espaços escolares e não 
escolares 

- Nº de pedidos do Kit 
- Nº de entidades que utilizaram o Kit por tipo de entidade 
- Nº de entidades contactadas/alvo de disseminação 
- Nº de reuniões para divulgação com participação da EAD  

 
- Foram solicitados 19 Kits em 2016 
- Doze entidades solicitaram o Kit 
- Kit Divulgado na CPCJ (14.01.16) e no Espaço S (15.011.16) 
- Foram enviados a 15.06.2016 doze questionários de 
monitorização às entidades que solicitaram o Kit   
- Responderam ao questionário de monitorização três entidades 
(Esc. Sec. S. João do Estoril, Agrup. FGA, EBS Cidadela) 
- Apresentação do Kit Pedagógico: 16.01.16 na CPCJ; 15.11.16 no 
Espaço S; 05.09.17 no âmbito da Semana da Educação: 
Apresentação dos Recursos Locais à Comunidade Escolar; 
18.02.17 na ação de formação para professores sobre Igualdade 
de Género 
- Em 2017 o Kit foi solicitado pelos Serviços Centrais da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Promoção da Igualdade de Género e pela 
Escola Básica Integrada da Malagueira (Évora) 
 

- Realizar reuniões de monitorização/acompanhamento da 
utilização do Kit com os seus requerentes (docentes e não 
docentes) 

 
- Nº de reuniões realizadas 
- Nº de profissionais abrangidos 
- Nº de alunos/as /jovens abrangidos/as 
- Sumários avaliativos do exercício de monitorização 
 

 
 
- Não realizado 
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Metas 

 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 
- Dinamizar e realizar as reuniões calendarizadas  
- Assegurar a assiduidade de todas as entidades  
 

- Atas das Reuniões realizadas 
- Folhas de presenças 

 
- Em 2016 foram realizadas cinco reuniões: 3 Fevereiro; 6 Abril; 8 
Junho; 21 Setembro; 2 Novembro 
- Em 2017 foram realizadas seis reuniões:4 Janeiro; 1 Março; 3 
Maio; 12 Julho; 6 Setembro; 8 Novembro 
- Entidades que faltaram/n.º de reuniões a que faltaram em 2016: 
ACES (3); GNR (1); Seg. Social (1); Hospital (1); CMC (1) 
- Entidades que faltaram/n.º de reuniões a que faltaram em 2017: 
APAV (1); PSP (1); ACES (3); Seg. Social (3); Hospital (2); DGRSP 
(2) 
 

 
- Assegurar que os técnicos das organizações com 
representação no Grupo conhecem o seu representante  
- Assegurar que os técnicos das organizações com 
representação no Grupo propõem casos para discussão 
através do seu representante  
- Assegurar que outras entidades não representadas 
conhecem o Grupo 
- Assegurar que entidades não representadas conhecem as 
datas das reuniões e apresentam situações a discutir 
 

- Nº de casos propostos para discussão por tipo de 
organização (dentro ou fora do grupo)  
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais 
membros do grupo 
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais que 
não são membros do grupo 

 
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais membros 
do grupo em 2016: 5 (12 em 2015) 
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais que não 
são membros do grupo em 2016: 0 
- Ponto de situação de casos anteriores em 2016: 6 (7 em 2015) 
- Pedidos de esclarecimento/reflexão em 2016: 13 (2 em 2015) 
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais membros 
do grupo em 2017: 7 
- Nº de casos propostos para discussão por profissionais que não 
são membros do grupo em 2017: 1 (Casa do Alecrim) 
- Ponto de situação de casos anteriores em 2017: 0 
- Pedidos de esclarecimento/reflexão em 2017: 13 
- Em Março 2017: avaliação dos dois anos de funcionamento (2015 
– 2017) 
- Reunião com a participação do Dr. Nuno Santos Silva (diretor da 
unidade de Apoio à Direção / Núcleo de Assuntos Jurídicos e 
Contencioso da Segurança Social) para esclarecimentos sobre o 
Apoio Judiciário) 
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Medidas Ações 

 

b) Dinamizar o Grupo de Trabalho Imigração, Género e Violência 

 

