
Proposta de Plano de Ação 2015 

Cód. Objetivo Geral Estratégia Ação/Instrumento Indicadores 
Responsáveis/ 
Intervenientes 

Calendarização 

O1 
E1 

A1 
Conhecer a realidade territorial 
do Alentejo Litoral no âmbito da 
Violência Doméstica 

Articular com todas as entidades 
parceiras da RIVDAL para aprofundar o 
diagnóstico e sistematizar a informação 
(estatísticas dos casos de VD, recursos 
existentes, etc.) 

Aplicação de questionário às 
entidades parceiras da RIVDAL 

- Nº de casos p/concelho 
- Recursos existentes 
p/concelho 
- Relatório 

- IPS 
- Entidades parceiras 
da RIVDAL 

1º Semestre 

O1 
E1 

A2 

Construção/Adoção de Ficha de 
Registo padronizada  

- Ficha criada/adotada 
- IPS 
- Entidades parceiras 
da RIVDAL 

2º Semestre 

O2 
E1 

A1 

Dar a conhecer à população em 
geral a existência da RIVDAL 

Promover a divulgação da RIVDAL e dos 
recursos/respostas no âmbito da VD 
existente no AL  

Elaboração / divulgação de um Guia 
de Recursos 

- Guia de Recursos (S/N) 
- IPS 
- ADL 
- Municípios 

4º Trimestre 

O3 
E1 

A1 

Melhorar/reforçar a capacidade 
de resposta às Vítimas de VD no 
AL 

Promover uma eficaz articulação entre 
as entidades parceiras da RIVDAL 

Definição das competências das 
diversas entidades, identificação dos 
interlocutores-chave, assim como dos 
circuitos a seguir  

- 
Procedimentos/Instrument
os (fluxograma) / Circuitos 
criados 

- Entidades parceiras 
da RIVDAL 

Ano de 2015 

O3 
E2 

A1 
 

Promover a criação/manutenção de 
Gabinetes de Atendimento a vítimas de 
VD 

Construção de parcerias que visem o 
reforço de resposta/ criação de 
Gabinetes de Atendimento da vítima 
de VD  

- Gabinetes mantidos 
- Gabinetes criados nos 
concelhos onde não 
existem 

- Entidades parceiras 
da RIVDAL 

4º Trimestre 

O3 
E3 

A1 
 

Dar continuidade à formação/ 
capacitação técnica dos técnicos/as das 
entidades parceiras da RIVDAL 

Promoção de formação em Mutilação 
Genital Feminina (MGF) 

-Realização da formação 
- IPS 
- UMAR 

Ano 2015 

O4 
E1 

A1 

Sensibilizar e informar a 
população em geral para a 
problemática da VD/VG 

Assinalar em cada concelho as datas 
alusivas às temáticas da VD, IG, Maus-
tratos, etc.  

Comemoração, em todos os 
concelhos, dos dias: 
- 6 fev. – Dia Internacional para a 
Erradicação da MGF 
- 8 mar. – Dia Internacional da Mulher 
- 2 out – Dia Internacional da Não 
Violência 
- 18 out – Dia Internacional de 
Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos 
- 24 out - Dia Municipal p/Igualdade 
- 25 nov – Dia Internacional pela 

- Sensibilização dos 
parceiros para as temáticas 
de IG 
- Ações comemorativas 
p/concelho e p/data 

- Entidades parceiras 
da RIVDAL 

Ano 2015 
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Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres 

O4 
E1 

A2 

Promoção do Mês da Prevenção dos 
Maus-tratos na Infância 

- Ações promovidas 
p/concelho durante o mês 
de abril 

- CPCJ Abril 

O5 
E1 

A1 

Promover a IG como estratégia 
de prevenção e eliminação da VD 
e VG 

Capacitar pessoas e organizações na IG  

Desenho de projeto a médio prazo na 
preparação:  

1) Ações de formação e 
sensibilização para públicos 
estratégicos em IG;  
2) Promoção de planos para IG;  
3) Promoção do 
empreendedorismo de mulheres;  

Candidaturas realizadas 

- ADL 
- Entidades parceiras 
da RIVDAL 
 

Ano 2015 

 


