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Se sofres de algum tipo de violência ou
conheces alguém que está a sofrer, podes
pôr-te em contacto com a Responsável
de Proteção do teu Projeto.
 

Nome: 
Telefone: 
Correio eletrônico: Espaçoseguro

Violência zero
Quando aceitas participar neste projeto,
comprometes-te com a não violência!

O nosso sistema de proteção só pode ser eficaz
se todas as pessoas vinculadas à instituição se
comprometerem com o bom trato em relação
aos outros, considerando:
- A protecção.
- O bom trato.
- O cuidado mútuo.

É importante que todos e todas sejamos
intransigentes a qualquer forma de violência
(entre nós, para com outrem ou de outros/as
para connosco). Não podemos olhar para o
lado!
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O QUE É UM AMBIENTE
SEGURO?

 Um ambiente seguro é um espaço livre
de qualquer forma de violência.

Os projetos Oblatas são ambientes em
que ninguém (mulheres, menores,
profissionais, voluntariado...) sob
nenhuma circunstância, deve ser objeto
de violência. Nestes projetos, deve
primar o bom trato e o cuidado mútuo.

O QUE É A VIOLÊNCIA?CONCEITO DE VIOLÊNCIA
 Violência é tudo o que não seja tratar(-

nos) bem ou, por outras palavras, tudo
o que não seja bom trato.
Está relacionado com o que se faz
(ação) e com o que se deixa de fazer
“não se faz” (omissão).
Supõe uma atitude ou uma conduta
(física, verbal ou não verbal) que
provoca dano ao próprio e/ou a outras
pessoas (a nível físico, emocional,
cognitivo ou social).

Usar a violência física, psicológica ou
emocional.
Insultar, humilhar, ridicularizar, pôr
alcunhas.
Gritar.
Ameaçar de forma física ou verbal.
Agarrar, abanar, beliscar.
Chantagear.
Isolar fisicamente ou socialmente.
Fazer praxes ou rituais de iniciação.
Tratar de uma forma indigna.
Ignorar, rejeitar.
Impor escravidão ou servilismo.
Não respeitar o direito à intimidade e à
imagem própria.
Não atender de forma adequada às
necessidades de uma pessoa.
Exercer qualquer tipo de violência sexual
ou abuso sexual.
Coagir alguém para a produção de
conteúdo multimédia de abuso sexual
(e.g. pornografia infantil).
Expor pessoas a conteúdos sexuais
inapropriados.
Induzir ou coagir alguém para a
prostituição ou para práticas sexuais não
consentidas.


