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Durante dois dias, 24 e 25 de novembro, o Forum Lisboa acolhe uma conferência
internacional subordinada ao tema “Políticas e Práticas na Intervenção em Violência de
Género”.
Tweet

INTERVENÇÃO SOCIAL

Gosto 13

O vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, esteve presente na abertura da conferência
internacional “Políticas e Práticas na Intervenção em Violência de Género”, que trouxe a Lisboa
vários peritos e representantes de instituições, nacionais e internacionais.
Este encontro pretende promover, em conjunto, o debate e a partilha de conhecimentos sobre a
temática, de forma a encontrar soluções para incrementar medidas concretas de proteção às vítimas.
Para João Afonso, “é preciso despertar consciências para este fenómeno da violência que afeta física
e psicologicamente todos nós. Avaliar as medidas que existem para se poder incrementar mais
qualidade nas respostas. Porque somos os direitos que temos", referiu o autarca.
Tricotar pelo fim da violência contra as Mulheres é um projeto que resulta da parceria da Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres e da organização espanhola Harituz, que convidou várias
mulheres a tricotar um cachecol gigante (neste momento com dois quilómetros e meio), como forma
de se manifestarem contra este flagelo. A obra está exposta neste fórum.
Na ocasião, foi ainda apresentado o livro bilingue sobre o I Plano Municipal de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica e de Género do Município de Lisboa, 2014-2017.
Lisboa foi o primeiro município, a nível nacional, a definir um plano que abordasse as questões
relacionadas com o género.

Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres
No dia em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres ,
25 de novembro, o vereador dos Direitos Sociais, João Afonso e a Secretária de Estado da Cidadania
e da Igualdade, Catarina Marcelino, associaram-se à efeméride e estiveram presentes no
encerramento do Seminário Internacional Políticas e Práticas na Intervenção em Violência de
Género, que terminou com uma Marcha pelo fim da violência contra as Mulheres.

27/11/2016 19:56

