
1 

 

 

AÇÕES, CALENDARIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

Objetivo Estratégico I – Prevenir, Sensibilizar e Educar 
 

MEDIDA AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 
1S 2S 1S 2S 

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

 

Promover a divulgação das 
Campanhas dirigidas a mulheres e 
homens vítimas 

 

 

    

Grupo de 
Coordenação 

(GC) 

- Divulgar as campanhas através dos meios de 
comunicação dos membros e parceiros 
estratégicos, nomeadamente - Hospital de 
Cascais (campanha dirigida a homens); CMC; 
Tribunal; CUF Cascais; Farmácias; Nova SBE 
Carcavelos; Auchan; Joaquim Chaves Saúde; 
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 
- Traduzir para Inglês os vídeos das 
campanhas e divulgá-los na NOVA SBE de 
Carcavelos 

 
- N.º de locais utilizados (quais) 
- Tempo de permanência dos 
materiais das campanhas 
- N.º de notícias na imprensa 
e/ou Redes Sociais 
- Vídeos das campanhas 
traduzidos para inglês e 
divulgados na NOVA SBE de 
Carcavelos 
 
 

Disponibilizar informação sobre o 
FMCVD e a temática da VD  

    DDES 

- Reformular e atualizar a informação 
disponível na página da CMC  
- Divulgar os materiais editados pelo FMCVD - 
“Intervenção em Situações de Violência em 
Contexto Escolar”; Kit Pedagógico: Prevenção 
da Violência em Contexto de Intimidade 
Juvenil; Manual para Educadores de Infância 
sobre Crianças Expostas a Violência 
Doméstica; Manual para Docentes sobre 
Crianças e Jovens Expostos a Violência 
Doméstica; Viva Sem Medo; Roteiro Rede 
Segura 
- Disseminar os recursos do FMCVD em 
eventos vários 
- Promover a divulgação nacional do Kit 
Pedagógico: Prevenção da Violência em 
Contexto de Intimidade Juvenil 

- Informação disponível na página 
da CMC completa, atualizada, 
bem organizada e acessível 
- N.º de organizações que 
solicitam materiais e/ou 
informações 
- Materiais disponíveis na página 
da CMC e da Rede Social, 
Facebook, Jornal C, CIG 
- Dados disponíveis sobre o 
acesso à página da CMC e seu 
Facebook 
- N.º de eventos onde os recursos 
do FMCVD foram divulgados 
- Adesão da CIG à proposta da 
CMC de edição nacional do Kit 
Pedagógico 
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Produzir, editar e divulgar as 
Newsletters 

    

GC; 

Representantes 
das entidades 

membro 

- Produzir e editar três newsletters por ano 
- Membros enviam informação para partilhar 
- Disseminar de forma estratégica a newsletter 
dentro das organizações membro, das UO da 
CMC e de organizações de maior 
complexidade organizacional 
- Promover a divulgação da Newsletter junto da  
comunidade  
 

 
- N.º de newsletters editadas e 
em que datas 
- N.º de membros que enviam 
informação para partilhar na 
newsletter 
- N. de reuniões realizadas com o 
objetivo de promover maior 
divulgação dentro das 
organizações membro (com que 
organizações) 
- N.º de novos subscritores da 
newsletter 
 

Promover a divulgação do FMCVD 
dentro das organizações membro 

    

GC; 
representantes 
das entidades 

membro 

- Garantir que os elementos do Grupo de 
Coordenação asseguram a circulação da 
informação sobre o Plano de Ação do FMCVD 
junto dos representantes das entidades 
membro  
 

- N.º de reuniões realizadas pelos 
elementos permanentes do GC 
com os demais membros, por tipo 
de entidade membro; com as 
unidades orgânicas da CMC e 
com entidades de maior 
complexidade organizacional 
(CMC, Hospital, ACES, etc.) 
- N.º de propostas de 
colaboração apresentadas ao GC 
pelas entidades membro 
 

Atualização e reedição de materiais 
produzidos pelo FMCVD 

    

GC; 
representantes 
das entidades 

membro 

- Atualizar e reeditar a brochura Viva Sem 
Medo  
- Rever e reeditar os Manuais para Docentes e 
para Educadores  
- Reeditar cartazes, mupis e folhetos das 
campanhas e pequenos cartões ou lápis com 
os contactos dos serviços de apoio às vítimas 
- Atualizar o filme de apresentação do FMCVD 

