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ÚNETE 
"Leave no one behind: 

End violence against 
women and girls" 

Os 16 Dias da 
campanha de Ativismo 

decorrerão com este 
slogan de 25 de 

novembro a 10 de 
dezembro 

 

   

VAMOS PINTAR O MUNDO DE LARANJA PARA UM FUTURO LIVRE DE VIOLÊNCIA    

CAMPANHA - AGENDA 2030 

A Dianova Internacional defende os direitos das mulheres e 
foca-se na promoção da perspetiva de género em debates 
relacionados à migração, educação, dependência e saúde 
mental nas campanhas internacionais.  

A Dianova Internacional participará na campanha anual de 
16 Dias de Ativismo a partir de 25 de novembro (Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres) até 10 de dezembro (Dia dos Direitos Humanos). 
O slogan da campanha de 2017 será "Não deixe ninguém 
para trás: Acabe com a violência contra mulheres e 
raparigas".  

A campanha faz parte da Agenda de 2030, um 
compromisso global com 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável adotados pelos 193 membros da ONU, que se 
dirige às três áreas de desenvolvimento sustentável: 
económico, social e ambiental.  

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº 5 
reconhece a igualdade de género e o reconhecimento das 
mulheres como prioridade chave da Agenda. Com base 
nesta visão, como nos anos anteriores, a campanha JOIN 
US convida-o para "Paint the World Orange" ("Pinte o 
mundo de laranja"), uma cor que representa um futuro 
livre de violência. Os "Dias Laranja" são um apelo à 
sociedade civil, governos emembros das Nações Unidas 
para mobilizar pessoas e destacar questões relevantes para 
prevenir e pôr fim a este tipo de abuso.  

 

ENQUADRAMENTO 

Estima-se que 35 por cento das mulheres em todo o 
mundo tenham sofrido violência física e/ou sexual dos 
seus parceiros ou violência sexual de alguém que não 
seja o seu parceiro em algum momento da sua vida. 

No entanto, alguns estudos nacionais mostram que até 
70 por cento das mulheres sofreram violência física e/ou 
sexual de um parceiro ao longo da sua vida. 

POSIÇÃO DA DIANOVA 

A Dianova acredita que o acesso à informação e à 
educação, bem como as medidas de apoio comunitário 
podem ajudar a promover a igualdade de género, reduzir 
a violência contra as mulheres e valorizar a sua 
contribuição para a família, comunidade e sociedade. 

COMPROMISSO 

No âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e através da campanha JOIN US, estamos a 
trabalhar para garantir que as mulheres e as raparigas, 
independentemente da sua localização, circunstâncias ou 
estatuto de migrante tenham direito a uma vida livre de 
violência e as suas consequências.  
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OBJETIVO DA CAMPANHA E META 

ESTRATÉGIA 

-Mais de 16 dias, a Dianova 
Internacional compartilhará 
conteúdos (artigos, histórias e 
infográficos) nomeadamente por 
meio de canais online.  

-No dia 25 de novembro, a Dianova 
Internacional lançará um apelo 
global para Paint the World Orange 
("Pintar o mundo de laranja"). 

-Os membros da rede Dianova 
podem participar na campanha de 
16 dias com a Dianova Internacional 
ou apenas participar do apelo para 
25 de novembro.  

-É sobre tomar iniciativas com a cor 
LARANJA. Por exemplo, publicando 
uma foto sua usando algo com a cor 
laranja nas redes sociais.  
Nesse dia mudaremos as nossas 
fotos de perfil nas redes sociais para 
promover a campanha.  

-Também recomendamos imagens 
para os nossos seguidores.  

Para a Dianova Internacional, o objetivo da campanha é envolver o 
número máximo de participantes da rede Dianova, bem como outros 
grupos de interesse. 
Para tal, os seguintes temas e objetivos foram selecionados como foco 
da campanha: 
 
1.- Violência de género em Saúde/Local de Trabalho.  
      Alvo: Trabalhadores de saúde, gestores de RH e executivos da 
empresa. 
 
2.-Violência de Género e Educação.  
        Alvo: professores e famílias. 
 
3.- Políticas de Género e Financiamento: Tomadores de decisão e 
legisladores. 
 

CONCEITO CRIATIVO 

Mensagem central da campanha: "Sensibilizar para a necessidade de erradicar a violência contra mulheres e 
raparigas em todo o mundo e promover a igualdade de género".  

Cada participante selecionará um ou mais públicos-alvo: Profissionais de Saúde, Gestores de RH, Executivos de 
Empresa, Professores, Famílias, Tomadores de Decisão e Legisladores. 

Assim que os participantes selecionarem os seus objetivos, a Dianova Internacional fornecerá imagens adaptadas a 
cada alvo.  
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CAMPANHA 

A campanha é executada principalmente online e será lançada nos 
países de membros comuns e associados da rede Dianova. 

Data de lançamento: 25 de novembro. 

Duração: 16 dias, termina a 10 de dezembro.  

Idiomas: inglês, francês, norueguês, português, espanhol e romeno 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16%20days%202017%20action%20plan%20final%20shortened.pdf?la=en&vs=2848
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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MÉTRICAS - INDICADORES GLOBAIS 
 

Usaremos os seguintes três indicadores para demonstrar o impacto global da campanha online e offline: 
 
Dimensão: número de publicações, tweets, visualizações da página 

Vitalidade: alcance, número de pessoas afetadas  

Influência: número de interações, gostos, partilhas, comentários, retweets 

 
Impacto offline 
Número de cartazes exibidos/público potencial.  

Número de artigos publicados na imprensa/ público potencial.  

Outras ações com impacto offline.  

 

 


