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Melhor justiça para as crianças em situações de violência
doméstica – o regime de visitas é um projeto que envolveu cinco
países europeus (Bulgária, Chipre, Portugal, Roménia e Escócia) e
foi desenvolvido entre novembro 2018 e janeiro 2021.
As entidades parceiras são:
• Български център за джендър изследвания: Bulgarian Gender Research Foundation
• Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου: Mediterranean Institute for Gender Studies
• Centro de Estudos para a Intervenção Social
• UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta
• Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara: Community Safety and Mediation Centre
Foundation (CMSC)
• Scottish Women’s Aid
• Childhood & Youth Studies Research Group, Moray House School of Education, University of Edinburgh
O projeto IJCC é acompanhado pelo grupo de jovens
especialistas, Yello!
Este grupo é formado por jovens com idades entre os
12 e os 18 anos e que já foram afetados por situações
de violência doméstica.
O projeto IJCC foi avaliado por: Matter of Focus

O projeto IJCC tem como
principal objetivo promover a
participação das crianças e
jovens acerca dos seus
direitos de contacto com os/as
progenitores/as, em famílias
afetadas por situações de
violência doméstica.

Esta apresentação irá centrar‐se em:
1. Qual a relevância do projeto?
2. O que o foi feito no projeto?
3. Quais são os nossos principais
resultados e conclusões?

1. Qual a relevância do projeto?
A Convenção para os Direitos da Criança das Nações Unidas, artigo 12
1. “Os Estados Parte garantem à criança com capacidade de
discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as
questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em
consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e
maturidade”.
2. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida
nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja
diretamente, seja através de representante ou de organismo
adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de
processo de legislação nacional.”

Por “regime de visitas” queremos dizer
comunicação (por exemplo, pelo
telefone ou passar tempo juntos/as)
entre uma
criança e um/a progenitor/a que não
estejam
normalmente a viver juntos/as.
O regime de visitas normalmente é
estabelecido quando os/as
progenitores/as estão em processo de
separação ou divórcio e não conseguem
chegar a acordo sobre essa
comunicação.

Na investigação Inglesa, 62% dos
regimes de visitas contestados
referiam‐se a processos que
envolviam situações de violência
doméstica.
Source: https://www.cafcass.gov.uk/wp‐
content/uploads/2017/12/Allegations‐of‐domestic‐abuse‐
in‐child‐contact‐cases‐2017.pdf

[“Hoje em dia, parece que eles [os tribunais] não têm em consideração
a perspetiva das crianças, apenas a visão do pai ou da mãe que parece
estar mais chateado/a. O que realmente espero é que as audiências à
família melhorem e dêem às crianças uma boa vida familiar, ao contrário
de outras, como eu, que tiveram de lutar pelo direito a ter uma palavra
sobre a minha própria vida”.]
Young person’s reflections on her experience in Scotland. [tradução livre]
Source: https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/mh‐ijcc‐briefing‐childs‐experiences.pdf

2. O que foi feito no projeto?
A. Evidenciar a necessidade de mudança no sistema de justiça e o
desenvolvimento de um trabalho colaborativo. O mapeamento do
sistema e os planos de ação foram ferramentas disponíveis.
B. Explorar 2 modelos:
• Child Contact Children’s Rights Officer, que apoie as crianças afetadas por
situações de violência doméstica e transmita a sua opinião e vontade
acerca do regime de visita ao/à juíz/a.
• Power up/Power Down, que promove a participação das crianças e
jovens – afetados por situações de violência doméstica – para influenciar
políticas e práticas.
C. Apoio e trabalho com o grupo de jovens especialistas, Yello!

3. Quais são os nossos principais
resultados e conclusões?
• Mais semelhanças do que diferenças, nos
diferentes contextos dos países parceiros.
• Oportunidade para mudanças quando há
abertura política.
• A participação das crianças e jovens é
poderosa para inspirar e conduzir à
mudança.

Rona Mackay, Membro do
parlamento Escocês
Na fase final do projeto de
lei [Escocesa) das crianças
[tradução livre]

[“Uma das partes mais memoráveis deste
processo para levar o projeto de lei à fase
3, foi o facto do comité ter ouvido em
privado os/as jovens especialistas Yello!
(…) Um/a por um/a, ouvimos sobre as
experiências traumáticas e infelizes do
regime de visitas, por determinação do
tribunal, nos quais os/as jovens se
sentiram impotentes para expressar o que
realmente queriam. Fiquei surpreendida
com a sua coragem em partilharem a sua
história perante uma sala cheia de pessoas
adultas. Eles/as ajudaram a desenhar um
projeto de lei para que as gerações futuras
não tenham que passar pela mesma
experiência”]
Source: https://www.scottishparliament.tv/meeting/stage‐3‐
proceedings‐children‐scotland‐bill‐august‐25‐2020

“Argumentos de que pode ser
angustiante para a criança
normalmente não constituem um
bom motivo para privar a criança
dos seus direitos... Além disso,
disputas com alto nível de conflito
podem ser particularmente
stressantes para as crianças e
serem capazes de expressar as suas
preocupações e inquietações pode
ser tranquilizador e encorajador.”
Source:
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/421005/voice‐of‐the‐child‐advisory‐group‐
report.pdf

Para concluir…
... Todas e todos
precisamos de nos tornar
numa ou num super‐
ouvinte?

O Projeto IJCC – melhor justiça para as crianças em situações de violência doméstica – o regime de visitas é
financiado pelo Programa Direitos, Igualdade e Cidadania (2014‐2020) da União Europeia.
Os conteúdos apresentados representam os pontos de vista do/a autor/a e é da sua total responsabilidade.
A Comissão Europeia não aceita nenhuma responsabilidade pelo uso que possa ser feito da informação
presente nos mesmos.
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