
Núcleo de Atendimento às Vítimas de 

Violência Doméstica do Distrito de Viseu

Contactos
300515617

916939640



25 de Novembro

Dia Internacional pela Eliminação da 

Violência contra as mulheres
Em Portugal, em 2020, morreram 30 mulheres 

vítimas de Violência Doméstica



NAVVD

O que fazemos?

Atendimento descentralizado em todos os concelhos do distrito deViseu

• A avaliação de risco e posterior envio para as entidades judiciais com vista à aplicação de

medidas de cessação de perigo;

• Apoio no contacto com as entidades judiciais, policiais e todas as outras com vista a

obtenção dos direitos;

• Apoio no requerimento de proteção jurídica; capacitação financeira; requerimento de

adiantamento de indemnização pelo estado; apoio no requerimento do complemento social

de inclusão;

• Formação profissional e apoio na integração laboral;

• Aconselhamento e acompanhamento em diligências judiciais, como a prestação de

declarações para memória futura;

• Apoio na recolha de pertences junto da casa de morada de família;

• Acolhimento;

• Pedido de teleassistência ao tribunal;

• Elaboração de plano pessoal de segurança;

• Apoio psicológico ao nível de intervenção em crise.



Centro de Acolhimento de Emergência de

Viseu;

Esta resposta permite que as mulheres vítimas e filhos menores em

situação de risco elevado, possam ser acolhidos de imediato, 24h/dia

365 por ano, cessando dessa forma o perigo iminente, na qual poderão

permanecer protegidas até aplicação de medida judicial.

Apoio social, psicológico e jurídico e apoio à autonomização.



NAVVD Norte

Atendimento descentralizado nos centros de saúde dos oito

concelhos do norte do distrito:

Lamego, São João da Pesqueira, Tabuaço, Armamar, Tarouca,

Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe.

O NAVVD garante que a população dos concelhos geograficamente 

desprovidos, beneficie do mesmo atendimento especializado que a 

população do restante distrito.



Casa de Abrigo - Acolhimento diferenciado de 

mulheres vítimas de violência doméstica com 

doença mental

 Equipa – constituida por Médica Psiquiatra, Enfermeiro, Psicóloga,

Assitente Social

 Acompanhamento pós atonomização

Objetivo

 Oferecer um programa terapêutico que consiga uma maior

estabilidade psíquica das utentes, visando a sua reabilitação clínica e

reintegração psicossocial. Para cada utente será definido um

projeto pessoal a nível escolar/académico, profissional.