 

Assegurar a continuidade do grupo de trabalho sobre imigração, género e violência 

 
 
 

 
 
 

Medidas Ações 

c) Apoiar e avaliar as respostas específicas de apoio à vítima (Espaço V, APAV) 

 

- Acompanhar e apoiar o trabalho desenvolvido 

 

EXTRA PLANO: 

- Novo Protocolo de colaboração para o funcionamento do Espaço V (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 
Resultados 

- Executar o plano de ação em 2017 após reinício do funcionamento do MISP 

 
- Identificação de elementos culturais 
específicos 
- N.º de ações propostas e implementadas 
- N.º de entidades envolvidas 
 

 
 
 

- Não realizado (MISP não reiniciou funções) 
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Medidas Ações 

d) Promover o acesso a um alojamento adequado às necessidades das vítimas 

Desenvolver os procedimentos necessários para a realização das obras de requalificação do 
apartamento 

Garantir as condições de funcionamento do Projeto 

Formalizar o início do funcionamento da resposta de Alojamento Temporário 

 

EXTRA PLANO:  

- Apresentação ao DHS do Projeto “Apartamento de Transição para Vítimas de Violência Doméstica (12 Maio 16) 

- Visita ao Apartamento de Transição da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade - Catarina Marcelino (10 Maio 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 
- Analisar Relatório de Avaliação até Março de 2016 e de 
2017 
- Elaborar informação para apoio financeiro até Março de 
2016 e 2017 
- Redigir novo protocolo com APAV 
 

- Existência de Relatórios de Avaliação das entidades 
- Existência de Propostas a Reunião de Câmara 
- Existência de novo Protocolo com APAV 

 

- Relatórios de Avaliação 2015 e Planos de Atividades 2016: APAV 
(21 Abril 2016 e Junho 2017) e Espaço V (Abril 2016 e Abril 2017) 
- Novo Protocolo de colaboração para funcionamento do Espaço V 
e PRC (PRC n.º 375, 20 junho 16) 
- Novo Protocolo de Colaboração para funcionamento da APAV e 
PRC (PRC n.º414, 23 maio 16) 
- PRC para apoio à APAV (8 maio 2017) e para Espaço V (5 Junho 
2017) 
- Reunião com Espaço V para análise do Plano de Atividades 2017 
em 17.03.2016 
- Inauguração do novo espaço da APAV em 06.07.2016 
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Metas 

 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 
- Assinar contrato de Arrendamento com inclusão de Cláusulas 
Sociais 
 

- Contrato assinado  

 
- Contrato de arrendamento urbano para fins habitacionais 
assinado (PRC n.º 119, 29 Fevereiro 16) 
 
 

- Acompanhar o processo de implementação e funcionamento do 
Projeto  

- N.º de reuniões do Grupo de Trabalho 
- N.º de reuniões da Equipa Técnica 
- N.º de reuniões da Equipa Técnica em que a EAD participa 

 
 
- Quatro reuniões do Grupo de Trabalho em 2016 
- Um ano após o início do funcionamento (desde a primeira 
integração): três mulheres e duas crianças acolhidas (1 e 6 anos) 
encaminhadas pelo Espaço V; vinte e uma mulheres, das quais 
onze tinham filhos, candidatas a integrar o apartamento; uma 
mulher e três filhos em avaliação, encaminhados pela APAV; uma 
autonomização; duas colocações no mercado de trabalho; uma 
integração em ama; quatro lugares disponíveis. 
- Em 2017 foram acompanhadas três mulheres 
 
 
 

- Realizar cerimónia de início de funcionamento do Apartamento de 
Transição 
- Divulgar o recurso junto da Rede Social 

 
- Realização da cerimónia 
- N.º de entidades da Rede Social contactadas 
- Participação da EAD em reunião do CLAS para divulgação da 
resposta 
- Realizada divulgação no site da Câmara Municipal de Cascais 
 

