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O Graal é um movimento internacional de mulheres 

empenhadas em promover uma cultura de cuidado: 

cuidado de si, pelo próximo e pelo estado do mundo.



O Graal tem trabalhado no tema da 
violência no namoro, desde 2010



NAMORArte



é um problema que afeta um grande número 
de jovens
19% de jovens  já foram vítimas de violência em relações de namoro 
(UMAR, 2016)

    Em 2016 foram denunciados 1787 casos de violência no namoro 
(dados da PSP)

tem consequências graves a curto e a longo 
prazo

há uma grande “tolerância social” face à 
violência nas relações de intimidade

 

Desconhecimento sobre o que fazer face a 
situações de violência no namoro

Motivações para a intervenção



Motivações para a intervenção

A violência no namoro é preditora da 
violência nas relações conjugais

29 mulheres morreram em Portugal, no último ano,  vítimas de 
violência doméstica (UMAR)

A cada dia, 12 mulheres morrem de maus tratos e violência na 
Europa (Conselho da Europa)



Violência sexista

- 32% das mulheres em Portugal foi vítima de assédio 
sexual em contexto laboral e na UE, 75% das 
mulheres em lugares de tomada de decisão foram 
sexualmente assediadas (FRA, 2014)

- Há cerca de 4.5 milhões mulheres traficadas para fins 
de exploração sexual  - (ONU)



Violência sexista
- cerca de 20.000 mulheres são assassinadas 

anualmente vítimas de crimes de honra

- 125 milhões de raparigas e mulheres hoje vivas 
foram sujeitas a mutilação genital feminina (UNICEF)

- A cada quatro horas, há uma violação sexual na 
capital da India; as violações e gravidezes forçadas 
são massivamente utilizadas como tática de guerra 



Violência sexista
- 50 milhões de crianças serão casadas antes do 

seu 15º aniversário, na próxima década (Fundo 
das Nações Unidas para a População), 

- Na China, há uma proporção de 118 homens 
para cada 100 mulheres atribuível ao infanticídio 
feminino/aborto seletivo





Violência no namoro

Recíproca

Maior probabilidade das raparigas serem 
vítimas de formas mais severas e com 
consequências mais gravosas

As raparigas são mais frequentemente 
vítimas de violência sexual



Opção por trabalhar questões 
de género 

Criar espaços propícios:

ao questionamento de atitudes e discursos 
sexistas

 

à desconstrução de preconceitos e 
estereótipos de género na origem de 
múltiplas discriminações



Opção pela Educação pelos Pares

Pares são mais credíveis em temáticas 
“sensíveis”, de carácter mais íntimo, em 
que estão envolvidas emoções e valores 

As afinidades em termos de linguagem, 
normas e valores implícitos facilita a 
passagem da mensagem

Os pares são confidentes privilegiados



Opção pelas metodologias 
participativas

Recorremos a dinâmicas que incentivam a 
participação, o diálogo, a reflexão em 
grupo e a auto-reflexividade

Investimos na condições favoráveis à 
expressão, ao confronto de ideias, à 
partilha de experiências e à emergência 
das questões autênticas dos e das jovens 

Jovens são protagonistas e não apenas 
“alvos” da mudança



Dinâmicas com potencial de 
mudança

• Construção colaborativa de materiais de 
sensibilização (filmes, folhetos, 
publicações)

• Planeamento participativo de iniciativas de 
sensibilização (flash mobs, ações de 
sensibilização, exposições, manifesto, 
concerto…)



Dinâmicas com potencial de 
mudança

• Carrossel

• Levante-se quem…

• Discussão de casos



Manifesto
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