Maus Tratos

ENCONTRO
“Sou em geral conhecido como pessimista. Ao

MAUS-TRATOS:

contrário do que alguma vez possa ter parecido,
dada a insistência com que afirmo o meu radical
cepticismo sobre a possibilidade de qualquer
melhoria efectiva e substancial da espécie dentro
do que em tempos não muito distantes se chamou
progresso moral, preferiria ser optimista, mesmo
que fosse apenas por ainda conservar a esperança
de que o sol, por ter nascido todos os dias até hoje,
nasça também amanhã. Nascerá, mas lá chegará
também o dia em que ele se acabe. O motivo
destas reflexões de abertura é o mau trato[…].
Que fazer? Outros o saberão embora não o
tenham dito. Uma vez que a delicada sociedade
em que vivemos se escandalizaria com medidas de
exclusão social permanente para este tipo de
crimes, ao menos que se agravem até ao máximo
as penas de prisão, excluindo decisivamente as
reduções de pena por bom comportamento. Por
bom comportamento, por favor, não me façam
rir.”

José Saramago,
in “http://caderno.josesaramago.org/2009/02/16/maus-tratos/”

PREVENÇÃO E
INTERVENÇÃO

ORGANIZAÇÃO

CO-FINANCIAMENTO/APOIO

Dia 10 Dezembro de 2009
Beja, Auditório da ESEB

Programa
09:00 Horas: Recepção aos participantes
Maus tratos: prevenção e intervenção
Os maus-tratos fazem parte do
quotidiano de milhões de pessoas por
todo o mundo. Não conhecem fronteiras,
religiões, classes sociais, faixas etárias,
sendo, por muitos considerados como um
dos maiores flagelos que atinge a
sociedade, globalmente falando, neste
novo milénio.
Apesar do seu carácter global, é no local,
na nossa comunidade, que podemos e
devemos, com pequenas mas
significativas acções, contribuir para
erradicar este problema.

09:30 Horas: Sessão de Abertura
Manuel Monge, Governador Civil de Beja
José Velez, Vice-Presidente do Município de
Beja

José Guerra, Director do CDSSS de Beja
José Hilário Mendes, Presidente da

Ficha de Inscrição
(Data limite de inscrição: 04/12/2009)

Nome:
__________________________________

Cercibeja

Morada:

Mário Aboim, Presidente FENACERCI
Luís Murta, Presidente ESE de Beja

__________________________________

10:00 Horas: Reflexão sobre o tema
• Conceito e Tipologias Especificas
Luís Fernandes, Associação Sementes Vida
• Aspectos legais
Mário Aboim, Presidente FENACERCI

Código Postal:
_______-_____ _____________________
Contactos:
Telef/Telem:

10:30 Horas: Retrato do concelho
Apresentado por oficial da PSP Beja

_______________________________

10:45 Horas: Pausa para café

_______________________________

E-mail:

Foi neste sentido que surgiu esta
iniciativa proposta pela Cercibeja. Reunir
uma série de entidades e respectivos
colaboradores, com o propósito de
discutir formas de prevenção e
intervenção em maus tratos.

11: 15 Horas: Prevenção/Intervenção em
grupos de risco
Moderador: Luís Vieira, Cercibeja
• Mulheres
Patrícia Cardoso e Ana Pestana, Moura
Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho
de Moura

Remeter para:

Não temos a pretensão de resolver esta
problemática, apenas contribuir para a
discussão e a busca de formas de
actuação que minimizem o seu impacto.

• Crianças e Jovens
Fernanda Matias, Chefe do Sector da Infância

CERCIBEJA

e Juventude do CDSSS de Beja

• Pessoas com Deficiência
(a confirmar)

• Idosos
Ana Soeiro, Caritas Diocesana de Beja
13:00 Horas: Final dos Trabalhos

Instituição onde trabalha/estuda:
(riscar o que não interessa)

__________________________________

Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Beja
Ao C/ Maria José Vidal
Quinta dos Britos | Apartado 6115 | 7801-908 Beja
Telef: 284 311 390 | Fax: 284 311 399
E-mail: geral@cercibeja.org.pt