 
- Visita do Vereador Frederico Pinho de Almeida, Diretora de 
Departamento e Chefe de Divisão ao Apartamento de Transição 
(12. 10.16) 
- Divulgação do Apartamento de Transição para Vítimas de 
Violência Doméstica nas Jornadas USF Artemisa: VD Crime em 
Família (25.11.16) 
- Divulgação do Apartamento de Transição para Vítimas de 
Violência Doméstica na Reunião Plenária do FMCVD (20.09.16) e 
na Reunião Plenária do CLAS (05.04.17) 
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Objetivo Estratégico III – Intervir junto de Agressores 

 

 

Medidas Ações 

 

a) Prevenir a reincidência da Violência Doméstica, intervindo junto de agressores 

conjugais através do Programa CONTIGO 

Dar continuidade à aplicação do programa  

Avaliar o Programa Contigo 

Colaborar e/ou promover de ações de divulgação, informação e sensibilização sobre o 
trabalho com agressores 

 

EXTRA PLANO:  

- Apresentação do Programa Contigo - Cascais nas II Jornadas de Serviço Social e “Violência Familiar: Violência Domestica” organizadas pela APSS - Associação dos Profissionais de Serviço Social na 
Universidade Lusíada de Lisboa (28.10.16) 

- Apresentação do Programa Contigo – Cascais nas Jornadas da USF Artemísia “Violência Doméstica: Crime em família” organizadas em parceria com FMCVD, onde a equipa do Programa participou no painel 
“Intervenção com agressores conjugais: (25.11.16) 

 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 
Resultados 

- Promover a realização de quatro grupos (10º, 11º, 12º e 13º 
grupos) do Módulo Psicoeducativo  
- Abranger 20 agressores conjugais 
- Ter pelo menos um participante voluntário em cada grupo 
 

 
- Nº de grupos do MPE realizados 
- Nº de agressores conjugais abrangidos 
- Nº de indivíduos que aderem voluntariamente ao Programa 
 

 
- Em 2016 o módulo psicoeducativo finalizou o 10º grupo em fevereiro 

(início em setembro 2015), realizou o 11º grupo (março a julho 2016) e 
iniciou o 12º grupo (setembro 2016 a janeiro 2017),  
- Número de agressores conjugais abrangidos: 

 11º grupo - 9 novos elementos,  mais três que transitaram do 
10º grupo  

 12º grupo -  9 novos elementos, mais dois que transitaram do 
11º  grupoº  

 Total - 21  
- Foram abrangidos pelo Programa 41 indivíduos (considerando o 
Programa nas suas várias componentes) 
- Participaram voluntariamente no Programa 3 indivíduos (um foi 
selecionado mas não chegou a iniciar o módulo psicoeducativo, outro 
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desistiu já depois de ter começado o módulo e um completou-o) 
 
- Em 2017 o 13º Grupo decorreu de 6 de março a 10 de Julho e o 14º 
Grupo decorreu de 18 de Setembro de 2017 a 29 de janeiro de 2018 
 
- Frequentaram o 13º Grupo 13 elementos: 2 que transitaram do 12º 
Grupo, 6 novos elementos, 2 que incumpriram em Grupos anteriores e 
reingressaram neste outros 3 elementos que tendo concluído o módulo em 
Grupos anteriores, realizaram as sessões em falta neste Grupo. 
Concluíram o MPE neste Grupo 5 elementos, 2 transitados, 2 novos e 1 
que reingressou. Transitaram 4 elementos para o Grupo seguinte e um 
dos reingressados voltou a incumprir com faltas pelo que saiu do 
Programa; 
 
- Frequentaram o 14º Grupo 13 participantes: 6 novos elementos, 3 
transitados do 13º grupo, 4que tendo concluído o módulo em Grupos 
anteriores realizaram sessões em falta neste Grupo. Transitou 1 
participante para o próximo Grupo e 2 elementos foram excluídos por 
excesso de faltas. Concluíram o módulo neste Grupo 7 elementos, dos 
quais 3 transitados de Grupo anterior e 4 dos novos elementos; 
 
- Em 2017 verificou-se uma inversão nas percentagens das medidas 
judiciais, sendo que a medida de suspensão de execução de pena 
assumiu maior significado nos referenciados para o Programa.  
 
- Excecionalmente não houve frequência de voluntários. 
 
