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Apoio a Vítimas de Crime, seus Familiares e Amigos
Dois mil e dezassete foi para a APAV um ano marcado pela sua expansão pelo território
português, algo que já não se verificava desde 2007. O estabelecimento de parcerias com o
Governo da República e com determinadas Câmaras Municipais, que continuam a ser
parceiros essenciais para a existência e manutenção dos serviços locais de apoio à vítima
nas comunidades, permitiram a abertura de 3 novos Gabinetes de Apoio à Vítima e a
concretização de um ambicionado e testado modelo de equipa itinerante de apoio à vítima
na região do Alto Alentejo Oeste.
A APAV passou, assim, a estar representada em 26 concelhos através da sua rede nacional
de 18 Gabinetes de Apoio à Vítima® (GAV), alicerçada em três sub-redes de apoio
especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual (CARE), familiares e amigos de
vítimas de homicídio (RAFAVH) e vítimas migrantes e de discriminação (UAVMD), bem como
na rede de Casas de Abrigo e na Linha de Apoio à Vítima - 116 006 - número europeu
gratuito de apoio a vítimas de crime.

Com o apoio financeiro do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), no
âmbito da Tipologia de Operação 3.16 - Apoio financeiro e técnico a organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos, o GAV de Santarém da APAV viu a sua ação reforçada
através do desenvolvimento do Projeto EMAV – Equipa Multidisciplinar de Apoio a Vítimas
de Violência Doméstica e de Género. Este projeto visa otimizar as respostas do GAV de
Santarém, fortalecendo a sua intervenção no apoio a vítimas de violência doméstica e de
género, bem como a sua ação ao nível da prevenção e sensibilização para estas temáticas.
A Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio – RAFAVH cumpriu, em
2017, o seu 5º ano de atividade, tendo apoiado neste ano 76 novos/as utentes. Uma vez que
a rede mantem o apoio a processos iniciados em anos anteriores, registou-se um total de
1.153 atendimentos, no final do ano em análise.
Por sua vez, a Rede CARE – apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, apoiou
no ano em apreço 252 pessoas. Para esta prestação de apoio, foram efetuados 2.988
Relatório de Gestão 2017

© APAV 2018

2

atendimentos.
Já a Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), dedicada ao apoio
a pessoas de nacionalidade não portuguesa que tenham sido vítimas de qualquer tipo de
crime apoiou, em 2017, 266 pessoas, através de 650 atendimentos.
Também a Linha de Apoio à Vítima (LAV) da APAV foi alvo de intervenções. Em 2017,
iniciou-se o alargamento progressivo do seu horário de atendimento, passando desta forma
a funcionar em feriados municipais e nacionais, compensando o fecho dos Gabinetes de
Apoio à Vítima neste dias. No ano em análise, foram desenvolvidos 4.642 atendimentos
através deste serviço de apoio.
No que concerne à rede de Casas de Abrigo para Mulheres e Crianças Vítimas de Violência
da APAV, registou-se, em 2017, uma ocupação plena das instalações. A APAV acolheu e
apoiou um total de 177 utentes (mulheres e suas crianças) tanto em acolhimento de
emergência como em acolhimento prolongado.
Em 2017 a APAV reforçou a sua presença, enquanto entidade que apoia vítimas de
terrorismo, em território nacional e no estrangeiro, estreitando a cooperação com entidades
e instituições, a fim de desenvolver procedimentos e protocolos específicos para o apoio de
vítimas de terrorismo de portugueses assassinados no estrangeiro.

Assim, através dos demais serviços de apoio da APAV, registaram-se, em 2017, 40.928
atendimentos, 12.086 processos e 28.842 atendimentos subsequentes.

