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De acordo com o Conselho da Europa (2008)1, 12% a 15% das mulheres europeias 
sofreu violência doméstica.  

A segurança das mulheres e crianças é primordial em todos os momentos da 
intervenção em violência doméstica. Desta forma, a avaliação de risco – aplicação 
formal de instrumentos para avaliar a probabilidade da repetição ou escalada da 
violência entre parceiros íntimos – desempenha um papel central e deve ser dada a 
máxima prioridade. Esta é a base para estabelecer um plano de segurança que 
garanta a protecção e segurança, prevenindo futuros actos de violência e/ou 
homicídio e permitindo às sobreviventes (mulheres e crianças) uma vida sem 
violência. 

 

ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    
 
O Projecto E-MARIA pretende contribuir para a melhoria da intervenção em violência 
doméstica através do desenvolvimento de abordagens inovadoras e instrumentos 
para a avaliação de risco, no sentido de aumentar a predição de revitlimização e 
promover a protecção e segurança das vítimas/sobreviventes de violência. A 
segurança e protecção deve contribuir para o recovery das sobreviventes e 
(re)construção das suas vidas sem violência. 

 

Os principais objectivos do projecto são: 

 criar instrumentos e ferramentas que permitam um maior nível de eficácia e 
eficiência na protecção e segurança de sobreviventes; 

 promover o recovery de sobreviventes (e consequentemente o seu empowerment 
e autonomia) e prevenir futura vitimização; 

 promover a colaboração junto de stakeholders envolvidos no suporte e na 
segurança de mulheres e crianças, bem como desenvolver redes formais e 
informais. 

 

ActividadesActividadesActividadesActividades    
Nos dois anos do projecto, as principais actividades a desenvolver são: 
 

 efectuar um diagnóstico de necessidades abrangente, recolhendo informação 
sobre os instrumentos de avaliação de risco existentes, os aspectos legais 
relacionados com a avaliação de risco, plano de segurança, implicações legais e 
formação disponível para mulheres sobreviventes; 

 desenvolver um Manual Europeu em Avaliação de Risco composto por várias 
secções, tais como linhas de orientação e instrumentos para implementar a 
avaliação de risco, planos de segurança, exemplos de boas práticas, recursos 
disponíveis, sistema legal e criminal; 

 desenvolver módulos de formação para profissionais; 

                                                 
1
 http://www.coe.int/t/dc/campaign/stopviolence/default_en.asp - consultado em Agosto 2011. 



 

 

 desenvolver módulos de formação para mulheres sobreviventes no sentido de 
promover o seu recovery, empowerment e autonomia. 

 

PPPPúblicoblicoblicoblico----AlvAlvAlvAlvoooo    
O Projecto E-MARIA procura envolver todas/os as/os profissionais que se encontram na 
linha da frente dos serviços para vítimas/sobreviventes de violência doméstica, com enfoque 
nas/os profissionais da área legal/judicial, bem como todas/os as/os profissionais 
envolvidas/os na área da violência doméstica, dado o impacto da avaliação de risco nos 
diferentes níveis de intervenção.  
 
Um outro grupo-alvo do E-MARIA são as mulheres sobreviventes a quem se destinam as 
sessões de formação com o objectivo de acompanhar o seu processo de recovery e 
promover a sua autonomia.  
 
Todos os grupos alvo irão beneficiar das melhorias implementadas em todo o processo de 
intervenção e suporte na área da violência doméstica e de género, e ter a oportunidade de 
melhorar as suas competências pessoais e profissionais nas respectivas formações. 
 

Parceiros Parceiros Parceiros Parceiros     
 

 

AMCV, Lisbon, Portugal 
Sandra Paulos, Petra Viegas 
www.amcv.org.pt  
 

 

 

BUPNET GmbH, Göttingen, Germany 
Sabine Wiemann, Ines Polzin 
www.bupnet.de 
 

 

Social Innovation Fund, Kaunas, Lithuania 
Liudmila Mecajeva, Diana Basinskaite 
www.lpf.lt 
 

 

die Berater, Vienna, Austria 
Maren Satke 
www.dieberater.com  
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O projecto tem o apoio financeiro da Comissão 
Europeia. Esta informação reflecte apenas a 
perspectiva do autor, e a Comissão não pode ser
responsável por qualquer utilização da informação 
contida neste folheto. 

 


