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O Parlamento Português, associando-se à campanha lançada pelo Conselho da 

Europa e respectiva Assembleia Parlamentar, em finais do ano de 2006, de 

combate à violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, tem 

vindo a realizar, através de um Grupo de Trabalho constituído para o efeito no 

âmbito da 1ª Comissão, um importante conjunto de iniciativas de forma a 

sensibilizar o legislador bem como a opinião pública para tão grave 

problemática. 

Sob a coordenação do Senhor Deputado José Mendes Bota, o grupo de trabalho, 

de 9 elementos, espelha na sua constituição a representatividade das forças 

políticas no seio da Assembleia da República, contando com a presença das 

Senhoras Deputadas e Deputados: Maria de Belém Roseira, Maria do Rosário 

Carneiro e Sónia Fertuzinhos, do PS; de Helena Lopes da Costa, do PPD/PSD; 

de António Filipe, do PCP; de Teresa Vasconcelos Caeiro, doo CDS-PP; de 

Helena Pinto, do BE e, ainda, de Francisco Madeira Lopes, do PEV.  

Em cumprimento ao aprovado no Plano de Acções, o referido grupo já 

concretizou as seguintes iniciativas: 

- a monitorização exaustiva da legislação em vigor;  

- a elaboração de um projecto de resolução sobre a iniciativa 

“Parlamentos Unidos Para Combater A Violência Doméstica Contra As 

Mulheres”, aprovado, por unanimidade e aclamação, a 12 de Abril do ano em 

curso, pelo plenário da Assembleia da República, e que espelha o compromisso 

dos parlamentares portugueses na luta contra a violência de que as mulheres 

são as principais vítimas; 

- a realização de uma audição parlamentar pública sobre a problemática 

da violência doméstica.; 

 - a inauguração de uma exposição alusiva ao tema 



 e a abertura de um portal dedicado a esta questão no sítio do 

Parlamento. 

Dando sequência às medidas delineadas, e procurando levar a discussão desta 

problemática a outros areópagos exteriores à Assembleia da República, 

nomeadamente em zonas do País mais desfavorecidas em matéria de redes de 

apoio e atendimento às vítimas, vai agora o Grupo de Trabalho promover, em 

colaboração estreita com o Governo Civil do Distrito e com a Câmara Municipal 

de Bragança, nesta cidade, no dia 25 de Junho do corrente, a primeira de quatro 

Conferências Regionais, ali levando em itinerância a Exposição “Fim à 

Violência Doméstica Contra as Mulheres”. 

 

Nesta conferência, que se iniciará às 15 horas, e cujo programa se anexa, 

participarão todos os parlamentares que se deslocam ao Nordeste de Portugal 

em jornada de sensibilização contra a violência doméstica e a violência sobre as 

mulheres em geral. Estarão presentes os deputados e deputadas Mendes Bota, 

Maria do Rosário Carneiro, Helena Pinto e Madeira Lopes. Foram convidados 

para se associar a esta deslocação os deputados eleitos pelo círculo eleitoral de 

Bragança. 

 

A parte da manhã do dia 25 de Junho está reservada para um contacto directo, 

mas discreto dada a sua natureza, com algumas das estruturas de apoio às 

vítimas na área do distrito de Bragança. 

 

Considerando o papel fundamental desempenhado pelos órgãos de 

comunicação social na erradicação de tão graves atentados aos direitos 

humanos como é o caso da Violência Doméstica, é da maior importância que 

estes se tornem o eco da sociedade civil, acompanhando e dando notícia dos 

previstos eventos. 
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O Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias, Deputado Osvaldo de Castro e o Coordenador do Grupo de Trabalho da “ 

Campanha de Combate à Violência Doméstica”, Deputado José Mendes Bota, convidam V. 

Exa. para a inauguração da Exposição “Fim à Violência Doméstica Contra as Mulheres”, às 

14h30, do dia 25 de Junho de 2007, no Centro Cultural Municipal de Bragança, a que se 

seguirá a Conferência Regional “Parlamentos Unidos no Combate à Violência Doméstica 

Contra as Mulheres”, finda a qual os parlamentares estarão à disposição dos órgãos de 

comunicação social em Conferência de Imprensa agendada para as 18h30, no mesmo local. 

Programa no verso 