- N.º de exemplares da brochura 
Viva Sem Medo reeditados 
- Manuais para Docentes e para 
Educadores revistos 
- N.º de Manuais para Docentes e 
para Educadores reeditados 
- N.º de cartazes, mupis, folhetos 
reeditados e cartões/lápis  
produzidos 
- Data de disponibilização da 
versão atualizada do filme sobre 
o FMCVD 
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Objetivo Estratégico II – Proteger as Vítimas e Promover a sua Integração 
 

MEDIDA AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 
1S 2S 1S 2S 

a) Promover a 

articulação entre 

parceiros estratégicos 

a nível operacional 

Assegurar a dinamização do Grupo 
de Discussão de Casos 

 

    DDES 

 
- Existência de casos propostos para discussão 
e situações para reflexão 
- Existência de propostas para abordar temas 
específicos  
- Presença nas reuniões de pelo menos 80% 
dos participantes 
- Assegurar que os objetivos do GDC são 
conhecidos pelas entidades não representadas 
e representadas 

- N.º de casos propostos 
- N.º de propostas e respetivos 
temas 
- Taxa de participação nas RDC 
por entidade 
- N.º de casos propostos por 
entidades externas ao GDC 

Identificar constrangimentos 
específicos e promover o acerto de 
procedimentos 

    

FS 

ISS 

Tribunal 

- Elaborar diagnóstico da situação 
- Sensibilizar as entidades responsáveis para a 
resolução dos constrangimentos 

- N.º de reuniões de diagnóstico 
- N.º de propostas para promoção 
das mudanças  
- N.º de propostas concretizadas 

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

Acompanhar, apoiar e avaliar o 
trabalho desenvolvido 

    DDES 
- Realizar pelo menos uma reunião de 
avaliação com cada serviço 
- Elaborar Propostas a Reunião de Câmara 

- Existência de Relatórios de 
Avaliação dos SAV 
- Propostas aprovadas em 
Reunião de Câmara e data de 
aprovação 
 

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

Garantir o funcionamento do 
Apartamento de Transição 

    DDES - Acompanhar o trabalho da entidade gestora 

- N.º de reuniões de 
acompanhamento com o Grupo 
de Trabalho 
 

 
Continuar a trabalhar a temática da 
Habitação e Violência Doméstica  

 

    DDES 
- Promover a realização de reuniões do Grupo 
de Trabalho “Habitação e Violência”  

- N.º de reuniões do Grupo de 
Trabalho 
- Taxa de participação dos 
membros do grupo 
- N.º de propostas/atividades 
desenvolvidas pelo grupo 
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Objetivo Estratégico III – Intervir junto de Pessoas Agressoras 

 

MEDIDAS AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 

1S 2S 1S 2S 

 

a) Prevenir a 

reincidência da 

Violência Doméstica, 

intervindo junto de 

pessoas agressoras 

conjugais através do 

Programa CONTIGO 

Dar continuidade à aplicação do 
Programa Contigo 

    

DGRSP, A 
Barragem: 
FPEPTD, 

CMC 

- Promover a realização de quatro grupos 
(finalização do 18º, 19º, 20º e início do 21º 
grupo) do Módulo Psicoeducativo (MPE) 
- Garantir a participação de voluntários no 
Programa  
 

 
- Nº de grupos do MPE realizados 
- Nº de agressores conjugais 
abrangidos 
- Nº de indivíduos que aderem 
voluntariamente ao Programa 
- N.º de reincidências e respetiva 
evolução no período 
 

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

    

DGRSP, A 
Barragem: 
FPEPTD, 

CMC 

- Promover o conhecimento do Programa a 
nível concelhio (em especial junto do ACES 
– médicos de família e EPVA; CPCJ; 
EMAT; Dep. Educação; DIPS (Academia da 
Saúde; Plataforma Saúde na Escola) 
 

 
- N.º de entidades que encaminham 
voluntários 
- N.º de sessões de 
divulgação/participação em 
reuniões realizadas 
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Objetivo Estratégico IV – Formar e Qualificar Profissionais 

MEDIDAS AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 

1S 2S 1S 2S 

 

a) Consolidar a REDE 

SEGURA, com base no 

Roteiro de Intervenção 

Interinstitucional nos 

Casos de Violência 

Doméstica 

 

 

Continuar a dinamizar sessões de 
apresentação do Roteiro 

 

 

    

 

