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O CESIS - Centro de Estudos para a
Intervenção Social é uma associação sem
fins lucrativos, com estatuto de utilidade
pública, fundada em Janeiro de 1992, que
condensa uma experiência de trabalho
iniciada em 1986. Os estudos realizados ao
longo dos primeiros anos de atividade da
Equipa incidiram, fundamentalmente, sobre a
problemática da pobreza e da exclusão social
em meio urbano. Tais estudos contribuíram
decisivamente para introduzir estes temas na
reflexão científica em Portugal, bem como
para lhes dar visibilidade social,
consciencializando a opinião pública para o
significado dos fenómenos de
empobrecimento na sociedade portuguesa,
na sua extensão e intensidade. Ao longo dos
anos, o CESIS tem procurado dar
continuidade àquela linha de investigação,
embora promovendo um alargamento das
áreas temáticas em análise, por forma a
acompanhar a evolução da própria
sociedade.

SNaP
Special Needs
and Protection Orders

No CESIS alia-se a produção de
conhecimento a uma componente de
intervenção direta junto das populações, a um
investimento na divulgação dessas atividades
com vista à sua disseminação e, finalmente, à
elaboração de propostas de medidas de
política que se pretendem eficazes no
combate à pobreza e na promoção do
bem-estar dos cidadãos e cidadãs e na
promoção da coesão social.
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Este projeto é cofinanciado pela Comissão Europeia DG Justiça, Programa Daphne III

Principais objetivos
O projeto SNaP, cofinanciado pelo
Programa Daphne III, centra-se na
proteção de vítimas de violência doméstica
particularmente vulneráveis, tais como
mulheres muito idosas, mulheres com
deficiência ou com problemas de saúde
mental. Em dois projetos anteriores
tornou-se óbvio que a proteção de
mulheres idosas com necessidades
especiais representa com frequência um
grande desafio para as polícias, o ministério
público e/ou os tribunais. Em muitos países
as medidas de proteção têm geralmente
como objetivo garantir uma área de
segurança para pessoas em risco.
Temporárias ou permanentes, estas
medidas devem criar uma distância entre a
pessoa agressora e a vítima, protegendo a
vítima de contactos não desejados. Tais
medidas de proteção supõem que a pessoa
a ser protegida pode viver independente e
tomar decisões de forma autónoma.

O SNaP irá analisar a eficácia e a
adequação destas medidas e
instrumentos para diferentes grupos de
vítimas com necessidades especiais nos
cinco países participantes. Explorará
também eventuais alternativas, indo
desde a adaptação de medidas existentes
ao desenho de outros tipos de
intervenções, que possam corresponder
melhor às necessidades das vítimas.

Estudos recentes confirmam que as práticas
atuais em relação às medidas de proteção
são problemáticas para mulheres com
necessidades especiais na medida em que
o apoio específico requerido por estas não
é tido em consideração, ou é considerado
de forma inadequada. Assim, o projeto irá
Identificar os principais problemas na
implementação das medidas de proteção
em geral;
Identificar os grupos de vítimas que não
beneficiam (o suficiente) destas medidas;
Identificar as limitações e as potencialidades
das disposições legais em vigor e da sua
implementação em relação a grupos
vulneráveis;
Desenvolver recomendações com vista à
adaptação de instrumentos existentes
bem como ao desenho de soluções
alternativas.

Atividades-chave
e resultados esperados

Fazer estudos de caso e entrevistas com
profissionais em diferentes domínios
(forças e serviços de segurança, ministério
público, tribunais, ONGs);
Elaborar um documento estratégico, em
colaboração com pessoas peritas, para a
melhoria das medidas de proteção a
mulheres vítimas de violência doméstica
em situação de particular vulnerabilidade
e o reforço da sensibilização de decisores
e decisoras, pessoas em cargos políticos
e profissionais.
A disseminação dos resultados do estudo
(nomeadamente através do sítio na internet
e da conferência internacional) e a
discussão das nossas recomendações com
stakeholders relevantes das áreas da
política e da administração, organizações de
lobby, profissionais (em particular que
prestem serviços) e investigadores e
investigadoras nos países parceiros e ao
nível Europeu permitirá colocar nas agendas
o tema da proteção a mulheres vítimas de
violência doméstica em situação de
particular vulnerabilidade.

O SNaP centra-se em três áreas:
Analisar o quadro legal no domínio da
proteção da violência em relações íntimas
bem como as estatísticas sobre medidas
de proteção e coação ao nível nacional;
esta análise será complementada por
entrevistas a pessoas peritas;
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