 

- Relatório de avaliação até setembro 2016 e setembro de 
2017 

 
- Existência de Relatórios de Avaliação 
 

 
- Relatório de Avaliação disponível em Fevereiro de 2017 (11º e 
12º Grupo) e em Março de 2018 (13º e 14º Grupo) 

- Promover o conhecimento do Programa a nível concelhio  
- Garantir a participação de voluntários no Programa 

 
- N.º de entidades que encaminham voluntários 
- N.º de participações do Fórum em iniciativas de divulgação 
 

 

- Entidades encaminharam voluntários: terapeuta familiar, ECJ, 
CPCJ   
- Divulgação do Programa Contigo junto da Rede Social (por email 
em 21.03.16) e na Reunião Plenária do FMCVD de 20.09.16 
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Objetivo Estratégico IV – Formar e Qualificar Profissionais 

 

Medidas Ações 

a) Consolidar e avaliar a REDE SEGURA, com base no Roteiro de Intervenção 

Interinstitucional nos Casos de Violência Doméstica 

Continuar a dinamizar sessões de apresentação do Roteiro, integrando resultados do estudo 
de avaliação da Rede 

Continuar a dinamizar sessões de discussão de práticas intra e interinstitucionais de acordo 
com o Roteiro, integrando resultados do estudo de avaliação da Rede 

 

EXTRA PLANO: 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Realizar 3 sessões de apresentação do Roteiro em cada 
ano 
- Assegurar a presença dos parceiros estratégicos indicados 
nas recomendações do estudo 
 

- N.º de sessões realizadas 
- N.º e tipo de organizações envolvidas 
- N.º e tipo de profissionais abrangidos 

 

- Em 2016 foram realizadas três sessões (30.06.16 e 01.07.16; 13 
e 14 de outubro – 10h00m às 13h00m e 14h00m às 16h00m) 
- Organizações participantes: PSP; GNR; ISS, I.P. - Equipa 
Intervenção de Cascais; DIIS/CMC; DDES/Câmara Municipal de 
Cascais; Hospital de Cascais; USF São Martinho de Alcabideche; 
USF Costa do Estoril; ARS Alcabideche; 
Fundação O Século; Fundação Champagnat; Agrupamento 
Escolas de Parede; Escola Básica e Secundária da Cidadela - A.E. 
Cidadela; CESPA; Associação dos Idosos e Deficientes do 
Penedo; Santa Casa Misericórdia de Cascais; Associação Social 
dos Idosos da Amoreira; CPCJ; Residência das Fisgas – SCMC; 
Centro Paroquial do Estoril; Centro Comunitário da Paróquia da 
Parede; CPCJ Cascais 
- Participaram 39 profissionais 
 
- Em 2017 foram realizadas duas sessões (18 e 19 de Maio e 19 e 
20 de Outubro - 10h00m às 13h00m e 14h00m às 16h00m) 
- Organizações participantes: A. E. da Parede - Escola EB 2,3 de 
Santo António; Associação de Beneficência Luso-Alemã (ABLA); 
Câmara Municipal de Cascais; Casa da Criança de Tires; Casa 
Grande da Galiza Santa; Casa da Misericórdia de Cascais; Centro 
Comunitário de Tires, Centro Social da Paróquia de Nª Sª da 
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Conceição de Abóboda; CNAD; Conferência de S. Vicente de 
Paulo de S. Domingos de Rana, Conferência Mártir S. Vicente de 
Alcabideche; Conferência Vicentina Nª Sra. da Assunção – 
Trajouce; Conselho de Zona de Cascais – SSVP; CPCJ Cascais, 
Fundação Champagnat- CLDS Invest3Gerações; GNR, IDEIA - 
Instituto para o Desenvolvimento Educativo Integrado na Ação; 
IEFP, IP - Centro de Emprego de Cascais; Instituto da Segurança 
Social, IP - Centro Distrital de Lisboa- UDSP - Setor 
Oeiras/Cascais 
- Participaram 44 profissionais 
 

 
- Realizar pelo menos uma sessão de discussão de práticas 
em cada ano 
- Assegurar a presença dos parceiros estratégicos indicados 
nas recomendações do estudo 
- Divulgar as sessões junto dos parceiros e da Rede Social 

