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Este mês falamos de...  

Nesta edição vamos abordar os temas da Mutilação Genital Feminina (MGF) e da Violência no 

Namoro, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Tolerância Zero Contra a                    

Mutilação Genital Feminina (6 de fevereiro) e do Dia dos Namorados (14 de fevereiro). 

A MGF consiste em qualquer procedimento que envolva a remoção parcial ou total dos órgãos 

genitais externos ou qualquer outro dano infligido aos mesmos a uma menina ou mulher por   

motivos não médicos.  As consequências são  graves e às vezes irreversíveis para a saúde física e 

psicológica da mulher e da menina sujeita a esta prática. 

E porque a celebração do amor romântico e da paixão coexiste ainda com uma realidade de    

violência nas relações de intimidade, importa combater e, sobretudo, prevenir a violência no   

namoro.  
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«Não corte o futuro!» | 2019 
 

Esta campanha lançada no dia 6 de  
fevereiro pretende alertar para as  
consequências desta prática                
tradicional nefasta no bem-estar e 
na saúde de meninas e mulheres,   
mobilizando organizações e             
profissionais para o  trabalho que é 
preciso fazer  para  erradicar a     
mutilação genital feminina. 
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Uma abordagem científica 
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Esta obra dá visibilidade ao fenómeno da 
violência no namoro, permitindo fazer o  
diagnóstico nas populações juvenis do 
cenários em que as trajetórias amorosas 
violentas se desenvolvem, em Portugal. 
 

 (consulta local) 

Analítico  

La ablación genital  femenina en 

comunidades emberá chami  

Raquel González Henao | 2001 

(consulta local) 

Campanha nacional   
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Campanha Nacional de Prevenção 
e  Combate à Violência |2019 

Tem como objetivo identificar, de 
forma concreta, alguns dos       
comportamentos que são sinais 
claros de situações de violência, 
quer seja física, psicológica ou 
sexual. 
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