
Exma Sra. Dra. Rute Gonçalves 

(Grupo Sonae Sierra)  

rvgoncalves@sonaesierra.com 

 

 

Assunto: Pedido de colaboração no desenvolvimento de uma acção de 

sensibilização e simultaneamente recolha de amostra para uma investigação acerca da 

Violência Doméstica. 

 

Chamo-me Catarina Pombo e estou a desenvolver uma investigação no âmbito 

do 2º ciclo de estudos em Psicologia, Ramo Clínica e Saúde, da Universidade da Beira 

Interior, cujo orientador é o Dr. Henrique Pereira. 

O objectivo do estudo é avaliar a “Prevalência de casos de Violência Doméstica 

na Covilhã. Crenças e Atitudes das mulheres face à problemática”. 

Os procedimentos: recolha de dados junto das forças policiais (GNR e PSP) para 

apurar a quantidade de denúncias feitas durante o ano de 2009 nas respectivas esquadras 

da Covilhã; acção de sensibilização e visibilidade acerca da Violência Doméstica, com 

o apoio das forças policiais; recolha de amostra de aproximadamente 400 questionários
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a mulheres da Covilhã; e posterior tratamento estatístico dos dados obtidos e finalmente 

divulgação dos resultados. 

Assim, venho por este meio, pedir ao “Serra Shopping”, na pessoa da Dra. Rute, 

em primeiro lugar, autorização para estar presente (eu, e pontualmente um agente da 

GNR ou PSP, bem como alguns representante de órgãos de comunicação social, pois a 

ser possível realizar este evento nas vossas instalações, será divulgado nas rádios locais) 

dentro do espaço, e em segundo lugar, a disponibilização de uma pequena área no 

interior do vosso espaço, bem como material de apoio como mesa, cadeiras e biombos 

para expor cartazes e panfletos informativos acerca da Violência Doméstica.  

As razões que me lavaram a escolher o vosso espaço comercial para desenvolver 

esta acção de sensibilização e recolha de amostra, devem-se ao facto de deterem um 

espaço amplo e agradável e onde se concentra um grande número de mulheres, facto 

que é favorável à minha investigação.    

                                                           
1
 ECVC – Escala de Crenças sobre Violência Conjugal, de Carla Machado, Marlene Matos e 

Miguel Gonçalves, 2000. Instrumento validado para a população Portuguesa.   
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Esta acção terá lugar entre os dias 22 a 28 de Novembro, ou seja, de Domingo a 

Sábado. Tenho consciência de que já não há muito tempo para preparar tudo, e para 

obter todas as autorizações necessárias, mas como no dia 25 do presente mês se 

comemora o “Dia Internacional Contra a Violência Doméstica sobre Mulheres” e seria, 

então, uma boa data a assinalar. 

Esta é uma acção de importância comunitária e que necessitará do apoio e da 

cooperação de todos os seus intervenientes. 

Ao longo de toda a investigação serão respeitadas todas as questões éticas e de 

confidencialidade para todas as informações cedidas ou recolhidas. 

 

Agradeço desde já a disponibilidade e atenção prestada. 

Estou disponível para qualquer esclarecimento via e-mail ou por contacto 

telefónico. 

Aguardo resposta. 

 

Sem mais assunto. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Henrique Pereira
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Catarina Pombo
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 hpereira@ubi.pt 
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 catarinapombo@yahoo.com.br 

Tlm: 969290305 
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