 
 
 
 
 
- N.º de sessões realizadas 
- N.º e tipo de organizações envolvidas 
- N.º e tipo de ações de divulgação realizadas 

  

 

 
- Em 2016 foi realizado um grupo de discussão de práticas (seis 
sessões) envolvendo 8 participantes. Estiveram envolvidas 5 
entidades: Cascais Envolvente (1 técnico/a), CPCJ Cascais (2 
técnico/as), Fundação O Século (2 técnicos/as), GNR Alcabideche 
(1 técnico/a) e Segurança social (2 técnicos/as). As sessões foram 
divulgadas na mailling list da Rede Social e do FMCVD 
 
- Em 2016 foram realizados 2 grupos de gestão de práticas com 
OPC, com duas sessões - uma sessão mista no Espaço V (12 
elementos: 7 da PSP e 5 da GNR) e outra na Esquadra do Estoril 
com a participação de 11 elementos. 
 
- Em 2016 foram realizadas duas sessões de divulgação do 
Espaço V com a colocação de cartazes em duas esquadras - 
Cascais e Estoril. 

 
- Em 2017 o GDC foi divulgado junto das entidades membro do 
Fórum, no Conselho Local de Ação Social de Cascais e junto das 
equipas de intervenção social da Câmara Municipal de Cascais. 
Participaram sete técnicas das seguintes instituições: Fundação O 
Século; Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos; CPCJ de 
Cascais; ABLA. 
 
- Em 2017 o Espaço V visitou todas as esquadras do concelho de 
Cascais: Cascais, Parede, Carcavelos, S. Domingos de Rana e 
Estoril. Para além da visita ao espaço físico foi realizado em cada 
esquadra um grupo de gestão de práticas sobre as dificuldades 
sentidas no atendimento e proteção a vítimas de violência 
doméstica, num total de cinco sessões. 
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Medidas Ações 

b) Dinamizar o Grupo de Trabalho Educação e Violência 

 

Promover a divulgação estratégica do Kit pedagógico 

Construir um Guia de Procedimentos para a Intervenção em Escola em situações de violência 

 

EXTRA PLANO: 

- Reuniões de preparação do projeto-piloto de Prevenção da Violência a desenvolver no AE da Parede (6) em 2017 

 

 
 
 
 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

- Promover a utilização do Kit nas escolas (públicas e privadas do 
concelho) e em contexto de educação não formal 
- Assegurar a disponibilidade do Kit em determinados serviços 
municipais 

 
- N.º de profissionais que utilizaram o Kit 
- N.º de sessões realizadas / por grupo 
- Nº de grupos que utilizaram o Kit 
- N.º de jovens abrangidos 
- Kit está disponível no site e nas Bibliotecas Municipais 
 

 
- O Kit pedagógico foi distribuído em função dos pedidos recebidos 
(12 pedidos em 2016). 
- O Kit foi divulgado na CPCJ (14.01.16) e no Espaço S (15.01.16) 
- Foram enviados 11 inquéritos por questionário (via email) às 
entidades que o tinham solicitado até à data. Este questionário foi 
enviado no final do primeiro semestre de 2016  
- Teve início a preparação ação de formação para docentes mas, 
dadas as exigências do processo de acreditação, não foi possível 
concretizar esta ação (2016) 
- Foi realizada uma versão online que está disponível no site da 
Câmara Municipal de Cascais. Filmes disponíveis online (2017) 
 

- Elaborar o Guia de Procedimentos 
- Assegurar a edição online e em documento físico do Guia 
- Realizar cerimónia de lançamento do Guia  
- Promover a divulgação do Guia junto da comunidade escolar 
concelhia 

 
- N.º de reuniões de trabalho do Grupo 
- Guia editado 
- Realizada cerimónia de lançamento do Guia 
- N.º de iniciativas de promoção do Guia 
 

 
- Três reuniões do Grupo de Trabalho em 2016 (25.01; 25.02; 
20.04) 
- Quatro reuniões do Grupo de Trabalho em 2017 (09.04; 04.10; 
13.10; 26.10) 
- Guia em fase final de elaboração 
 



 

