LAÇO BRANCO: Desocultar e denunciar a violência doméstica contra
pessoas portadoras de deficiência
O projeto “Laço Branco” foi desenhado pela Fundação António Joaquim Gomes da Cunha, uma
IPSS que dirige a sua ação à população portadora de deficiência e que desenvolve a sua ação
em três valências:
- Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
- Serviço de Atendimento/Acompanhamento Social (SAAS)
- Lar Residencial para Pessoas com Deficiência

O projeto “Laço Branco” visa prevenir a ocorrência de situações de violência doméstica contra
a população portadora de deficiência, desocultando o fenómeno e trazendo-o para discussão
pública, numa perspetiva de apoiar e proteger aquela população, ampliando e consolidando a
intervenção já desenvolvida pela Fundação.

O projeto sustenta-se na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação —
Portugal + Igual (ENIND), em concreto no Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à
Violência Contra as Mulheres e à Violência Doméstica (PAVMVD).
Dentro do PAVMVD o projeto “Laço Branco” circunscreve-se ao objetivo II: Apoiar e proteger:
ampliar e consolidar a intervenção.

O projeto “Laço Branco” pretende promover as 3 linhas transversais definidas pela Estratégia
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND), concretamente:
1) Territorialização- envolvimento das entidades locais/regionais com especial relevo no
âmbito da prevenção da Violência Doméstica (e em particular da VD contra pessoas
portadoras de deficiência), em diferentes ações do projeto.

Estão diretamente envolvidas no projeto 5 IPSS`s: 3 de Cabeceiras de Basto e 2 de
Celorico de Basto.

2) Promoção

de

parcerias-

através

da

corresponsabilização,

da

partilha

de

conhecimentos (ex: Ação “Rede de Partilha”/ Plataforma de Debate) e criação de
parcerias estratégicas (ex: escolha de IPSS`s com elevado potencial disseminador junto
de outras ONG`s).
Esta ação irá refletir-se numa mais sólida sustentabilidade do projeto, na medida em
que garante uma mais profícua disseminação, noutros contextos e noutras entidades. O
projeto Laço Branco conta com a parceria de IPSS`s do concelho de Cabeceiras de
Basto e de IPSS`s do concelho de Celorico de Basto, o que lhe conferirá uma maior
sustentabilidade, pelo poder disseminador que as parcerias conferem à iniciativa.

3) Intersecionalidade- a Violência Doméstica contra pessoas portadoras de deficiência
resulta não apenas de um fator, mas sim de uma multiplicidade de fatores. A
intersecionalidade implica admitir um processo multicausal, que faz com que se
combinem várias categorias para produzir fenómenos como a violência contra pessoas
portadoras de deficiência, sendo necessário identificar as fontes estruturais deste
fenómeno que geram resistência perante situações tão graves e acutilantes.
A perspetiva interseccional alerta ainda para os riscos das análises simplistas perante o
caráter complexo do fenómeno da violência contra pessoas portadoras de deficiência.

O projeto “Laço Branco” visa a realização de 10 ações:

1- Campanhas de

Realização de uma campanha de informação e de divulgação na

informação e

Feira da Orelheira e do Fumeiro de Cabeceiras de Basto através da

divulgação na

disponibilização de flyers do projeto, bem como outro material

Feira da

promocional que permita explicar aos/às visitantes os objetivos do

Orelheira e do

projeto

Fumeiro de
Cabeceiras de
Basto
Criação de uma Plataforma de debate, em que serão inseridas 5
2- Workshops

IPSS`s dos concelhos de Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.

“Rede de

Pretende-se dinamizar um ciclo de 3 workshop`s que contará com a

Partilha”

presença de outras IPSS`s que darão a conhecer boas práticas e,
por isso, aportarão valor acrescentado. Cada IPSS poderá replicar
as

boas

práticas

nas

suas

Instituições,

rentabilizando

o

conhecimento adquirido
Dentro das ações destacam-se:
(1) Abordagem Intersecional da violência doméstica contra a pessoa
portadora de deficiência
(2) Violência doméstica contra a pessoa portadora de deficiência:
Identificação
(3) Violência doméstica contra a pessoa portadora de deficiência:
Intervenção
Criação de uma página Web “Laço Branco” que pretende ser um
3- Web Site

guia útil para implicar as IPSS`s na eliminação da VD contra
pessoas portadoras de deficiência.
Esta

iniciativa

será

estruturada

em

4

níveis:

sensibilização,

prevenção, deteção e intervenção. Todos eles apresentarão uma
organização similar, incluindo a informação básica para cada nível,
assim como uma ampla oferta de atividades e recursos atualizados
para trabalhar os conteúdos específicos.