CMC, 
Espaço V, 

Isabel 
Baptista 

 
- Realizar duas sessões de 
apresentação do Roteiro em cada ano 
- Assegurar a presença dos parceiros 
estratégicos indicados nas 
recomendações do estudo 
- Assegurar a presença de 
colaboradores da Câmara Municipal de 
Cascais; de Tutores de Bairro e de 
Mediadores do projeto Take-it (Programa 
Escolhas) 
- Promover a articulação entre as 
sessões do Roteiro e o Grupo de Gestão 
de Práticas 
 

- N.º de sessões realizadas 
- N.º e tipo de organizações 
envolvidas 
- N.º e tipo de profissionais 
abrangidos 
- N.º de colaboradores da Câmara 
Municipal de Cascais, n.º de 
Tutores e Mediadores abrangidos 
- N.º de profissionais que 
frequentam as sessões do Roteiro 
e, posteriormente, o Grupo de 
Gestão de Práticas 

 

 

Continuar a dinamizar sessões de Gestão 
de Práticas intra e interinstitucionais de 
acordo com o Roteiro 

 

 

 

    Espaço V 

 
- Realizar um Grupo de Gestão de 
Práticas com profissionais em cada ano, 
com seis sessões de duas horas cada 
- Dinamizar dois grupos de discussão de 
práticas de assistência e proteção às 
vítimas com OPCs (PSP e GNR) 
- 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 com 
profissionais 
- N.º de sessões realizadas com 
OPCs 
- N.º e tipo de organizações 
envolvidas 
- N.º de profissionais envolvidos 
- N.º de OPCs envolvidos 
- N.º e tipo de ações de divulgação 
realizadas 
 
 

b) Promover a 
prevenção da 
violência em contexto 
escolar 

Acompanhar o desenvolvimento do 
projeto de prevenção da violência em 
contexto escolar – preVio – no AE da 
Parede 

    GC 

- Assegurar que nos anos letivos da 
vigência do Plano de Ação o grupo de 
trabalho continua a existir e a 
desenvolver o projeto 
 

- N.º de elementos do grupo de 
trabalho e composição do mesmo 
- N.º e tipo de atividades 
desenvolvidas e públicos-alvo 
abrangidos 
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Implementar o projeto de prevenção da 
violência em contexto escolar – preVio – 
no AE Alapraia 

 

    GC 

 
- Consolidar um grupo de trabalho que 
integre representantes da comunidade e 
educativa (professores/as, psicólogas, 
assistentes operacionais; alunos/as e 
mães/pais) 
- Planear, dinamizar e avaliar as 
atividades do projeto 
- Assegurar que nos anos letivos 20/21 e 
21/22 o grupo de trabalho continua a 
existir e a desenvolver o projeto 
 

- Existência do grupo de trabalho 
com representantes da comunidade 
educativa 
- N.º e tipo de atividades 
desenvolvidas e públicos-alvo 
abrangidos 
 

Identificar os próximos Agrupamentos de 
Escolas a abranger pelo projeto preVio 

 

    GC 

 
- Estabelecer parceria com os AE para 
execução/acompanhamento dos 
Projetos nos anos letivos 20/21 e 21/22 
 

 
- Novos AE identificados 
- Estabelecida parceria com AE 
para execução/acompanhamento 
do Projeto 
- N.º e tipo de ações realizadas 
prévias ao início do Projeto 
- N.º e tipo de atividades 
desenvolvidas e públicos-alvo 
abrangidos 
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Objetivo Estratégico V – Investigar e Monitorizar 

MEDIDAS AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 

1S 2S 1S 2S 

 

a) Promover o 

conhecimento da 

problemática da VD 

em Cascais 

Recolher, analisar e divulgar os dados 
estatísticos referentes aos anos – 2019, 
2020 e 2021 

    GC 

 
- Recolher periodicamente os dados 
disponíveis 
- Ter informação proveniente da SGMAI, 
APAV, Espaço V, DGRSP, MP, Tribunal, 
CPCJ, OPCs, EPVA, NACJR, entidades 
que acompanham pessoas idosas e 
pessoas com deficiência 
- Divulgar os dados estatísticos na 
newsletter, dedicando uma edição 
exclusivamente à apresentação dos dados 
- Diversificar os meios de divulgação dos 
dados estatísticos 

 
- Periodicidade da recolha de dados 
- Taxa de resposta dos pedidos de 
dados às diferentes entidades 
- Diversidade de fontes informativas  
- N.º e tipo de divulgações 
realizadas por tipo de documento e 
público-alvo  
- N.º e natureza dos meios de 
divulgação utilizados 

Avaliar a implementação do Plano de 
Atividades 2018-2019 

    GC 
 
- Elaborar o Relatório de Avaliação 
 

- Documento disponível na página 
da CMC 
 

 