15 
 

Medidas Ações 

c) Sensibilizar e formar profissionais que intervêm na área do envelhecimento sobre a 
temática da violência 

Aumentar o conhecimento dos profissionais que intervêm junto de pessoas idosas sobre 
violência doméstica 

Sensibilizar técnicos superiores/dirigentes que trabalham na área do envelhecimento sobre os 
direitos das pessoas idosas  

 

EXTRA PLANO: 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

- Realizar duas ações de formação sobre violência doméstica 
dirigidas a profissionais que intervêm junto de pessoas idosas 
(nomeadamente, ajudantes e auxiliares) 

 

- N.º de ações de formação realizadas 
- N.º de profissionais participantes 
- Tipo de profissionais participantes 
- N.º de organizações membro do FMCVD envolvidas 
 

 
- Ação de formação de 2016 realizada a 10, 17, 24 e 29 de 
novembro 
- Participaram 12 profissionais (ajudantes e auxiliares) 
- Participaram 6 organizações: Centro Paroquial do Estoril; 
Alzheimer Portugal - Casa do Alecrim; Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos; Fundação "O Século"; AISI; Centro 
Comunitário da Paróquia da Parede 
- Das participantes, quatro organizações eram membros do FMCVD 
 
- Ação de formação de 2017 realizada a 22 e 29 de Junho e 6 e 13 
de Julho 
- Participaram 10 profissionais (ajudantes e auxiliares) 
- Participaram 3 organizações: Centro Paroquial do Estoril; 
Alzheimer Portugal - Casa do Alecrim; Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos; Fundação "O Século" 
- Das participantes, duas organizações eram membros do FMCVD 
 

- Realizar duas ações de sensibilização/reflexão sobre os 
direitos das pessoas idosas dirigidas a técnicos 
superiores/dirigentes que trabalham na área do 
envelhecimento 

- N.º de ações de sensibilização realizadas 
- N.º de técnicos participantes 
- Tipo de técnicos/dirigentes participantes 
- N.º de organizações membro do FMCVD envolvidas 

 
- Ação de sensibilização realizada a 16, 23,30 de novembro e 7 de 
dezembro de 2016 
- Participaram 12 profissionais (12 técnicos e dirigentes) 
- Participaram 6 organizações: Centro Paroquial do Estoril; 
Alzheimer Portugal - Casa do Alecrim; Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos; Fundação "O Século"; AISI; Centro 
Comunitário da Paróquia da Parede 
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Objetivo Estratégico V – Investigar e Monitorizar 

Medidas Ações 

 

a) Promover o conhecimento da problemática da VD em Cascais, através da produção e 

disseminação de relatórios periódicos. 

Recolher, analisar e divulgar os dados estatísticos referentes ao biénio 2014-15 e a 2016-2017  

Elaborar Relatório de Avaliação do Plano Municipal 2014-2015 

 

EXTRA PLANO: 

 
 

- Das anteriores, quatro organizações eram membros do FMCVD 
- Em 2017 foi solicitada a uma entidade externa a dinamização de 
uma sessão sobre “A dignidade e os direitos dos cidadãos seniores” 
dirigida aos técnicos/dirigentes 
 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Recolher periodicamente os dados 
- Ter informação proveniente da DGAI, APAV, Espaço V, 
DGRSP, MP, Tribunal, CPCJ, OPCs. 
- Ter a colaboração da DMCO para a apresentação dos 
dados sob a forma de infografia 
 

 
- Dados recolhidos 
- Diversidade de fontes informativas  
- Infografia produzida pela DMCO 
- N.º e tipo de divulgações realizadas por tipo de documento e 
público-alvo  
 

 
- Não existe Relatório Estatístico relativo a 2016-2017  
- Dados estatísticos referentes a 2016 e 2017 foram solicitados 
diretamente às organizações (PSP, GNR, APAV , Espaço V, CPCJ, 
DGRSP) 
- Email enviado à SGMAI a solicitar dados em 19.07.2016 
- Ofício enviado à SGMAI em 25 Janeiro 2017 (os dados 
estatísticos relativos ao concelho não foram disponibilizados pela 
SGMAI (ex DGAI)) 
- A DCMO não produziu infografia com os dados estatísticos 
disponibilizados 
- Não foram realizadas divulgações  
- Em 2017: dados do Projeto Iceberg (ACES) não disponibilizados 
por se aguardar apreciação da Comissão de Ética da ARSLVT. 
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Medidas Ações 

b) Conceber instrumento de avaliação e monitorização do Roteiro 
Definir metodologia do sistema de monitorização e avaliação do Roteiro 

