
  
 

 

 

Acerca do projeto Melhor justiça para as crianças em 
situações de violência doméstica – o regime de visitas 

 
Melhor justiça para as crianças em situações de 

violência doméstica – o regime de visitas 
(Improving Justice in Child Contact (IJCC)) tem 

por objetivo melhorar a participação das crianças 

e jovens no processo de tomada de decisões 

relativo ao regime de visitas de famílias afetadas 

pela violência doméstica. 
 

 Por “regime de visitas” queremos dizer 

comunicação (por exemplo, pelo telefone ou 

ao passarem tempo juntos/as) entre uma 

criança e um/a progenitor/a que não estejam 

normalmente a viver juntos.  

 Por “participação” estamos a referir-nos aos 

direitos humanos das crianças ao abrigo da 

Convenção sobre os Direitos da Criança 

(CDC) da ONU. As crianças têm vários direitos 

de participação, incluindo o direito de 

expressar livremente as suas opiniões em 

assuntos que as afetem e o direito de que tais 
opiniões sejam consideradas de modo sério. 

 

Melhor justiça para as crianças em situações de 

violência doméstica – o regime de visitas é um 

projeto implementado  em cinco países europeus 

(Bulgária, Chipre, Portugal, Roménia e Escócia) 

entre novembro de 2018 e janeiro de 2021. Cada 
um destes países está a explorar modelos de 

participação e trabalho das crianças e jovens com 

as partes interessadas, de forma a eliminar as 

barreiras à participação das crianças e jovens, 

bem como a reforçar os mecanismos que 

promovem tal participação. 

 
Mais informações encontram-se disponíveis no 

nosso sítio Web. 

 
 

 

 

As nossas e os nossos 
jovens especialistas 

 

Melhor justiça para as crianças em situações de 

violência doméstica – o regime de visitas recebe 
assessoria de um grupo de jovens especialistas 

chamado Yello!, com experiência prévia de 

trabalho participativo. Estas e estes jovens têm 

entre 12 e 18 anos e experiência de violência 

doméstica. 
 

Financiamento

 

O projeto Improving Justice in Child Contact é 

financiado pelo Programa Direitos, Igualdade e 
Cidadania (2014-2020) da União Europeia.  

 

O conteúdo representa os pontos de vista do/a 

autor/a e é da sua total responsabilidade. A 

Comissão Europeia não aceita nenhuma 

responsabilidade pelo uso que possa ser feito da 

informação presente no mesmo. 
 

 
 

 

www.ed.ac.uk/education/ijcc 
 

http://ijcc.umarfeminismos.org/ 

http://www.ed.ac.uk/education/ijcc

