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A Secretária de Estado da Igualdade veio a Viana do Castelo esta sexta-feira e trouxe 
uma boa notícia para o Gabinete de Apoio à Família: foi aprovada a candidatura do 
projecto ProEqu@l. Este projecto é a continuação do @equitas e vai ser desenvolvido 
nos próximos dois anos. O ProEqu@l vai ser desenvolvido pelo Núcleo de 
Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica (NAAVD) de Viana do Castelo e 
representa uma aposta na prevenção da violência doméstica. 

Vai desenvolver, até 2012, acções de sensibilização para a igualdade de géneros. A 
principal novidade do ProEqu@l é o facto de este ser um projecto para o distrito, que 
aposta na descentralização dos serviços. Até agora, o Núcleo restringia a sua acção 
ao concelho de Viana mas o novo projecto vai trabalhar em todo o distrito. O objectivo 
é ajudar as vítimas de violência doméstica a conseguirem a reinserção na sociedade e 
tentar a reabilitação dos agressores. Elza Pais, Secretária de Estado da Igualdade, 
deixou rasgados elogios ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento a 
Vitimas de Violência Doméstica vianense. Afirmou que o Núcleo desenvolveu um 
trabalho “inovador” e que “trabalhos destes não devem ser interrompidos em 
circunstância nenhuma”. O Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 
de Viana aproveitou a visita da Secretária de Estado da Igualdade para apresentar o 
seu “sonho”: a construção de uma nova Casa de Abrigo para vítimas de violência 
doméstica em Viana do Castelo. A Casa de Abrigo existente já tem dez anos e, 
segundo Isabel Fernandes, do Núcleo, não consegue dar resposta às necessidades 
existentes. A nova Casa de Abrigo está orçada em 600 mil euros e teria capacidade 
para 30 utentes, entre vítimas de violência e os filhos das vítimas. Elza Pais disse que 
os tempos são “difíceis” mas não cortou a esperança às técnicas do Núcleo. O 
Gabinete de Apoio à Família de Viana do Castelo procura parcerias para a construção 
da nova Casa Abrigo e a Comunidade Intermunicipal Minho-Lima é uma das 
hipóteses. 
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