
A USP do ACES Porto Oriental com os Parceiros Equipa
de Rua Oriental da Norte Vida e Projeto Sinergias E7G
assinalaram o Dia Internacional Para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres, associando-se à ICC
PRESSE Para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres.

O convite à participação foi lançado a todas as Unidades
de Saúde do ACES e aos Parceiros do Porto Oriental.

Pretendeu-se envolver a comunidade numa luta positiva,
forte «feroz» pela interrupção da violência contra as
mulheres, desenvolvendo uma campanha que assenta na
ideia de um BASTA!

De uma geração que faz o corte com o passado e dá um
GRITO claro. Chegando ao claim:

A MINHA GERAÇÃO, DIZ NÃO!

Num tom imperativo, lutador e afirmativo, toda a
comunidade é desafiada a mobilizar-se verdadeiramente
numa campanha de ação clara e explicita contra a
violência, compreendendo que a interrupção deste
flagelo depende diretamente de toda a sua geração.
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Equipa de Rua Oriental da Norte Vida

A Equipa de Rua Oriental associou-se ao
movimento "A MINHA GERAÇÃO DIZ NÃO!“,
promovido pela ARS Norte no âmbito do PRESSE, e
dinamizou com as crianças e jovens da equipa uma
ação de sensibilização, com um grito claro para o
fim da violência sobre as mulheres.
No passado dia 25 de Novembro celebrou-se o Dia
Internacional para a eliminação da violência sobre
as mulheres e assinalamos este dia com um
peremptório "BASTA!“.

#pelofimdaviolenciasobreasmulheres
#aminhageracaodiznao
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https://www.facebook.com/equipaderuaoriental/?__tn__=kC-R&eid=ARCa31Ap-yxRBEjyXEymYTWRwvI1xS48acxCF68cM07GjebNawIjbJES9vtghn_iBHjteA5DKL_y4EE0&hc_ref=ARS44DRp4WDUQlBispAok8kmg-pRLC2X0q_sIYRTYkYyb5lsmyt86DjQMYfbQPO9cjE&__xts__[0]=68.ARDYLuItz826xgS8Jf_ITCdhOZBRT-o19PGAit117dktJ5gvamqxdsFrNpubahIGlaAVZb4zZR9gNgLYaTWCpjxw74RB5q2mRumaTI8mSnRcPXoiXrRBdgfztOd78j3d_Qw8MYVyx2JFYXm52cfpgRWWMhgY62Al9nNt4fJuwlmrnkx22rCgJ94bRhhsq4FSvOeqzLtGyqcOFEmteGqRLmjmres0rp9KGceWqhVM_q0vaep1ixcs7Ny6XNmeHr0tKEZel_m9mEELBAuGjqHmw-MCbfsYgrzQ74Ibg_NMQECx3rXIIgs1S7Ym-Yze6t_Q3PxjAmlPeWu0Y7pIGuf0InQ8qw
https://www.facebook.com/pages/Ars-Norte/504493922942726?__tn__=K-R&eid=ARA0K1TGB2Tq51KuNl5ISyvQNb7wxGtXhuNSZXbPdsPxp_Tu7-n8fGs3HJxjB7v7mogykTcmqpH1KH6z&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDYLuItz826xgS8Jf_ITCdhOZBRT-o19PGAit117dktJ5gvamqxdsFrNpubahIGlaAVZb4zZR9gNgLYaTWCpjxw74RB5q2mRumaTI8mSnRcPXoiXrRBdgfztOd78j3d_Qw8MYVyx2JFYXm52cfpgRWWMhgY62Al9nNt4fJuwlmrnkx22rCgJ94bRhhsq4FSvOeqzLtGyqcOFEmteGqRLmjmres0rp9KGceWqhVM_q0vaep1ixcs7Ny6XNmeHr0tKEZel_m9mEELBAuGjqHmw-MCbfsYgrzQ74Ibg_NMQECx3rXIIgs1S7Ym-Yze6t_Q3PxjAmlPeWu0Y7pIGuf0InQ8qw
https://www.facebook.com/presseoficial/?__tn__=K-R&eid=ARCRTR9e8sKW_fXz9F08oL1UVsRbzvJZt3kiKUbcqj6e0OqVGLCPylLdGGglsZVfKXQLkfm9inUIEbxP&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDYLuItz826xgS8Jf_ITCdhOZBRT-o19PGAit117dktJ5gvamqxdsFrNpubahIGlaAVZb4zZR9gNgLYaTWCpjxw74RB5q2mRumaTI8mSnRcPXoiXrRBdgfztOd78j3d_Qw8MYVyx2JFYXm52cfpgRWWMhgY62Al9nNt4fJuwlmrnkx22rCgJ94bRhhsq4FSvOeqzLtGyqcOFEmteGqRLmjmres0rp9KGceWqhVM_q0vaep1ixcs7Ny6XNmeHr0tKEZel_m9mEELBAuGjqHmw-MCbfsYgrzQ74Ibg_NMQECx3rXIIgs1S7Ym-Yze6t_Q3PxjAmlPeWu0Y7pIGuf0InQ8qw
https://www.facebook.com/hashtag/pelofimdaviolenciasobreasmulheres?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDYLuItz826xgS8Jf_ITCdhOZBRT-o19PGAit117dktJ5gvamqxdsFrNpubahIGlaAVZb4zZR9gNgLYaTWCpjxw74RB5q2mRumaTI8mSnRcPXoiXrRBdgfztOd78j3d_Qw8MYVyx2JFYXm52cfpgRWWMhgY62Al9nNt4fJuwlmrnkx22rCgJ94bRhhsq4FSvOeqzLtGyqcOFEmteGqRLmjmres0rp9KGceWqhVM_q0vaep1ixcs7Ny6XNmeHr0tKEZel_m9mEELBAuGjqHmw-MCbfsYgrzQ74Ibg_NMQECx3rXIIgs1S7Ym-Yze6t_Q3PxjAmlPeWu0Y7pIGuf0InQ8qw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aminhageracaodiznao?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDYLuItz826xgS8Jf_ITCdhOZBRT-o19PGAit117dktJ5gvamqxdsFrNpubahIGlaAVZb4zZR9gNgLYaTWCpjxw74RB5q2mRumaTI8mSnRcPXoiXrRBdgfztOd78j3d_Qw8MYVyx2JFYXm52cfpgRWWMhgY62Al9nNt4fJuwlmrnkx22rCgJ94bRhhsq4FSvOeqzLtGyqcOFEmteGqRLmjmres0rp9KGceWqhVM_q0vaep1ixcs7Ny6XNmeHr0tKEZel_m9mEELBAuGjqHmw-MCbfsYgrzQ74Ibg_NMQECx3rXIIgs1S7Ym-Yze6t_Q3PxjAmlPeWu0Y7pIGuf0InQ8qw&__tn__=*NK-R


No dia 25 de novembro de 2019 assinala-se o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
O Sinergi@s juntou-se à iniciativa do PRESSE numa campanha 
que tem como objetivo uma luta positiva pela interrupção da 
violência contra as mulheres, assente na frase reivindicativa “A 
MINHA GERAÇÃO DIZ NÃO!”, já que a descontinuação destes 
atos depende muito de toda a sua geração.
Vejam o nosso vídeo e partilhem!!! Quantas mais vozes formos, 
mais forte será esta luta da nossa geração!!
Não se esqueçam de fazer Like e de subscrever o nosso canal!
Cliquem aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=qZSyOHku5VI

Projeto Sinergias E7G
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