Aplicar instrumentos de monitorização e avaliação do Roteiro  

 

EXTRA PLANO: 

 

 

 

 

 

- Relatório de Avaliação do Plano disponível em Abril de 2018 
 
- Existência de relatório de avaliação 
 

 
- Relatório de Avaliação do Plano 2014-2015 disponível em 
Fevereiro de 2016 
- Relatório de Avaliação do Plano 2016-2017 disponível em Julho 
de 2018 
 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Realizar uma reunião sobre o sistema de avaliação 
- Ter documento elaborado até final do 1º semestre de 2017, 
onde constem os instrumentos de monitorização/ avaliação 
 

- Nº de reuniões 
- Existência de documento com metodologia 
- Existência de instrumentos de monitorização/avaliação 

 
- Não realizado 

 
- Abranger todas as organizações consideradas no sistema 
de monitorização e avaliação do Roteiro 
 
 

- Nº de organizações abrangidas - Não realizado 
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Objetivo Estratégico VI – Reforçar parcerias estratégicas 

 

Medidas Ações 

a) Atualizar o Protocolo do Fórum 

Reformular e atualizar Protocolo de Cooperação do FMCCVD 

Confirmar a adesão das atuais entidades, captar novas entidades; formalizar protocolo com 
entidades já parceiras 

Assegurar a entrada em vigor do novo Protocolo 

 

EXTRA PLANO: 

- Realizadas cinco reuniões do novo Grupo de Coordenação do FMCVD 

 
 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 
 
- Redigir novo Protocolo e apresentá-lo para validação aos 
parceiros 
 

- Existência de Protocolo reformulado 
 

 
- Protocolo reformulado e assinado a 25 de Novembro de 2016 

- Definir durante o primeiro semestre de 2016 quais os membros 
que subscrevem o Protocolo  

 
- Percentagem de atuais membros que renovam o termo de adesão  
- Percentagem de novos membros 
- Percentagem de entidades já parceiras que subscrevem o 
Protocolo 
 

 
- A totalidade dos membros do FMCVD renovou o Termo de 
Adesão 
- Aderiram ao FMCVD 16 novos membros 
- Três entidades já parceiras subscreveram o Protocolo: 
Agrupamento de Escolas da Cidadela, Cascais Envolvente e 
DGRSP 
 

- Organizar e realizar cerimónia para assinatura do novo Protocolo  

 
 
- Realizada cerimónia de assinatura do novo Protocolo 
- N.º de entidades signatárias 
 
 

- Cerimónia de assinatura do novo Protocolo realizada a 25 de 
Novembro de 2016 no âmbito das “Jornadas USF Artemisa: 
Violência Doméstica – Crime em Família” 
- Entidades signatárias: 37 
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Medidas Ações 

b) Captar novos parceiros e potenciar o envolvimento dos atuais 

Promover o envolvimento do Centro Hospitalar de Cascais no FMCVD 

Potenciar a articulação com o ACES 

Formalizar a adesão da AJU 

 

EXTRA PLANO: 

- Câmara Municipal de Cascais parceira do Fórum Europeu para a Segurança Urbana (EFUS) na candidatura ao Programa “Action Grants to Support Victims of Violence end Crime – DG Justice” (segunda 
candidatura em Março de 2017) 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Realizar ação de formação   
- Disponibilizar filme sobre a temática no circuito interno do 
Hospital 
- Disponibilizar materiais informativos e de divulgação  

 
- N.º de ações de formação realizadas 
- Vídeo apresentado no circuito interno 
- Materiais informativos e de divulgação disponibilizados no 
Hospital 
 

