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Boa tarde
Acuso a recepção do V/Mail, datado de 11/12/2019, o qual me mereceu a melhor atenção.
Em resposta ao Requerimento n.º 220/XIV/1.ª - AL, apresentado pela Senhora Deputada do Bloco de Esquerda,
Sandra Cunha, em 10 de dezembro de 2019, incumbe-me o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Sertã, José
Farinha Nunes, de comunicar a V.Ex.ª o seguinte:
- Esta autarquia não dispõe de fogos afetos a habitação social.
- No entanto, o Município, para além do Setor de Ação Social, possui várias estruturas de apoio, informação e
encaminhamento de vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas, com destaque para a Comissão Municipal
de Proteção da Pessoa em Situação de Vulnerabilidade da Sertã e para o Gabinete de Atendimento a Vítimas de
Violência da Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento (ALAD) criado no âmbito do projeto “BemMeQuer+:
intervenção de proximidade”.
- Está ainda em fase de implementação o Projeto MARIA - Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência
Doméstica e de Género no Médio Tejo, um Projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) que tem
como principal objetivo desenvolver respostas para a problemática da violência doméstica e de género em todos os
Municípios da região do Médio Tejo. Pretende criar e dinamizar estruturas de apoio e atendimento e redes de
resposta integrada nos concelhos da região.
- Também numa lógica preventiva, o Plano de Ação do Projeto Bússola, uma parceria entre a Câmara Municipal e o
Agrupamento de Escolas da Sertã, prevê um conjunto de ações de prevenção com a comunidade escolar nas áreas
da igualdade de género, da violência no namoro e da violência sexual.
- A Câmara Municipal da Sertã integra a Rede de Municípios Solidários com as Vítimas de Violência e celebrou, em
6 de junho de 2019, Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação - Nova Geração, com a CIG Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
À disposição de V.Ex.ª para qualquer esclarecimento adicional
Os melhores cumprimentos

Ricardo Nunes
Município da Sertã
Setor de Ação Social
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Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado
com o n.º rq220 / xiv / 1ª al sobre Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas | Sertã.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.
Divisão de Apoio ao Plenário.

2

