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A investigação realizada sobre o fenómeno da violência contra as mulheres idosas tem mostrado que a 
violência e outras formas de abuso a que estas são sujeitas ocorrem com frequência no seu contexto familiar 
próximo. Porém, a violência contra mulheres idosas que necessitam de cuidados ainda constitui um tabu, 
sendo por isso menos vísivel na nossa sociedade do que a violência contra mulheres mais jovens. Os e as 
profissionais que trabalham nas áreas da saúde e do apoio social comunitário são frequentemente as únicas 
pessoas que têm acesso a este grupo. Torna-se, pois, fundamental que estes e estas profissionais estejam 
devidamente sensibilizados/as e possuam a formação necessária para a identificação e avaliação de situações 
problemáticas, bem como os conhecimentos e as competências que lhes permitam intervir de forma adequada. 
 
O Projecto Breaking the Taboo Two (BtT2) decorre da implementação de um projecto anterior – “Breaking the 
Taboo” – cujos resultados vieram demonstrar que muitos prestadores de serviços na área da saúde e dos 
serviços sociais não dispõem de procedimentos organizacionais claros relativamente a situações de violência 
contra mulheres idosas. Assim, as organizações que trabalham com as pessoas idosas necessitam de 
desenvolver políticas organizacionais claras e de identificar pessoas de referência especificamente formadas 
neste domínio. Foi ainda recomendação do anterior projecto que se reforçasse a cooperação e o 
estabelecimento de redes entre organizações de apoio às vítimas e serviços de saúde e apoio social na comu-
nidade.  
O presente projecto propõe-se conceber, desenvolver e testar um programa de formação – baseado na 
brochura e nos workshops para profissionais desenvolvidos no âmbito do projecto “Breaking the Taboo” – que 
permita formar profissionais de apoio social e de saúde que trabalhem na comunidade. Os principais 
objectivos do projecto são: 
 

• Formar profissionais e/ou formadores/as – para a implementação de workshops de formação sobre 
“violência contra mulheres idosas em contexto familiar: reconhecer e agir” dirigido a profissionais que 
prestam apoio domiciliário às pessoas idosas (ex. enfermeiras/os, ajudantes domiciliárias/os, 
assistentes sociais)  

• Formar membros das equipas  que possam constituir-se como pessoas de referência  no âmbito dos 
serviços comunitários de prestação de cuidados de saúde e de apoio social 

• Desenvolver um módulo sobre violência contra as mulheres idosas em contexto familiar que possa vir a 
ser incorporado na formação de base dirigida a profissionais  que trabalham directamente com as 
pessoas idosas, em contexto não institucional. 

 
Numa primeira fase do projecto proceder-se-á a uma identificação de programas e de outro material de 
formação dirigido a profissionais de saúde e de apoio social, na área específica da violência contra as mulheres 
idosas. Com base nestes e nos resultados do projecto anterior, será concebido um programa de formação e 
respectivos instrumentos de apoio. A segunda fase do projecto será dedicada à pilotagem dos instrumentos 
criados num workshop transnacional, à sua posterior adaptação e tradução na língua de cada uma das 
diferentes entidades parceiras e, finalmente, à implementação a nível nacional dos instrumentos validados. 

Os principais produtos do projecto serão: 
 

• O Relatório Europeu de pesquisa 
• A concepção de um workshop de formação com a duração de 1 dia sobre “violência contra mulheres 

idosas em contexto familiar: reconhecer e agir” dirigido a profissionais de saúde e de apoio social que 
trabalham na comunidade  

• O programa de formação de formadores/as, na língua de cada uma das diferentes entidades parceiras, 
que capacite facilitadores/as para a realização dos workshops e para actuarem como pessoas de 
referência 

• O workshop transnacional de 5 dias para pilotagem do programa 
• Actividades de implementação e de disseminação dos resultados do Projecto ao nível nacional. 

 
O Projecto BtT2 é coordenado pela Cruz Vermelha Austríaca. Organizações parceiras da Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Eslovénia e Portugal participam também no projecto que decorre entre Dezembro de 2009 e 
Dezembro de 2011.  
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Organizações parceiras 
 

Coordenação 
Europeia 

● Austrian Red Cross ● Charlotte Strümpel ● Cornelia Hackl  
● Wiedner Hauptstrasse 32 ● A - 1040 Wien ● Tel. +43 1 58 900-128  
● charlotte.struempel@roteskreuz.at ● cornelia.hackl@roteskreuz.at 
● www.roteskreuz.at ● 
 

Parceria  

Alemanha ● University of Hamburg ● Hanneli Döhner ● Susanne Kohler   
● Martinistraße 52 ● D - 20246 Hamburg ● Tel. +49 40 7410 54528  
● doehner@uke.uni-hamburg.de ● skohler@uke.uni-hamburg.de 
● www.uke.de ● 
 

Áustria ● Research Institute of the Red Cross ● Julia Edthofer ● Erentraud Weiser 
● Nottendorfer Gasse 21 ● A - 1030 Wien ● Tel. +43 1 79 580 2427  
● julia.edthofer@w.roteskreuz.at ● erentraud.weiser@w.roteskreuz.at 
● www.wrk.at/forschungsinstitut ● 

 

Bélgica ● LACHESIS - Office of Expertise on Ageing and Gender in cooperation with 
 the Flemish Reporting Point for Elderly abuse ● Els Messelis  
● Ann Moreels ● Verbrandhofstraat 158 ● BE - 8800 Roeselare  
● Tel. +32 478 29 44 64 ● els.messelis@scarlet.be  
● ann.moreels.shp@skynet.be ● www.lachesis.be ●  
 

Bulgária ● Bulgarian Red Cross ● Evelina Milusheva ● Desislava Ilieva  
● James Boucher Blvd. 76 ● BG- Sofia ● Tel. +35 92 8164 750  
● e.milusheva@redcross.bg ● d.ilieva@redcross.bg ● www.redcross.bg ● 
 

Eslovénia ● University of Maribor ● Peter Kokol ● Helena Blazun ● Majda Japelj  
● University of Maribor, Faculty of Health Sciences ● Žitna ulica 15  
● SL - 2000 Maribor ● Tel. +38 62 300 47 46 ● kokol@uni-mb.si  
● helena.blazun@uni-mb.si ● majda.japelj@slon.net ● http://www.uni-mb.si  
 

Portugal ● CESIS ● Centro de Estudos para a Intervenção Social ● Heloísa Perista 
● Isabel Baptista ● Rua Rodrigues Sampaio Nº 31-S/L-Dta ● P - 1150-278  
 Lisboa ● Tel. +351 21 3845560 ● heloisa.perista@cesis.org  
● isabel.baptista@cesis.org ● www.cesis.org ● 
 

Parceiros Associados 

Cruz Vermelha 
EU-Sede 

● Eberhard Lueder ● Rue Belliard 65 ● BE – 1040 Brussels  
● Tel. +32  2 235 06 80 ● infoboard@redcross-eu.net ●  
 

AGE  ● Maude Luherne ● Rue Froissart 111 ● BE – 1040 Brussels 
● Tel. + 32 2 28014 70 ●  info@age-platform.org ● www.age-platform.org ● 
 

Avaliação 

Alemanha ● ISIS – Institut für Soziale Infrastruktur ● Karin Stiehr ● Constance Ohms 
● Kasseler Straße 1a ● D - 60486 Frankfurt am Main ● Tel. +49 69 2648650  
● stiehr@isis-sozialforschung.de ● ohms@isis-sozialforschung.de 
● http://www.isis-sozialforschung.de ● 

 
 


