
Diálogos reparadores
entre vítimas e ofensores

http://restorative-justice.eu/bb

Participe no projeto Building Bridges 
Evento de apoio à vítima

[.. de Outubro de 2014] - está convidado a 
participar no evento de apoio à vítima Building 
Bridges . Proporcionamos [a oportunidade de 
conhecer outras vítimas e ficar a saber mais 
sobre o projeto Building Bridges. Queremos 
ouvir com atenção as suas experiências 
e necessidades, e vamos partilhar as 
possibilidades de trabalhar para reparar  os 
males do crime em conjunto.]
Registe-se antes de [28 de Setembro] através 
dos contactos infra. Aguardamos a sua presença!

Justiça Restaurativa

Base
Acreditamos que as prisões são locais onde os 
agressores podem ter uma oportunidade de mudar 
a sua vida e o seu comportamento. No processo 
de justiça criminal tradicional, o prisioneiro não 
é geralmente confrontado com a sua vítima. 
É por isso que defendemos os princípios de 
justiça restaurativa, que proporcionam à vítima a 
oportunidade  de contar a sua história do crime e 
da forma como este afetou a sua vida.
A justiça restaurativa trata destas questões: quem 
é afetado pelo crime, que mal foi 
causado e como pode ser reparado? A justiça 
restaurativa oferece diálogos entre vitimas e 
agressores visando a reparação, a mudança de 
perspectivas e o impacto nos dois mundos.

Contacte-nos já!

 info@confiar-pf.pt / 219242326

Contactos Instituições

Confiar - Associação de 

Fraternidade Prisional - PF/Portugal 

Cascais, Portugal

www.restorative-justice.eu

 info@confiar-pf.pt / 219242326

Coordenador: Joost de Jager
Gevangenenzorg Nederland 
PO Box 5042
2701 GA  Zoetermeer | Holanda
Tel:  +31 79 331 05 68 
Fax: +31 79 331 09 45
Email: j.dejager@gevangenenzorg.nl 

www.gevangenenzorg.nl

PFI Itália
Roma, Itália
www.prisonfellowshipitalia.it

Prison Fellowship Hungria
Gödöllő, Hungria
www.bortontarsasag.hu

Seehaus e.V.
Leonberg, Alemanhã
www.seehaus-ev.de

Mezinarodni Vezenske Spolecentsvi
Praga, República Checa
www.pris onfellowship.cz

Concaes
Madrid, Espanha
www.concaes.com

MAKAM
Viena, Áustria
www.makam.at

University of Hull
Hull, Reino Unido
www.hull.ac.uk

Italy

 

Brochura para Vítimas



    Participar no projeto Building Bridges
 

Se tiver sido, ou alguém que conheça tiver 
sido vítima de crime nos últimos anos, se está 
disponível para entrar numa prisão com um 
facilitador, outros voluntários e vítimas, e se 
quer contar a sua história:
Fale connosco!

Ainda tem perguntas? Não hesite em nos 
contactar.

Faça parte de um projeto útil e inscreva-se até  
[15 Dezembro].

• Saber como pode superar os efeitos do crime 
na sua vida futura?

• Saber como um agressor chega ao ponto de 
cometer um crime?

• Confrontar os agressores com as 
consequências das suas acções?

• Dar passo para um encerramento do que 
aconteceu e começar um processo de 
recuperação?

Então, participar num programa Building Bridges 
pode ser o passo certo para si.

Participar, porquê? 

Durante os anos em que este programa tem 
sido implementado em vários países em todo 
o mundo, muitas vítimas beneficiaram da sua 
participação no mesmo.

O programa foi concebido para ajudar a:

• Obter respostas para as suas perguntas

• Sentir uma maior recuperação do trauma de 
ser uma vítima de crime 

• Entrar em contacto com agressores, perceber 
a sua situação

• Manter diálogos construtivos com agressores 
que podem mudar as suas atitudes

• Receber um pedido de desculpas ou outro 
acto simbólico de reparação

Building Bridges

 dá voz às vítimas

www.restorative-justice.eu/bb
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Parceiros:

Sobre o Projeto

As vítimas de crimes muitas vezes sentem os 
efeitos de uma agressão durante muito tempo. 
Para muitas vítimas pode ser muito útil falar 
sobre o que aconteceu.

Building Bridges é um programa nas prisões 
para vítimas e agressores, facilitado através do 
projeto Prison Fellowship [NM].

Tanto as vítimas como os agressores são 
convidados a participar neste programa de 5-8 
semanas que oferece à vítima a oportunidade de 
conhecer agressores (não os ‘seus’ agressores), 
fazer perguntas e partilhar a história da forma 
como o crime cometido afectou a sua vida.
 
No programa, temas como responsabilidade, 
reparação e reconciliação são apresentados de 
várias formas, mas o enfoque principal reside nas 
histórias dos participantes.

 
Deseja

• Saber como outras vítimas lidam com a sua 
experiência de crime?