 

Objetivo Estratégico VI – Reforçar parcerias estratégicas 

MEDIDAS AÇÕES 

QUANDO 

QUEM METAS INDICADORES 2020 2021 

1S 2S 1S 2S 

a) Promover a 
articulação com outras 
Unidades Orgânicas 
da CMC 

 

Envolver outras unidades orgânicas da 
CMC no FMCVD 

    CMC 

 
- Sensibilizar e envolver a DMCO na 
estratégia de comunicação do FMCVD 
- Sensibilizar, envolver e articular com as 
Unidades Orgânicas da Câmara Municipal 
de Cascais constantes do Protocolo de 
Cooperação do FMCVD 
 

 
- Participação da DMCO na 
estratégia de comunicação do 
FMCVD 
- N.º de ações desenvolvidas pelas 
UO da CMC concertadas no âmbito 
do FMCVD (articulação e 
planeamento conjunto) 
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Promover o conhecimento do FMCVD 
junto dos colaboradores da CMC 

 

    CMC 

- Incluir colaboradores da Câmara 
Municipal de Cascais nas ações de 
formação sobre o Roteiro Rede Segura 
- Divulgar informação relevante nos meios 
de comunicação interna da CMC 
 

- N.º de colaboradores/as da CMC 
que participam nas sessões do 
Roteiro 
- N.º de notícias sobre o FMCVD 
e/ou sobre a temática da VD na 
intranet e dentro do DHS (Mural, 
assinatura digital…) 

b) Assegurar a 
representação do 
FMCVD em sub-redes 
da Rede Social 

FMCVD participa no Fórum Concelhio 
para a Promoção da Saúde  

 

    
Espaço V 

APAV 

- FMCVD encontra-se representado pela 
APAV e Espaço V nas reuniões do Fórum 
Concelhio para a Promoção da Saúde  

 

- Taxa de participação dos 
representantes do FMCVD 

c) Promover o 
conhecimento na área 
da VD contra pessoas 
com deficiência 

Participar no Grupo de Trabalho 
“Cidadania” da CPD assegurando que a 
temática da VD é tida em conta na 
reflexão e planeamento de ações 

    Espaço V 
- FMCVD integra a CPD  
 

- N.º de ações/iniciativas que 
incluíram a dimensão da VD 

d) Introduzir a temática 
da Violência 
Doméstica na reflexão 
sobre Dignidade e 
Direitos dos cidadãos 
seniores 

 
Participar no Grupo de Trabalho “Direitos 
Sociais” da Plataforma Envelhecer Melhor 
em Cascais assegurando que a temática 
da VD é tida em conta nas ações de 
informação/formação 
 
 

    APAV 

 
- FMCVD integra a Plataforma Envelhecer 
Melhor 
 

- N.º de ações/iniciativas que 
incluíram a dimensão da VD 

e) Assegurar a 
participação do 
FMCVD na 
implementação do 
PEDS (Plano 
Estratégico de 
Desenvolvimento 
Social) 

Participar nos momentos estratégicos 
definidos pelo Núcleo Executivo da Rede 
Social para a implementação do PEDS 

    GC 

- Participar nas reuniões de definição das 
iniciativas (2020–2023) no âmbito das 
Medidas Estratégicas 
- Alinhar e articular o Plano de Ação do 
FMCVD com o PEDS 

- Taxa de participação do GC 
- N.º de medidas estratégicas do 
PEDS que concorrem para as 
medidas do Plano de ação do 
FMCVD 

f) Angariar novos 
parceiros estratégicos 
para o FMCVD 

Integrar novos parceiros estratégicos no 
FMCVD 

    CMC 
- CUF Cascais, Nova SBE e Joaquim 
Chaves Saúde assinam Protocolo de 
Cooperação 

- N.º de Protocolos de Cooperação 
assinados 
- N.º de atividades ou grupos de 

trabalho em que as organizações 
participam. 
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g) Articular com 
outros Fóruns/Redes 
da Comarca 

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

    CMC 

- Continuar a realizar as reuniões com as 
redes da Amadora e Oeiras à semelhança 
do que já foi realizado com Mafra e Sintra 

- Aprofundar o conhecimento mútuo de 
modo a potenciar respostas, recursos e 
ideias 

- Auscultar sobre o interesse em realizar 
um Encontro das Redes da Comarca para 
divulgação e partilha de boas práticas 

 
- Nº de reuniões realizadas 
- N.º de redes que manifestam 
interesse em promover Encontro 
das Redes da Comarca  



 

 


