
VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

PAIS registou avan
ços significativos 
~a protecção e pro 
moção dos direitos 
das mulheres e ra 

parigas. com destaque para o 
aumento do acesso e retenção 
das crianças no ensino basi 
co, C\pan~o dos cuidados de 
saüdc c assistência aos agrega 
dO"> familiares em situação de 
vul nerabilidadc. 

Em paralelo, o Governo e 
parceiros têm estado a sen 
sibili7ar as familias, comuni .. 
dadt"> e outros intervenientes 
para o atendimento às suas 
m.'(.'t!~'>idades especítlcas, pre 
venindo casos de violência ba 
scada no género. 

Nacionais para o Avanço da 
Mulher, de Prevenção e Com
bate à Violência Baseada no 
Género e sobre a Mulher, Paz e 
Segurança. 

Mangrasse destacou as 
acções do Governo para o 
empoderamento da mulher e 
redução de casos de violência 
baseada no género. nomeada
mente a promoção da forma
ção escolar e proflssional da 
rapariga, expansão dos servi
ços de saúde sexual e repro
dutiva, incluindo os métodos 
de planeamento farniliar, bem 
como de programas de assis 

PUBLICIDADE 

tência social. 
Por seu tumo, a rcpr~..~n 

tante da União Europeia (L E). 
Alicia Martin Diaz, dcltmdeu 
que os direitos humanos, a 
democracia e a paz são valo 
res que tornam a soci1..>dadc 
mais r~..~iliente, e a igualdade 
do gcnero é um elemento im 
portante da paz, seguran~'a e 
desenvolvimento económico. 

Para a representante do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNlCFF), Ma 
ria Luisa Fomara, a violcncia 
contra mulheres e rapariga~ 
continua a ~er a quesliio dos 

direitos humanos mais pre\.a 
lecente e urgente do mundo. 

No di~trilO de Magude. 
onde foi lanc;ada a campanha, 
foram registado~ no ano pas 
sado 50 caso'> de\ iolência ba 
seada no gcncro. Fc,te ano. em 
resultado de c,cnc;ibiliL..ação dos 
\':irio~ intef\ enicntes para er 
radicação do problema, foram 
registados até ao momento 28 
episódios. 

Os 16 dias de activismo 
decorrem este ano sob o lema 
"Pinte o mundo de laranja, 
pare com a 'ioléncia contra 
mulhere<> e rapariga-; n. 

f·alando ontem no distrito 
üe Magude, no lançamento da 
Campanha dos 16 dias Acth'is 
mo sobre Violência Praticada 
contra Mulheres e Raparigas, 
o vice ministro do Género, 
Criança e Acção Social, Lucas 
\1angrasse, disse que as in 
tervcnções resultam da apro
vação da Politica de Género e 
Estratégia da sua lmplemen 
taç-Jo, bem como dos Planos INFORMAÇÃO 