 
- Realizada sessão de sensibilização sobre violência doméstica 
para profissionais do Hospital de Cascais (20 Abril 2017): “Violência 
interpessoal: Abordagem, Diagnóstico e Intervenção nos Serviços 
de Saúde” (agendada para 5 de Janeiro e adiada para Março 2017) 
- Adjudicada a realização dos vídeos da campanha em Dezembro 
de 2016 
- Verba prevista em GOP-2017 para materiais informativos e de 
divulgação 
- Vídeos e cartazes da campanha dirigida às mulheres, bem como 
folhetos do FMCVD disponíveis no Hospital de Cascais desde 24 de 
Novembro 2017 
 

 
- Assegurar o conhecimento do FMCVD e das suas ações 
junto das várias unidades orgânicas do ACES 
 

 
- N.º de ações realizadas em conjunto 
- N.º de ações solicitadas pelo ACES 
- N.º de ações do FMCVD dirigidas ao ACES 
 

- Jornadas USF Artemisa: Violência Doméstica – Crime em Família 
organizadas em parceria com o FMCVD (25 novembro 2016) 
 

 
- Entidade assina Termo de Adesão e assina Protocolo 
 

- Termo de adesão e Protocolo assinado - Termo de adesão e Protocolo assinado 
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Medidas Ações 

c) Promover a articulação com outras Unidades Orgânicas 
Envolver outras unidades orgânicas da CMC no FMCVD 

Promover o conhecimento do FMCVD junto dos colaboradores da CMC 

 

EXTRA PLANO: 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

- Sensibilizar e envolver a Div. de Marca e Comunicação na 
estratégia de comunicação do FMCVD 
- Sensibilizar, envolver e articular com a Divisão de Juventude 
enquanto entidade interna parceira do FMCVD 
- Sensibilizar, envolver e articular com o Departamento de 
Educação enquanto entidade interna parceira do FMCVD 

 
- Div. de Marca e Comunicação define e operacionaliza em 
conjunto com a EAD uma estratégia de comunicação para o 
Fórum 
- A Div. de Marca e Comunicação (DMCO) é a UO 
responsável pela preparação dos suportes de divulgação do 
FMCVD 
- N.º de ações desenvolvidas pela Div. de Juventude 
concertadas no âmbito do FMCVD (articulação e 
planeamento conjunto) 
- N.º de ações desenvolvidas pelo Dep. de Educação 
concertadas no âmbito do FMCVD (articulação e 
planeamento conjunto) 
 

 
 
 
 
 
 
- Não realizado 
- Reuniões com DMCO em 2017 (2) 

 
- Realizar duas ações de formação sobre a temática da 
violência doméstica com base no Roteiro Rede Segura 
- Divulgar junto dos colaboradores (em especial dos que 
fazem atendimento) o FMCVD e seus projetos 
 

 
- N.º de ações de formação realizadas 
- N.º de colaboradores abrangidos 
- N.º de ações de divulgação do FMCVD realizadas 
 

- Realizadas três sessões de disseminação do Roteiro Rede 
Segura (2016) 
- Em 2016 foram abrangidos dois colaboradores: Chefe de 
Unidade e Coordenadora Atendimento Municipal (são quatro 
os/as colegas que fazem atendimento geral e nove que fazem 
exclusivamente urbanismo e atividades económicas) 
- Divulgação do FMCVD junto dos colaboradores que fazem 
atendimento (link por email para a informação no site da 
CMC) em 2016 
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Medidas Ações 

d) Articular com outros Fóruns/Redes da Comarca 

Promover o conhecimento mútuo entre o FMCVD e os outros Fóruns/Redes da Comarca 
Lisboa Oeste 

 

 

EXTRA PLANO: 

 

 

 
 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Resultados 

 

 
- Realizar reunião com as várias redes (Amadora, Mafra, 
Oeiras e Sintra) 
- Aprofundar o conhecimento mútuo de modo a potenciar 
respostas, recursos e ideias 
- Auscultar sobre o interesse em realizar encontro para 
divulgação e partilha de boas práticas 
 

- Nº de redes presentes na reunião  
- N.º de redes que manifestam interesse em promover 
encontro 

 
 
 

- Não realizado em 2016 (previsto para 2017) 
- Não realizado em 2017 


