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Não à violência !
Informação sobre a expulsão e a proibição de livre acesso
em caso de violência doméstica – medidas de segurança no
âmbito do direito civil
A partir de 1 de Janeiro de 2007, a polícia do cantão de Aargau pode expulsar uma pessoa violenta
do apartamento ou da casa em que vive e ordenar uma proibição de entrada nesse mesmo local de
até 20 dias. Através desta medida de segurança pretende-se evitar mais violência na esfera pessoal,
do matrimónio e da família. Durante o tempo de proibição de livre acesso, o agressor não pode
entrar no apartamento, ou na casa, nem permanecer nas imediações da habitação, mesmo que a
pessoa molestada esteja de acordo com o seu retorno. Se o agressor não observar a proibição, será
multado.

Para as vítimas de violência:
A seguir à intervenção da polícia, o Centro de Atendimento contra Violência Doméstica de Aargau
(Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) entra em contacto consigo e oferece-lhe um aconselhamento e a indicação de um serviço especializado adequado. Este serviço é gratuito.
Se houver uma infracção penal, tem o direito a usufruir do apoio às vítimas. Neste caso, com o seu
consentimento a polícia envia directamente os seus dados pessoais ao Serviço de Apoio à Vítima
(Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn). A conselheira ou o conselheiro entrará em contacto consigo e irá ajudá-lo nos procedimentos seguintes. Por sua vez, pode igualmente contactar
o Serviço de Apoio à Vítima (tel. 062 835 47 90). Este aconselhamento também é gratuito. O
Serviço de Apoio à Vítima informá-lo-á a partir de quando é que pode pedir o prolongamento do
afastamento ao Tribunal da Comarca (Bezirksgericht). A procuração deve ser feita antes de terminar
a proibição de acesso.
Se o agressor não cumprir a proibição de acesso, aconselhámo-lo a telefonar de imediato à polícia
(tel. 117). Se não se sente em segurança em casa, pode encontrar protecção em casa de família, de
conhecidos ou numa das seguintes instituições: Frauenhaus (casa de abrigo para mulheres, tel. 062
823 86 00), ZwüscheHalt (tel. 079 558 85 79, para homens vítimas de violência e seus filhos).
Para os agressores:
A violência não é solução. A seguir à intervenção da polícia, o Centro de Atendimento contra
Violência Doméstica de Aargau (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) entra em contacto
consigo e oferece-lhe um aconselhamento breve. Juntamente com um especialista é esclarecido de
que apoio precisa para evitar violência no futuro. Também pode contactar o Serviço de Aconselhamento sem intervenção prévia da polícia (tel. 062 550 20 20). O aconselhamento breve é gratuito
e confidencial.
Para agressores existe adicionalmente a possibilidade de usufruir de um programa de aprendizagem
ou de um aconselhamento individual no âmbito da violência. Ambas as ofertas estão sujeitas a
uma pequena contribuição nas despesas. O Centro de Atendimento contra Violência Doméstica
informa-o/-a gratuitamente e, em caso de necessidade, arranja-lhe a oferta desejada. Procure ajuda
antes que seja tarde demais.
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Endereços:
No final deste folheto encontra uma lista de endereços com as mais
importantes ofertas de assistência no caso de violência doméstica.

