
 
25 de Novembro: Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres	  
 	  
APAV lança nova campanha de sensibilização contra a 
Violência Doméstica	  
 	  
 	  
No dia 25 de Novembro a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) assinala 
o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Designado 
pela Organização das Nações Unidas em 1999, este dia tem vindo a ser celebrado em 
todo mundo por entidades públicas e organizações não governamentais.	  
 	  
Mais uma vez a APAV alerta para a necessidade de não se tolerar qualquer forma de 
violência exercida contra as mulheres, em particular a violência doméstica. Apesar da 
evolução a que temos assistido nos últimos anos, é fundamental continuar o trabalho 
de sensibilização da sociedade portuguesa.	  
 	  
Neste sentido, a APAV vai lançar no dia 25 de Novembro uma nova campanha de 
sensibilização contra a violência doméstica. Desenvolvida em parceria mecenática 
com a EuroRSCG, esta campanha apresenta as seguintes mensagens: 	  
 	  

“Em 2010 31.679* mulheres caíram e bateram com a cara no 
lavatório em 3 locais diferentes.”	  
 	  
“Em 2010 31.679* mulheres tropeçaram e bateram em cheio na 
maçaneta da porta.”	  

 	  
Um dos temas da campanha aborda também a violência doméstica contra as 
crianças.	  
 	  

“Em 2010 3.701* crianças caíram das escadas várias vezes 
seguidas.”	  
 	  

O objectivo da campanha passa por apelar à exposição destes casos, que se concretiza 
na mensagem que fecha o anúncio:	  
 	  

“E milhares de portugueses continuam a finjir que não vêem. 
Todos os dias mulheres são vítimas de violência doméstica. Não 
contribua para que esta situação continue. Quebre o silêncio.”	  

 	  
Esta campanha terá o seu momento inaugural com uma acção de rua, que terá lugar 
amanhã, pela hora de almoço, na estação de Metro do Marquês de Pombal, em 
Lisboa.	  
 	  
 	  
Os três temas da campanha encontram-se disponíveis para consulta/download, em 
alta resolução, no link abaixo:	  
http://www.apav.pt/pdf/campanha_apav.zip	  
 	  
 	  
Estatísticas APAV 2010: 	  
http://www.apav.pt/portal/pdf/Estatisticas_APAV_2010_.pdf	  
  	  
 	  
* Dados de 2010 das Estatísticas Oficiais da Justiça | Direcção-Geral da Política de Justiça e APAV.	  
 	  

 	  
Para mais informações:	  
Daniel Cotrim	  
apav.sede@apav.pt	  
96 254 10 76	  


