
SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIDA SELVAGEM



O projeto CarryOn - Serviços dos ecossistemas e o seu 
papel nos processos de apoio a vítimas de violência 
doméstica alia as áreas da ecologia e psicologia, visando 
o desenvolvimento e a implementação de metodologias 
holísticas promotoras do bem-estar.



// PARCEIROS
Promotor: 
Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem 
Dra. Ana Lúcia Silva

Universidade do Minho 
Escola de Psicologia 
Doutora Marlene Matos

Câmara Municipal de Braga 
Pelouro de Políticas Sociais 
Dr. Firmino Marques

GASC - Grupo de Ação Social Cristã 
Dra. Célia Barbosa



// OBJETIVOS
Desenvolver e implementar metodologias que contribuam de 
forma determinante para o processo de empoderamento de 
vítimas de violência doméstica, promovendo o seu bem-estar 
integral, a nível físico, psicológico e social; 

Dinamizar ações de sensibilização sobre violência doméstica e 
prevenção da mesma, salientando a importância do 
estabelecimento de relações interpessoais baseadas na igualdade e 
no respeito mútuo; 

Promover uma perspetiva integrada de cooperação entre 
diversas entidades com ação na gestão e governação, no apoio a 
vítimas e na intervenção na natureza; 

Capacitar técnicos para a integração de atividades baseadas 
nos serviços dos ecossistemas no processo de apoio a vítimas.



// COMPONENTES

1. Quadro de cooperação 

2. Seleção e caracterização 

3. Plano de comunicação 

4. Plano de avaliação 

5. Atividades de intervenção

| novembro e dezembro de 2014

| jan’ a mar’ 2015 | maio a fev’2016

| fev’2015 a fev’2016

| fev’2015 a fev’2016

| ao longo de todo o projeto



// COMPONENTES

1. Quadro de cooperação 

• ONG’s 
• Órgãos de gestão local 
• Instituições de apoio à vítima 
• Núcleos de investigação 

// Áreas das entidades: 

Ecologia | atividades em meio natural, 
ecossistemas, conservação da natureza,…. 

Psicologia | violência doméstica – 
investigação e apoio/intervenção

| novembro e dezembro de 2014



// COMPONENTES

2. Seleção e caracterização 

// GRUPO P1 

Mulheres vítimas de violência doméstica e 
filhos | 100 participantes 

1º Triagem pelos técnicos das entidades do QC 
(critérios de inclusão e de exclusão fornecidos pela Equipa 
CarryOn) 

2º Avaliação, pela Equipa CarryOn, dos 
participantes 

3º Listagem final dos participantes do Grupo P1

| jan’ a mar’ 2015 | maio a fev’2016



// COMPONENTES

3. Plano de comunicação 

// sessão de lançamento | janeiro de 2015 

// e-newsletter | mensal 

// networking  

// seminário final | março 2016

| ao longo de todo o projeto



// COMPONENTES

4. Plano de avaliação 

// a ser realizado pelos técnicos da Equipa 
CarryOn com o apoio de técnicos das 
entidades encaminhadoras de mulheres

| fev’2015 a fev’2016



// COMPONENTES

5. Atividades de intervenção | fev’2015 a fev’2016

// Grupo P1 

4 grupos | de 25 elementos 
6 dias | de desenvolvimento holístico 
locais | ambientes naturais e/ou 
naturalizados 
alimentação e transporte | 
gratuitos para os participantes 

Dimensões: física, social, afectiva-emocional, 
espiritual, cognitiva e cultural



// COMPONENTES

5. Atividades de intervenção | fev’2015 a fev’2016

// Grupo P2 

Técnicos das entidades do quadro de 
cooperação | 25 participantes 

20 horas | de formação



CONTACTO ELECTRÓNICO | carryon@socpvs.org
CONTACTO TELEFÓNICO | (+351) 911 764 104
WEBSITE | carryon.socpvs.org
FACEBOOK.COM/projetocarryon
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