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A 6 de Fevereiro de 2013, o Parlemento Europeu emitui uma resolução sobre a 57ª Sessão da 
Comissão sobre o Estatuto das Mulheres na ONU: eliminação e prevenção de todas a formas 
de violência contra mulheres e raparigas, que entre outros pontos, “exorta ao desenvolvimento 
de programas e mecanismos institucionais a nível internacional e regional, para assegurar que 
as estratégias de prevenção da violência contra mulheres e raparigas estejam no centro de 
todas as ações internacionais destinadas a dar resposta às crises humanitárias relacionadas 
com situações de conflito e pós-conflito ou catástrofe natural.”1 

Abaixo encontra-se uma lista de recursos em língua Portuguesa que de uma forma ou de outra 
abordam Violência de Género em situações de emergência ou em contextos de desastres 
naturais. Contudo não foram encontrados directrizes, recursos ou ferramentas nessa mesma 
língua com foco exclusivo em VG em contextos de desastres naturais. 

Directrizes, Recursos e Ferramentas 

Boas práticas e lições aprendidas em situações de emergencia. Regiaõ Africa, UNFPA, 2011. 
Compilação das melhores práticas em situações humanitárias na região de África, com vista a  
melhorar as normas de prática em situações de crise. 

Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, das Crianças e dos Adolescentes (2016-203), 
Cada Mulher, Cada Criança, 2016, página 64-65 e 91. Esta estratégia oferece uma orientação 
para acelarar o ímpeto rumo a avanços em saúde da mulher, da criança e do adolescente. 

Situação da População Mundial 2015. Abrigo da tempestade, Uma agenda transformadora 
para mulheres e meninas em um mundo propenso a crises, UNFPA, 2015. 

Suplemento do Relatório sobre Situação da População Mundial 2015, UNFPA Moçambique, 
2015 

 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0045+0+DOC+PDF+V0//PT 
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Gender-Based 
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https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNF-%20Brochure%20PT_150x210.pdf
http://www.everywomaneverychild.org/wp-content/uploads/2017/10/EWEC_Global_Strategy_PT_inside_LogoOK2017_web.pdf
https://mozambique.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/AbrigodaTempestade_Suplementolocal_Moc.compressed.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0045+0+DOC+PDF+V0//PT


Mensagens-chave para compartilhar durante a distribuição de ajuda humanitária, Protection 
Cluster Mozambique. 

 

Directrizes, recursos e ferramentas com foco nas seguintes temáticas: 

Situações de emergência ou crise 

Apois Psicossocial de Base Comunitária em Emergências, actalliance, s/d. Reconhece que 
desastres naturais podem causar sofrimentos psicossociais e sociais significativos. 

Directrizes do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocal em Emergências Comunitárias, 
IASC, 2007. Reconhece VBG como uma das dimensões a considerar pelos actores humanitários 
no apoio a pessoas em situações de emergência. Este manual foca-se em saúde mental e apoio 
psicossocial. 

Mulheres refugiadas e vulnerabilidade: a dimensão da violência de gênero em situações de 
refúgio e as estratégias do ACNUR no combate a essa violência. Signos, 2016. Revisão 
bibliográfica sobre violência sofrida por mulheres refugiadas. 

Orientações do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psocissocial em Situações de Emergência. 
Guia para Utilizar no Terreno, IASC, 2008. Versão reduzida das Orientações do IASC sobre Saúde 
Mental e Apoio Psicossocial em Emergências. 

Proteção aos direitos humanos das pessoas afetadas por desastres, CEPED, UFSC, 2014. 

Violência de género 

Ação contra a violência sexual e de gênero: uma estratégia atualizada, ACNUR, Divisão de 
Proteção Internacional, 2011. Proporciona uma estrutura para auxiliar as operações do ACNUR 
em lidar com a VSG com base em uma abordagem multissetorial e interinstitucional. 

Clima 

Relatório sobre a Situação da População Mundial 2009. Enfrentando um mundo em transição: 
mulheres, população e clima. UNFPA, 2009. 

Infância 

Compromissos Centrais para as Crianças na Acção Humanitária, UNICEF, 2010. 
Enquadramento geral para a acção humanitária a favor da crianças levada a cabo pela UNICEF 
e parceiros.  