40.928
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Formação, Informação, Sensibilização & Prevenção
21.161

A prevenção da criminalidade e da violência na sociedade, por meio da realização de ações
de sensibilização e de informação, é um dos eixos de atuação da APAV. O ano em análise foi
marcado por diversas novidades ao nível da prevenção, através da implementação de
projetos como o Projeto SER e o Projeto Junt@s na Prevenção da Violência Contra as
Crianças.
O Projeto SER – Sensibilizar e Educar para os Relacionamentos, financiado pelo Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), tem como objetivo central a criação de
uma oferta educativa inovadora, de caráter lúdico e pedagógico, no domínio da
prevenção da violência doméstica e de género, destinada a crianças entre os 6 e os 10
anos de idade.
Já o Projeto Junt@s na Prevenção da Violência Contra as Crianças, financiado pela
Fundação Jumbo para a Juventude, teve como objetivo central o desenvolvimento de
ferramentas de intervenção inovadoras para a prevenção da violência contra crianças e
para a proteção dos direitos das crianças vítimas.

Na sequência da aposta nesta área, foram realizadas, em 2017, pela Formação APAV 104
formações com a duração total de 1.855 horas e 80 minutos e que contaram com a
participação de 1.194 formandos/as. Foram, também, dinamizadas 428 outras atividades
/ eventos extraplano (428 ações de sensibilização, 50 supervisão, 52 participações, 20
outros eventos e 2 workshops) fazendo assim um total de 761 outras atividades realizadas
em 2017. Estas tiveram a duração total de 1.049 horas e 90 minutos, com 23.280
participantes.
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Investigação & Desenvolvimento
A avaliação e gestão de risco em mulheres vítimas de violência nos relacionamentos
íntimos heterossexuais é um processo essencial para qualidade do apoio prestado pela
APAV. Contudo, o ano em apreço conheceu avanços noutras áreas da avaliação de risco,
tendo a mesma sido alargada a outros grupos particularmente vulnerárias, como as pessoas
idosas. Neste âmbito, ao abrigo do protocolo estabelecido entre a APAV e a Cooperativa de
Ensino Superior Egas Moniz, a Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto e o DIAP de Lisboa, foi desenvolvida uma primeira versão da checklist
designada AGED – Assessment Guidelines for Elder Domestic Violence. Esta ferramenta foi
criada com o objetivo de dar suporte aos profissionais que atuem na área da violência
doméstica, mais concretamente no acompanhamento e/ou avaliação de processos de
negligência e mais tratos a pessoas idosas.
Já no que diz respeito às crianças e jovens, outro grupo considerado particularmente
vulnerável, a avaliação de risco encontra-se direcionada para a problemática da violência
sexual. O objetivo passa por identificar os principais fatores de risco que poderão contribuir
para a ocorrência de episódios de revitimação e estruturar a intervenção realizada com as
crianças, jovens e suas famílias, minimizando o risco a curto, médio e longo prazo.

Qualidade no Apoio à Vítima
O ano de 2017 foi palco de uma revisão do sistema de gestão da qualidade da APAV, como
forma de preparação para a transição da nova norma ISO 9001: 2015. No ano em questão,
foi ainda realizada a 9ª auditoria externa de certificação da qualidade da APAV, que
permitiu a manutenção da sua certificação.
No que diz respeito, ainda, à política de qualidade, importa também referir a inclusão de
indicadores de avaliação de impacto não só nas candidaturas a projetos, como também em
iniciativas em curso, designadamente na Rede CARE - Rede de Apoio Especializado a Crianças
e Jovens Vítimas de Violência Sexual, nas zonas Norte, Centro e Alentejo.
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Ligação à Sociedade | As parcerias
O setor privado é um dos fortes aliados da APAV no desenvolvimento, expansão e melhoria
dos seus serviços. Graças ao financiamento de projetos sociais, inseridos na política de
responsabilidade social, do LIDL e CEPSA a APAV conseguiu, no ano em análise, desenvolver
um conjunto de melhorias, tanto a nível estrutural como de recheio, nas suas Casas de Abrigo
que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica.
O estabelecimento de acordos e parcerias entre a APAV e organismos públicos como Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia é, também, um exemplo de sucesso no trabalho
desenvolvido pela Associação durante o ano de 2017. Através destes mecanismos a APAV
conseguiu abrir 3 novos Gabinetes de Apoio à Vítima: Gabinete de Apoio à Vítima do Alto
Alentejo Oeste; Gabinete de Apoio à Vítima de Paços de Ferreira e Gabinete de Apoio à
Vítima de Oeiras.
Apesar das ótimas relações institucionais entre a APAV e as principais forças policiais: PSP Polícia de Segurança Pública; PJ – Polícia Judiciária; SEF – Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras e GNR – Guarda Nacional Republicana, verifica-se, ainda, alguma fragilidade na
posição da vítima de crime nas diferentes culturas organizacionais das diferentes forcas
policiais. Assim sendo, a APAV está a desenvolver esforços no sentido de aprofundar as
parcerias e as relações de cooperação com estas entidades, com o objetivo de promover os
direitos das vítimas de crime e de melhorar as práticas de atendimento policial à vítima.

