
 

 

 

 

 

Designação:  

“6 em Rede” - REDE INTER MUNICIPAL DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Projecto Nº. 

POISE-03-4437-FSE-000280 

 

Âmbito 

POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

Eixo Prioritário: Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação 

Objetivo temático: Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação 

Prioridade de investimento: Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade de 

oportunidades; 

Tipologia de operação: 3.17-Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de Acompanhamento dos 

Agressores na Violência Doméstica 

 

Objecto  

Aprovada no âmbito do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, concretamente na tipologia de 

operação 3.17 – “Instrumentos específicos de protecção das vítimas e de acompanhamento de agressores na 

violência doméstica” e dentro desta na esfera da Acção 3.17.1 “Estruturas de atendimento, acompanhamento e apoio 

especializado a vítimas de violência doméstica e violência de género e sensibilização e produção de materiais nestas 

áreas”, a candidatura objectiva a criação de um gabinete que tem a característica inovadora de se operacionalizar 

como uma unidade itinerante de intervenção, aconselhamento, encaminhamento e atendimento personalizado a 

vítimas de violência doméstica, numa política de proximidade e respeito, auxiliando-as num processo de capacitação 

e autodeterminação, recorrendo a uma intervenção de natureza transversal, que consagra a mobilização para os 

recursos locais internos e externos. 

 

O projecto “6 em Rede” Rede Inter Municipal de Apoio à Vítima de Violência Doméstica reúne uma parceria 

composta para além da Dueceira que se assume como entidade promotora, dos Municípios de Lousã, de Miranda do 

Corvo, de Pampilhosa da Serra, de Penacova, de Penela e de Vila Nova de Poiares e que terá a sua actuação nestes 

6 concelhos, tendo surgido da necessidade de se criar uma estrutura de atendimento nos concelhos que, organizada 

em rede, se assume como facilitadora da articulação de soluções eficazes de encaminhamento e apoio às vítimas. 

 

Desta forma, o Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica tem como finalidade directa proporcionar o 

atendimento, apoio, protecção e reencaminhamento de vítimas de violência doméstica, actuando numa lógica de 

trabalho em rede, por forma a dar respostas de proximidade no apoio e intervenção multidisciplinar e especializada 

às vítimas. 

 

Analisando os dados de relatórios dos últimos anos, apresentados por diversas entidades públicas e privadas, acerca 

da temática da violência de género e/ou violência doméstica, e à luz dos acontecimentos ocorridos em Portugal no 



ano de 2019 e já com grande incidência neste ano de 2020 – também porventura reforçado com a actual conjuntura 

Covid19 -, depreende-se que o caminho a percorrer ainda é longo, em que os casos de violência doméstica 

constituem uma realidade social intolerável e inadmissível. É ESTE O CENÁRIO QUE O PROJECTO 6 EM REDE 

VISA CONTRARIAR E SE POSSÍVEL ANTECIPAR E/OU ATENUAR. 

 

Entidade Responsável/Promotor  

GAL- Grupo de Acção Local Dueceira 

 

Parceria Regional 

 Município de Lousã  

 Município de Miranda do Corvo 

 Município de Pampilhosa da Serra 

 Município de Penacova  

 Município de Penela  

 Município de Vila Nova de Poiares 

 

Beneficiários Finais:  

Vítimas de Violência Doméstica, Segmentos da população em risco ou com maior fragilidade social, Comunidades do 

Território de Abrangência 

 

Custo Total Elegível: € 62.750,00 

 

Despesa Pública: € 62.750,00 

 

Calendarização Inicial: de 01/07/2020 a 31/12/2021 

  

 

 


