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 5 anos de Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima do 

Porto (GAIV) - Seminário sobre a Violência Doméstica 
A Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental, 

com representação de Eduarda Ferreira e Patrícia 

Andrade, participou na comemoração dos 5 anos de 

existência do Gabinete de Atendimento e 

Informação à Vítima do Porto (GAIV/PSP Porto). 

Para assinalar esta data o GAIV/Comando 

Metropolitano da PSP do Porto realizou um 

SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, dia 3 de 

abril, entre as 14H00 e as 18H00, na Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett, no Porto. 

Ao longo destes cinco anos o trabalho de cooperação e parceria entre o GAIV/ Comando Metropolitano da 

PSP do Porto, através do Comissário Marco Almeida e Chefe Fernando Rodrigues, e a USP/ACES Porto 

Oriental, tem sido excecional e determinante quer na identificação dos problemas e necessidades de saúde 

no contexto da violência interpessoal e autodirigida, quer na construção e implementação de boas práticas, 

no âmbito da intervenção nas situações de violência doméstica e na prevenção da violência ao longo do ciclo 

de vida.    

Os resultados da intervenção do GAIV destes 5 anos (2013-2018) mostram que as freguesias de Paranhos 

(1168), Campanhã (867) e Bonfim (548) apresentam um número significativo de ocorrências, sendo 

Paranhos e Bonfim as freguesias da cidade do Porto com maior número de ocorrências.  

 

 

         

 

                            

 

 

 

 
Fonte: Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima do Porto (GAIV/PSP Porto), 3/04/2018 
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Os dados apresentados revelam que a atuação dos serviços de saúde e das Equipas de Saúde tem que ser 

ajustada às necessidades e à complexidade das situações. 

 

Em 2013, a Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), através do Despacho n.º 6378, 

de 16 de maio, veio homogeneizar a intervenção a nível nacional e potenciar as intervenções já 

desenvolvidas pelos serviços de saúde nesta matéria. Esta Ação tem por objetivos a promoção da igualdade, 

em particular a equidade em saúde, e a prevenção da violência interpessoal em adultos. 

 

Os profissionais de Saúde na prática das suas funções e intervenção nesta matéria, têm disponíveis recursos 

de apoio, formação, orientação e consultoria através da Equipa de Prevenção de Violência do Adulto – EPVA, 

dos respetivos ACES e Hospitais, e do manual “Violência Interpessoal - abordagem, diagnóstico e intervenção 

nos serviços de saúde e recursos de apoio à intervenção”, disponibilizado pela DGS no endereço 

https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/a-accao-de-saude-para-criancas-e-

jovens-em-risco/documentos.aspx  

 

Em cada ARS a intervenção das EPVA é realizada por uma Coordenação Regional que estabelece a 

interlocução com o Grupo de Acompanhamento, a nível central, na DGS. 

No Aces Porto Oriental a equipa EPVA é constituída por:  

Eduarda Ferreira, Coordenadora USP e da Equipa EPVA do Aces Porto Oriental    

Patrícia Andrade, Psicóloga da USP  

Margarida Horta, Enfermeira de Saúde Pública da USP 

Hermínia Machado, Assistente Social da URAP 
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Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP do ACES Porto Oriental    
Patrícia Andrade, Psicóloga da USP do ACES Porto Oriental    

 


