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Combate à MGF e namorar sem violência
2021 chegou envolto nos mesmos receios de 2020. Um ano titubeante, terminou num alívio tímido que um vírus traiçoeiro logo
aproveitou. Novamente confinadas, as pessoas tentam gerir diferentes conciliações (profissional, familiar e pessoal) o melhor possível.
Com recurso a meios digitais a CIG quis chegar até junto de quem está confinado e confinada, e, para além de outras iniciativas, destacou o Dia Internacional “Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina” (06/02) através da Webinar “Práticas Saudáveis – Diálogos
sobre Mutilação Genital Feminina” uma prática que, é crime em Portugal, continua a atingir muitas meninas e mulheres em todo o
mundo. E também porque a 14 de fevereiro o mundo comemora o Dia d@s Namorad@s, a CIG não quis deixar de recordar que o dia
deve ser de namorar sem violência.

Monografias - MGF

Monografias - Violência no Namoro

Manual de Procedimentos
Colaborar ativamente na
prevenção e eliminação da
mutilação genital feminina

Resultados dos distritos e das
regiões autónomas do Estudo
Nacional sobre Violência no
Namoro

Autoria: Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens

Autoria: Magalhães, Maria José,
Coord.; União de Mulheres Alternativa e
Resposta

Publicação: Dezembro 2020

PUBLICAÇÃO: UMAR - União de Mulheres
Alternativa Resposta, 2021

Aceda ao documento em PDF

Aceda ao documento em PDF

Contra minha Vontade

Estudo Nacional sobre violência
no namoro no Ensino Superior
Crenças e Práticas
2017/2021

Desafiando as práticas que
prejudicam mulheres e meninas e
impedem a igualdade
Tradução: Ana Lucinda T. Laranjinha

Autoria: Sofia Neves (Coord. científica),
Sofia Jamal, Sofia Peixoto e Janete Borges

Publicação: UNFPA-Fundo de População
das Nações unidas, 2020

Publicação: Associação Plano i, fevereiro
de 2021

Aceda ao documento em PDF

Aceda ao documento em PDF

Violência Doméstica e de Género e
Mutilação Genital Feminina

Observatório da Violência no
Namoro - Resultados 2020

Jurisdição penal e processual penal
Autoria: CEJ - Centro de Estudos Judiciários
Publicação: Novembro 2020

Autoria: Sofia Neves (coordenação científica), Sofia Jamal, Sofia Peixoto e Janete
Borges
Publicação: Associação Plano i, fevereiro
2021

Aceda ao documento em PDF

Aceda ao documento em PDF

campanha
Foi lançada no dia 12 de fevereiro a Campanha Nacional de Prevenção e
Combate à Violência no Namoro NamorarSemViolência.
A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, desafiou o
cantor AGIR e seis influenciadores/as digitais para uma iniciativa conjunta com vista
a alertar e consciencializar jovens para melhor identificarem e rejeitarem
comportamentos de violência em relações de namoro, incluindo aqueles que são
exercidos através das redes sociais.
Dados da UMAR mostram que 58% de jovens até ao 12º ano de escolaridade
reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência e 67% de jovens
consideram natural algum dos comportamentos de violência.
Os dados da associação Plano i, cujo estudo incide sobre a população universitária,
mostram que 53,8% de jovens já sofreram pelo menos um ato de violência no
namoro. Ambas as análises apontam para a elevada prevalência e legitimação de
formas específicas de violência como a psicológica, aquela exercida através das redes
sociais ou as atitudes de controlo (sobre vestuário e hábitos de convívio, entre
outros).
A violência é crime público. Apoiar vítimas é uma responsabilidade coletiva.
Ligue 800 202 148 ou envie uma SMS para o 3060.
« Aceda aos materiais da campanha na imagem
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