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Observatório europeu sobre violência de género vai ter delegação em Portugal
Por Redacção

O Observatório sobre a Violência Contra as Mulheres (OVCM), do Lobby Europeu das Mulheres (LEM),
vai abrir uma delegação em Portugal. O principal objectivo é alertar a sociedade para as diferentes formas
assumidas pela violência de género.

«A violência de género não se restringe à violência doméstica, é muito mais abrangente. Engloba questões
como a prostituição, tráfico, casamento forçado, crimes de honra, mutilação genital feminina, assédio no
trabalho e violação», afirmou a presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Sofia
Fernandes, citada pela edição online do ‘Expresso’.

O lançamento do ramo nacional do OVCM terá lugar este sábado, em Lisboa.
08:25 - 27-11-2009
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SOCIEDADE
Banco Alimentar ajudou mais 17 mil pessoas este ano
No primeiro semestre deste ano o Banco Alimentar Contra a Fome (BACF) prestou auxílio a 267 mil
pessoas – mais 17 mil do que as ajudadas em igual período de 2008.

08:05 - 27-11-2009

SOCIEDADE
Interior do país continua a perder população
No ano passado 195 municípios portugueses perderam população. A grande maioria fica no interior do
país.

07:36 - 27-11-2009
SOCIEDADE
| Portuguesas são as que mais valorizam os filhos e a carreira  
12:46 - 26-11-2009
SOCIEDADE
| UE alerta: 44 por cento das luzes de Natal são perigosas  
12:36 - 26-11-2009
SOCIEDADE
| Proprietários querem publicar lista de inquilinos caloteiros  
12:41 - 24-11-2009
SOCIEDADE
| Bispo do Porto diz que casamento homossexual «exige reflexão»  
09:33 - 24-11-2009
SOCIEDADE
| Agitação marítima obriga a encerrar sete barras  
09:53 - 23-11-2009
ÚLTIMAS
22:13
Justiça – «Não pedi nem recebi dinheiro de ninguém» – Vara reafirma
21:52
Internacional – Descarrilamento de comboio faz dez mortos e 130 feridos na Rússia
21:28
Internacional – Deputado acusa Suíça de vender armas a países que violam direitos humanos
21:17
Internacional – Comissão Europeia actualiza lista negra de companhias aéreas
20:02
Crime – GNR detém duas mulheres por roubo em hipermercado de Belas
19:51
Local – Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna está livre de perigo
19:31
Política – «Quem governa é o Governo» - José Sócrates
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19:17
Justiça – Sindicato propõe que PGR passe a ser indicado pelo Parlamento
18:59
Saúde – Gripe A: Mutação do vírus causa morte a dois pacientes em França
18:36
Crime – Homem detido no Baixo Vouga por assalto à mão armada e extorsão

ÚLTIMAS DE A BOLA.PT
22:57
Olhanense – «Foi dos nossos piores jogos» - Jorge Costa
22:50
V. Guimarães – «Estamos a crescer» - Paulo Sérgio
22:30
Fórmula 1 – Grande Prémio do Canadá regressa a Montreal
22:10
Liga – V. Guimarães vence (2-0) e agrava crise do Olhanense
21:41
Alemanha – Petit e Maniche jogam de início no empate do Colónia com o Bochum
21:03
Golfe – Tiger Woods já teve alta hospitalar
20:31
Jogos Olímpicos – Conselho Estratégico quer apenas jogadores com menos de 21 anos no futebol olímpico
20:07
Golfe – Tiger Woods sofre acidente de viação
19:55
Alemanha – Bayern homenageia Beckenbauer
19:50
Espanha – Depor: Guardado afinal não tem Gripe A
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