Pretende-se que esta página constitua um recurso de apoio às
IPSS`s nacionais, no sentido de terem um papel ativo e estruturado
na sensibilização, prevenção, deteção e/ou intervenção no âmbito
da VD contra pessoas portadoras de deficiência.
4- Caderno

Conceção do Caderno Fotofantasia “60 desenhos: Violência contra

Fotofantasia “60

pessoas portadoras de deficiência”. Será um recurso pedagógico a

desenhos:

utilizar em ações de sensibilização sobre VD contra pessoas

Violência contra
pessoas
portadoras de

portadoras de deficiência.
Trata-se de um recurso pedagógico que pode ser utilizado por
técnicos/as que operem nesta área.

deficiência”
5- Documentário

Criação

de

um

documentário

que

pretende

dar

uma

visão

“Grito de

abrangente, através da exploração de casos reais (garantindo a

Silêncio”

total confidencialidade dos/as participantes), da região de Basto.
Pretende-se dar a conhecer a gravidade da situação, o facto de
muitas vezes as vítimas não denunciarem e a necessidade de
denunciar os casos (enquanto crime público) e de apoiar as vítimas,
encaminhando-as para as estruturas competentes.

6- Campanha de
Sensibilização
“Violência,
NÃO!”

Campanha

destinada

a

pessoas

portadoras

de

deficiência,

residentes na região de Basto e previamente identificadas pelas
entidades locais.
A ação visa estimular as pessoas portadoras de deficiência a não
tolerar a violência e a denunciá-la, se isso se aplicar.

7- Campanha de

O objetivo desta campanha é produzir mudanças culturais que

Sensibilização

propiciem a erradicação da VD contra pessoas portadoras de

“Laço Branco:

deficiência, na

região

de Basto. A

campanha

definirá como

desocultar e

mensagem a importância da desocultação e denúncia deste tipo de

denunciar a

VD.

Violência
Doméstica
contra pessoas
portadoras de
deficiência”

Alicerçados/as

nessa

mensagem

convidar-se-ão

os/as

cidadãos/ãs a assumir um compromisso pessoal com a problemática
simbolizada em forma de Laço Branco.

8- Campanha de
sensibilização

Esta campanha é dirigida a profissionais que intervêm diretamente
junto

de

pessoas

portadoras

de

deficiência

nomeadamente

“Abordagem

profissionais da área da educação, intervenção social, saúde e

Intersecional da

justiça; forças de segurança; das áreas da proteção de crianças e

Violência

jovens (ex: CAFAP`s) e dirigentes de IPSS`s.

Doméstica

Pretende-se contribuir para a problematização dos pontos de

contra pessoas

interseção da VD contra PPD, assim como definir estratégias de

portadoras de

prevenção.

deficiência”
9- Campanha de

Trata-se de uma campanha de sensibilização e de denúncia,

Sensibilização

centrada na promoção da dignidade e dos direitos fundamentais

“Há uma Lei que
te ampara!”

daquelas pessoas.
Pretende-se consciencializar as vítimas para a importância da
denúncia do crime de VD, explicando-lhes a proteção a que têm
direito, nas suas diferentes formas.

10-Seminário Final do

Pretende ser um espaço privilegiado para a discussão dos temas

Projeto Laço Branco

trabalhados, através das ações implementadas na região de Basto
(Cabeceiras e Celorico de Basto). Pretende-se que esta iniciativa
permita salientar a importância das intervenções realizadas, no
tecido social da região de Basto.

Projeto nº POISE-03-4436-FSE-001041 com o custo total aprovado de 69 999,48
euros (59 499,56 euros do FSE - Fundo Social Europeu e 10499.92 euros do
Orçamento do Estado Português).

