Noticias

Sendo uma preocupação do Município do Entroncamento as questões relacionadas com a
violência doméstica e a igualdade de género, o mesmo pretende assinalar o Dia Internacional
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se celebra todos os anos a 25 de
novembro, com uma série de iniciativas de informação e sensibilização, nomeadamente com a
divulgação de cartazes sobre a temática e rúbrica na Rádio Voz do Entroncamento a transmitir
nos dias 25 e 27 de novembro, pelas 15h00 e 10h00 respetivamente, e que contará com
colaboração de Arnaldo Anastácio que integra a equipa para a Igualdade na Vida Local.
Este dia foi designado oficialmente em 1999, pelas Nações Unidas (ONU), com o objetivo de
alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres, nomeadamente
casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
De salientar que desde maio de 2020, o Município do Entroncamento disponibiliza uma
Estrutura de Apoio e Atendimento às Vitimas de Violência Doméstica e de Género, designada
Espaço M que tem como objetivo atender e apoiar vítimas de violência doméstica e de género.
Este serviço presta apoio psicológico e social às vítimas de violência doméstica e de género, e
conta com uma equipa de técnicas com formação para o efeito.
O mesmo funciona em estreita coordenação com a Polícia de Segurança Pública e demais
entidades que operam no âmbito social, promovendo a articulação necessária para um eficaz
atendimento, apoio, encaminhamento e acompanhamento, contribuindo para o combate a este
flagelo social e para o reforço da sensibilização e da informação.
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A violência contra as mulheres e a violência doméstica é crime público e uma responsabilidade
coletiva. Neste sentido, o gabinete vem apelar a que todas as pessoas, e não só as vítimas,
denunciem situações de violência doméstica.
O ESPAÇO M – Entroncamento encontra-se sediado no Serviço de Apoio Social e Psicológico
da Câmara Municipal do Entroncamento, na Rua da Junta de Freguesia, n.º 1, 2º Andar, com o
contacto telefónico n.º 249 720 410, e funciona de Segunda a Sexta-feira (exceto feriados) das
9:30 horas às 16:30 horas.
Pela defesa das vítimas de violência doméstica não devemos esquecer que ficar calado é ser
cúmplice deste crime!
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