
Qual é a função da AAFDA? 

Aumentar a sensibilização acerca da violência 

doméstica e dos fatores de risco associados. 

 
Prestar apoio às entidades públicas e aos voluntários 

para: 

•  melhorar os seus serviços de prevenção    

da violência doméstica  

•  ajudá-los a interagir com as famílias

em luto 

•  melhorar a forma como as Revisões de 

Homicídios são realizadas 

 
Algumas opiniões acerca da  
ação de formação: 

“As palavras formação ou apresentação não são  

suficientes para descrever esta experiência. Diria  

que foi uma interação e diálogo motivacional

fantásticos acerca de uma área muito importante.” 

“Tivemos formação acerca da violência doméstica 

anteriormente, mas para mim o importante não foi o 

que aprendemos, mas o que sentimos e isso sim 
teve um impacto profundo.” 

“Foi uma formação tão marcante que estou certo de

que me acompanhará para o resto da minha carreira” 

“O trabalho realizado hoje foi extraordinário e, foi 

sem dúvida, a melhor formação que tive em 17 anos  

de serviço. Ouvi-los falar acerca de experiências reais, 

teve um efeito mais marcante do que possam imaginar.”

 

A AJUDAR  
AS FAMÍLIAS 
DURANTE A  
REVISÃO DE  
HOMICÍDIOS

 

 

www.aafda.org.uk 

+44 7887 488464 
 (Ligue e retornaremos a chamada) 

info@aafda.org.uk 

 

AA  AAAAFFDDAA,,  eexxiissttee  ppaarraa  ddaarr  vvoozz  ààss  

vvííttiimmaass  nnoo  ssiisstteemmaa  jjuuddiicciiaall  ccrriimmiinnaall  

 
AAFDA é uma instituição de solidariedade britânica

com o registo n.º 1125973 

Para mais informações sobre como a AAFDA 
poderá ajudá-lo/a, entre em contacto connosco.
 

Morada 
PO Box 3636, Swindon, SN3 9BG 

T: +44 7768 386922 

W: www.aafda.org.uk 

E: info@aafda.org.uk 

 

AAFDA é uma instituição de solidariedade britânica 
com o registo n.º 1125973

Algumas opiniões das famílias acerca do 
trabalho da AAFDA: 

“Sem a vossa ajuda e apoio, não teríamos compreendido    

a importância de outras questões que deveríamos 

colocar.” 

“Agradeço muito as palavras sensíveis e bastante 

elucidativas que recebi da vossa parte. Inicialmente, 

todas estas áreas de investigação eram muito confusas

e por isso, agradeço pela explicação clara de cada uma

das opções.” 

“Recordaremos sempre como a AAFDA nos ajudou a 

compreender a relevância das Revisões para revelar 

informações e como nos orientou para que

integrássemos e influenciássemos o âmbito da Revisão.”
 

www.aafda.org.uk  
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O que é a AAFDA? 

Fundada em abril de 2008, a AAFDA é uma instituição

de solidariedade que ajuda as famílias após casos fatais 

de violência doméstica. As suas ações incluem ouvir as 

histórias das famílias, providenciar-lhes informações, 

orientação, apoio e, quando pertinente, também defesa   

legal e apoio prático. Este folheto demonstra a forma 

como a AAFDA pode ajudar com as Revisões de

Homicídios Domésticos. 
 

O que são as Revisões de Homicídios  

Domésticos? 

São uma nova forma de assegurar que as entidades  

públicas como a polícia, autarquia local, serviços 

sociais e outras organizações comunitárias entendem 

e aprendem com as circunstâncias que conduziram

à perda do seu familiar. As Revisões ajudarão a melhorar 

as capacidades de resposta em relação à violência 

doméstica e também na prevenção de tragédias. 

 
Estas revisões integram o código penal britânico na secção

9 da Lei de Violência Doméstica, Vítimas e Crime (2004).  

Esta secção entrou em vigor a 13 de abril de 2011. 

 Se perdeu um familiar através da violência doméstica, 

a Parceria  de Segurança Comunitária local irá iniciar 

uma revisão e convidá-lo/a a participar. 

Isto irá dar-lhe uma oportunidade para partilhar as  

suas informações relativamente ao ocorrido e  também

ajudar a encontrar a razão ou razões pelo sucedido.

Também amigos próximos da vítima poderão dar o seu 

contributo. 

O que sabe a AAFDA acerca das   

Revisões de Homicídios Domésticos? 

A AAFDA tem experiência e conhecimentos específicos 

acerca das Revisões de Homicídios Domésticos, 

resultante de vários anos de estudos. O diretor da AAFDA  

encorajou a Revisão de Homicídio Doméstico dos 

Pemberton, descrita como excelente por um especialista. 

Esta revisão marcou o início destas averiguações que,     

posteriormente, passaram a integrar a lei em abril de 2011. 

O Ministério da Administração Interna Britânico pediu  

à AFFDA que auxiliasse na redação das diretrizes para os  

responsáveis pelas Revisões e também de um folheto para

as famílias e amigos das vítimas. As diretrizes e os folhetos 

podem ser consultados no Website da AAFDA. 

 

Razões para contribuir para estas

Revisões:  

Pode ter conhecimento das tentativas que o seu familiar 

fez para contactar organizações e obter ajuda. Porém, 

os responsáveis pela Revisão podem não saber dessas   

tentativas, caso não exista registo das mesmas. 

Muitas famílias dizem querer ajudar para evitar que  

tragédias semelhantes ocorram novamente. A sua    

contribuição pode ajudar os responsáveis a compreender  

melhor o que aconteceu e dar-lhes a oportunidade de ajudar

outras pessoas. 

O seu contributo pode ajudar os revisores a ver a 

tragédia segundo a perspetiva da vítima, família e amigos.

Isto pode ajudá-los a melhorar as recomendações que fazem. 

Caso esteja a passar por uma  

Revisão de Homicídio Doméstico

veja como a AAFDA pode ajudar: 

•  Respondendo a perguntas e explicando a natureza 

e objetivo da Revisão. 

•  Explicando quais os efeitos da Revisão e de que 

forma, poderá contribuir e influenciar o relatório 

resultante desse processo. 

•  Acompanhando-o/a quando for encontrar-se com os 

responsáveis pela Revisão, caso deseje contribuir  

     com informação para a equipa. 

•  Representando-o/a, se quiser transmitir informação 

à equipa sem manter contacto direto com a mesma. 

•  Permanecendo disponível para ser contactado

durante o período de Revisão. 

•  Discutindo o conteúdo consigo, após a conclusão 

do relatório da equipa de Revisão. 

•  Orientando-o/a para que consiga gerir de forma

adequada o contacto com a comunicação social. 

•  Continuando à sua disposição, ouvindo e apoiando, 

mesmo depois do fim da Revisão.

•  Recomendando organizações que possam ajudá-lo/a.  

www.aafda.org.uk  www.aafda.org.uk  

 

  




