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Moção 

Pela Prevenção e Combate à Violência Doméstica 

Novembro é o mês contra a Violência Doméstica! 

Como é do conhecimento geral, durante o mês de novembro, a Junta de Freguesia, em parceria 
com a PSP, está a realizar uma série de iniciativas de sensibilização da população contra a 
violência doméstica. 

Foram feitas várias iniciativas: 

1- O executivo da JF e da PSP no dia 9 de novembro estiveram presentes no mercado da 
Póvoa de Santa Iria, no dia 17 no mercado do Forte da Casa, no dia 25 no Centro 
Comercial Serra Nova e no dia 29 na estação CP da Póvoa. 

2- Foram distribuídos à população, folhetos informativos da PSP sobre como, a população 
pode denunciar e apresentar queixas em situações de violência doméstica, e pequenos 
laços roxos, símbolo da luta contra a violência doméstica. 

3- No dia 25, dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, no 
Centro Comercial Serra Nova, foi inaugurada uma exposição alusiva ao tema composta 
por cartazes, gentilmente cedidos pela CIG, que abordam os vários tipos de violência 
doméstica: no namoro, no casamento, contra pessoas LGBTBI e contra pessoas idosas. 

Reconhecendo que a violência doméstica atinge crianças, idosos, pessoas dependentes e 
pessoas com deficiência, sendo que a realidade indica que as mulheres continuam a ser o grupo 
onde se verifica a maior parte das situações de violência doméstica, que neste contexto se 
assume como uma questão de violência de género. 

Atá dia 20 de novembro, o Observatório de Mulheres Assassinadas, contabilizou 24 mulheres 
assassinadas poe x, atuais companheiros ou familiares muito próximos. Os últimos dados 
mostram que a violência doméstica é o segundo crime mais participado contra pessoas em 
Portugal, atingindo quase 27 mil ocorrências. 

Sendo a violência doméstica transversal na nossa sociedade, é fundamental a continuação das 
ações de sensibilização e informação para um melhor esclarecimento da população sobre o 
tema da violência doméstica e sobre as formas da sua denúncia. Neste âmbito, vem a 
Assembleia da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa: 

 Propor que a junta de freguesia da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa prossiga com as 
ações de sensibilização e informação sobre o tema da violência doméstica no ano de 
2019; 
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 Manifestar a total disponibilidade da Assembleia de Freguesia e dos seus eleitos para a 
promoção, divulgação e eventual participação nas ações a realizar. 

 

Casa, 3 de dezembro de 2018 no Centro Comercial Serra Nova e no dia  
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 
Moção aprovada por unanimidade. 