Relações Internacionais & Projetos Europeus
Os projetos são uma oportunidade de excelência para o trabalho em rede com as demais
entidades do setor social, público e privado. O ano de 2017 foi um ano, particularmente,
profícuo

no

desenvolvimento

de

candidaturas

a

projetos

cofinanciados

e

no

aprofundamento da cultura de parceria da Associação, tendo sido realizadas 17
candidaturas a distintas fontes e programas de financiamento.
No âmbito dos projetos europeus, promovidos pela APAV, destacam-se o Projeto T@LK:
apoio online para as vítimas de crime e ÓDIO NUNCA MAIS: formação e sensibilização no
combate aos crimes de ódio e discurso de ódio.
Interessa referir ainda os Projetos Capacitar e Sensibilizar para a Violência de Género |
Cabo Verde e Sensibilizar para a Violência Doméstica | São Tomé e Príncipe, coRelatório de Gestão 2017
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financiados pelo Programa de Ajuda Direta (PAD) da Embaixada da Austrália em Portugal e
da Direção-Geral de Saúde e que permitem alargar a atuação da APAV a novas geografias.
A APAV foi ainda parceira em diversas candidaturas a projetos Europeus, dos quais se
destacam os seguintes: WAKE – Working Along with Key Experts; Just and Safer Cities for
All – local actions to combat and prevent racism and all forms of intolerance; Developing
an EU Training Module for the Victims’ Directive; PROTASIS – Police Training Skills e
VOCIARE: Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe; VICToRIIA – Best
Practices in Victims’ Support: Referrals, Informationm Individual Assessment.

Voluntariado
Muito do sucesso e dos resultados alcançados pela APAV se deve à força inabalável dos seus
Voluntários/as e Estagiários/as que, direta ou indiretamente, prestam apoio às vítimas de
crime, seus familiares e amigos. Em 2017 a APAV contou com o apoio de 305 colaboradores
não remunerados na sua rede, sendo que, deste total, 160 estavam alocados à formação.
Face ao número de voluntários registados em 2016, assinalou-se um aumento percentual de
64 pontos em apenas um ano.
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Prestação de Contas
A gestão criteriosa de recursos materiais e humanos tem sido uma premissa constante no
trabalho desenvolvido pela APAV. Só desta forma, atendendo ao quadro financeiro
existente, foi possível manter um ritmo elevado de atividades e projetos, quer a nível
central (serviços de sede) quer nos demais serviços de proximidade da APAV.
Cumprindo o seu dever de prestar contas às comunidades locais, regionais, nacionais e aos
seus diferentes stakeholders, a APAV apresenta o seu balanço de atividades em 2017. De
uma forma geral, pode afirmar-se que todas as atividades e metas estabelecidas foram
alcançadas, dando uma resposta positiva aos objetivos delineados para o ano de 2017.

Gráfico 1 | Despesas 2017
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Gráfico 2 | Receitas 2017
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