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Este mês falamos de…

Violência Contra as Mulheres

Em 1999 as Nações Unidas designaram o 25 de novembro como o Dia Internacional para a
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres para chamar a atenção do
público, dos governos, das organizações internacionais e ONG para este problema.
A escolha da data tem por base o dia em que as irmãs Mirabal - ativistas políticas e feministas da
República Dominicana que se opuseram à ditadura de Rafael Trudillo - foram assassinadas, em
1960.
Em Portugal e no mundo, todos os dias, inúmeras mulheres e raparigas são vítimas de algum tipo
de violência apenas por serem mulheres. Muitas vezes, estão privadas dos seus direitos e não
conseguem aceder ao apoio de que necessitam para ultrapassar o impacto que a violência teve
nas suas vidas.
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Nesta edição conheça as publicações, campanhas e estatísticas sobre este tema. Boas leituras!
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Convenção do Conselho da
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campanhas

Campanha #PortugalContraaViolência
Lançada no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação
da Violência Contra as Mulheres, desconstrói ditados
populares, enfatiza a necessidade de rutura com crenças
culturais que continuam a normalizar e legitimar a violência
contra as mulheres, e deixa às vítimas e testemunhas uma
mensagem de que existem alternativas que passam pelas
respostas de apoio e proteção que constituem a rede
nacional de apoio às vítimas de violência doméstica
(RNAVVD).

No âmbito deste dia, a CIG lançou em 2018 a campanha
“Minuto de Igualdade” onde se aborda para além de outras
temas, o assédio sexual.

Clique na imagem para ver o vídeo

Já em 2019, a campanha #Namorarmemoaserio, teve como
objetivo identificar de forma concreta alguns dos comportamentos que são sinais claros de situações de violência, quer
seja física, psicológica ou sexual.

Sabia que em Portugal...
O crime de violência doméstica afeta as mulheres de forma desproporcional.
Participações de violência doméstica registadas pelas forças de segurança (2018)

2018

2683

Explore aqui as estatísticas do Instituto Europeu da Igualdade de Género (EIGE) sobre violência de género
Fact-Sheet (EN) “Gender Equality Index 2017 Violence against women: the most brutal manifestation of gender inequality”

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt
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