Adolescência 

Ação Global Acelarada para a Saúde de Adolescentes (AA-HA!), Guia de Orientação para apoiar 
a implementação pelos países, OPAS, 2018. Este guia tem como objectivo servir de documento 
de referência para os formuladores de política e responsáveis por seus programas a nível 
nacional para auxiliá-los no planejamento, implementação, monitoramento e avaliações de 
programas de saúde para adolescentes. 

 

Meios de Comunicação 

As vítimas do clima, O Planeta, 2017 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/06/DK_key_messages_20190530_PT.pdf
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/05/681-ACT-Portuguese-summary-final.pdf
https://www.ces.uc.pt/centrodetrauma/documentos/IASCGuidelines%20Portugues.pdf
file:///C:/Users/Program%20Officer/Downloads/1100-1897-2-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/Program%20Officer/Downloads/1100-1897-2-PB%20(1).pdf
https://www.ces.uc.pt/centrodetrauma/documentos/Guia%20IASC_PT.pdf
https://www.ces.uc.pt/centrodetrauma/documentos/Guia%20IASC_PT.pdf
http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/01/Protecao-aos-Direitos-Humanos.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/A%C3%A7%C3%A3o-contra-a-viol%C3%AAncia-sexual-e-de-g%C3%AAnero_ACNUR-2011.pdf
https://mozambique.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop2009.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs%20Portuguese.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49095/9789275719985-por.pdf?ua=1
https://www.revistaplaneta.com.br/as-vitimas-do-clima/


Abreviações 

ACNUR Alto Comissário das Nações para os Refugiados 

IASC Comité Permanente entre Organismos (sigla em Inglês) 

CEPED Centro Universitário de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres 

ONU Organização das Nações Unidas (sigla em Inglês) 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

UNFPA Fundo de População das Nações Unidas (sigla em Inglês) 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância (sigla em Inglês) 

VG Violência de Género 

VBG Violência Baseada no Género 

 

Definições 

Violência de Género 

Ou 

Violência Basead em 
Género 

Violência de Género compreende qualquer prática violenta dirigida 
contra uma pessoa tendo por base o género. Constitui uma violação 
de direitos fundamentais no que respeita à vida, liberdade, 
segurança, dignidade, igualdade entre homens e mulheres, não 
discriminação e integridade física e mental. Inclui situações como 
violência doméstica, assédio sexual, violação, violência sexual 
durante conflitos armados (em particular, homicídio, violações 
sistemáticas, escravidão sexual e gravidez forçada), esterilização 
e/ou aborto forçado, uso coercivo de contraceptivos, infanticídio 
feminino e seleção de sexo pré-natal.2 

Desastre Natural Actos da natureza com tal magnitude que dão origem a uma situação 
catastrófica na qual se desorganizam os padrões quotidianos de vida 
e que deixa a população em desamparo e em sofrimento, ex. 
Terramotos, inundações, ect.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://eige.europa.eu/pt/in-brief 
3 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=578:desastres&Itemid=685  

https://eige.europa.eu/pt/in-brief
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=578:desastres&Itemid=685


 

Nota: Este documento é escrito ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico. 

 

The GBV AoR Help Desk  

The GBV AoR Helpdesk is a technical research, analysis, and advice service for humanitarian 
practitioners working on GBV prevention and response in emergencies at the global, regional 
and country level. GBV AoR Helpdesk services are provided by a roster of GBViE experts, with 
oversight from Social Development Direct.  Efforts are made to ensure that Helpdesk queries 
are matched to individuals and networks with considerable experience in the query 
topic.  However, views or opinions expressed in GBV AoR Helpdesk Products do not necessarily 
reflect those of all members of the GBV AoR, nor of all the experts of SDDirect’s Helpdesk 
roster.  

 

 

 

Contact the Helpdesk 

You can contact the GBViE Helpdesk by emailing us: enquiries@gbviehelpdesk.org.uk, and 
we will respond to you within 24 hours during weekdays. 

The GBViE Helpdesk is available 09.30- 17.30 GMT, Monday to Friday. 

 


