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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

RECOMENDAÇÃO
Criação de um gabinete de apoio à proteção dos idosos vitimas de violência

O País tem-se dado conta de um aumento significativo de violência contra idosos a maioria das
vezes no segredo da própria família.
Este fenómeno tem tido especial relevância na cidade de Lisboa tendo as forças policiais
registado um significativo aumento das queixas.

Os idosos são pessoas que peLa sua fragilidade e incapacidade de resistência e denúncia são
alvos fáceis de exploração e violência pelo que é dever da Câmara Municipal de Lisboa,
autoridades policiais e das instituições da segurança e à proteção social, unirem esforços no
sentido de minimizar esta situação que é degradante e nos envergonha a todos.

A Assembleia Municipal de Lisboa reunida em Sessão Ordinária em 26 de Novembro de
2013 delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa:
Criar um grupo de trabalho que envolva Representantes da Direção Municipal da Ação
Social, da Policia municipal, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e 2
Representantes desta Assembleia para a análise deste problema e a proposta de
soluções para o combater.

Lisboa, 25 de Novembro de 2013
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Exm° Senhor
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MI. Vereador da Câmara Municipal de
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Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013
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Reconendação n° 2

Levo ao conhecimento de W Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26
de Novembro, aprovou por unanimidade urna Recomendação apresentada pelo Grupo
Municipal do PSD, que abaixo se transcreve
“&iação de um gabinete de apoio à proteção dos idosos vítimas de violência
O País tem-se dado conta de um aumento significativo de violência contra idosos a maioria
das vezes no segredo da própria frimília.
Este fenómeno tem tido especial relevância na cidade de Lisboa tendo as forças policiais
registado um signjficativo aumento das queixas.
Os idosos são pessoas que pela sua fragilidade e incapacidade de resistência e denúncia são
alvos fáceis de exploração e violência pelo que é dever da Câmara Municipal de Lisboa,
autoridades policiais e das instituições da segurança social, unirem esforços no sentido de
minimizar esta situação que é degradante e nos envergonha a todos.
A Assembleia Municipal de Lisboa reunida em Sessão Ordinária em 26 de Novembro de 2013
delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa:
Criar um grupo de trabalho que envolva Representantes da Direção Municipal da Ação
Social, da Policia municipa), da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e 2 Representantes
desta Assembleia para a análise deste problema e a proposta de soluções para o combater’
Com os melhores cumprimentos,
A Presidente
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