
EM MEMÓRIA DE JULIA E WILL PEMBERTON

Advocacy After Fatal Domestic Abuse

Estamos aqui para: 
ouvir
informar
orientar
apoiar
defender
capacitar

P. O. 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:
“Saliento mais uma vez como o contacto com a  
AAFDA tem sido positivo. 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 a explicação clara de cada uma das
opções.”

“A AAFDA apareceu no momento certo. Recordaremos 
sempre como nos ajudou a compreender a relevância 
das Revisões para revelar informações e como nos
orientou para que integrássemos e influenciássemos 
o âmbito da Revisão.”

 
 

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

contacto connosco.

www.aafda.org.uk     info@aafda.org.uk
+44 7768 386922

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 na nossa atividade.”

“Fez-nos refletir acerca do que realmente é o 
policiamento.”

“Tivemos formação acerca da violência doméstica 
anteriormente, mas para mim o importante não foi 
o que aprendemos, mas sim o que sentimos e isso
sim, teve um impacto profundo”.

“Sei que este momento irá com certeza prevenir que
algumas vítimas de violência doméstica sofram danos 
graves. Foi uma formação tão marcante que estou certo
de que me acompanhará para o resto da minha  carreira”

“Apenas gostaria de salientar o impacto que esta 
formação teve em mim como pessoa. 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.”

www.aafda.org.uk      +44 7768 386922



Constituída em abril de 
 2008, a AAFDA ajuda  
famílias após  casos 
fatais de violência 
doméstica

Quais são os objetivos  
da AAFDA?

• Prestar apoio à família da vítima de  
violência doméstica fatal

• Aumentar a sensibilização da comunidade 
e falar dos fatores de risco

• Ajudar as entidades a melhorar o seu 
trabalho na prevenção de violência 
doméstica

• Prestar apoio e ajudar a melhorar os meios  
utilizados para avaliar estes casos 

Para atingir estes  
objetivos é necessário :
Ouvir
As famílias que passaram por um caso fatal de 
violência domestica. 
Frequentemente, precisam que alguém as escute.  

Prestar apoio prático 
Informar, orientar, apoiar, defender e capacitar:

• Resumindo as histórias e problemas da família. 
Ajudando a criar um plano para atingir objetivos 
realistas e encontrar apoios para concretizá-los.

• Defendendo, em parceria ou diretamente, a família 
(por exemplo com prestadores de serviços).

• Informando as famílias acerca do sistema judicial de 
processos criminais, da disponibilidade de outros
serviços e com outras informações pertinentes.

• Apoiando as famílias em tribunal (onde se incluem 
o Tribunal de Família e as perícias psiquiátricas).

• Ajudando as famílias a compreender e a contribuir  
para as novas Revisões de Homicídios Domésticos −    

consulte o folheto acerca das Revisões em
www.aafda.org.uk

• Ajudando as famílias a compreender e contribuir  
para os inquéritos e outras averiguações.

• Prestando outros apoios sempre que pertinente.

A AAFDA também 
se encontra envolvida 
na prevenção através de:
 
Educação

Aumentando a sensibilização sobre a violência  
doméstica e os seus efeitos. Promovendo  
oportunidades para que sejam realizadas

Formação
Capacitação de profissionais e de voluntários
para:
• Melhorar os seus serviços na prevenção  

da violência doméstica

• Ajudá-los a interagir com as famílias  
em luto

• Realizar Revisões de Homicídio efetivas

A AAFDA encontra-se atualmente a trabalhar
em conjunto com o  Ministério da Administração 
Interna Britânico para desenvolver políticas de  

Revisões de Homicídios, através do envolvimento 
das famílias e da comunidade

www.aafda.org.uk  +44 7768 386922 www.aafda.org.uk     +44 7768 386922

intervenções atempadas.
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