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25 de Novembro 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 

 

Em 17 de Dezembro de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou a Resolução 

54/134, estabelecendo o dia 2255  ddee  NNoovveemmbbrroo como o DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  aa  EElliimmiinnaaççããoo  ddaa  

VViioollêênncciiaa  ccoonnttrraa  aass  MMuullhheerreess..  

  

A data escolhida evoca e comemora a vida das irmãs Mirabal -  Minerva, Pátria e Maria 

Teresa - a sua resistência e coragem contra a violência de que foram vítimas. 

As irmãs Mirabal, conhecidas como “Las Mariposas”, viveram na República Dominicana e 

combateram o regime do ditador Trujillo (1930-1961). 

Foram perseguidas, presas e torturadas várias vezes.  

A sua tenacidade e valentia ditaram o seu comportamento de luta contra a ditadura, o 

que as transformou em símbolos de coragem e resistência. 

No dia 25 de Novembro de 1960 foram assassinadas. 

Este crime provocou um forte movimento popular e precipitou a queda do regime. 

As irmãs Mirabal transformaram-se, assim, numa bandeira contra a vitimação das 

mulheres e da luta contra a violência. 

Ao escolherem a data do seu assassinato como DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  aa  EElliimmiinnaaççããoo  ddaa  

VViioollêênncciiaa  ccoonnttrraa  aass  MMuullhheerreess, as Nações Unidas quiseram prestar tributo à sua vida e ao seu 

exemplo, e chamar a atenção para a violência de género. 

  

 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas entende que a violência contra 

as Mulheres constitui uma violação dos Direitos Humanos e é um obstáculo maior à 

construção da Igualdade, da Paz e do Desenvolvimento. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas está consciente que a violência 

contra as Mulheres é um fenómeno global, que afecta as mulheres em todo o Mundo, 

independentemente do país em que vivam, a classe social ou a cultura a que pertençam, 

todas vivenciam uma das diferentes formas que a Violência pode assumir.  
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A violência contra as Mulheres é a mais extrema manifestação da discriminação e 

da subalternização social de que as Mulheres são vítimas. É uma violação flagrante dos 

Direitos Humanos. 

O número de mulheres assassinadas pelos seus maridos, companheiros ou 

namorados, e o das que sofrem qualquer outro tipo de violência infunde terror. Este é 

um problema mundial que não conhece fronteiras, culturas ou classes sociais. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que a ruptura do 

ciclo de violência contra as Mulheres não é um problema específico das Mulheres, mas 

sim que enquanto questão de Direitos Humanos, necessita de um igual empenhamento 

dos homens e das mulheres e de todas as instâncias de poder de decisão. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pensa que a promoção e o 

respeito dos Direitos Humanos das Mulheres, a Igualdade, a Paz e o Desenvolvimento 

são valores indissociáveis e que reforçam mutuamente. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas apela ao Governo e a todos/as 

os/as responsáveis políticos, para que ousem pôr em prática politicas que visem o 

estabelecimento da Igualdade, da Paz e do Desenvolvimento, nomeadamente através da 

implementação das medidas legislativas impostas pela Convenção de Istambul. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer, ainda, reafirmar o seu 

empenhamento na edificação de um novo paradigma de organização social e jurídica de 

respeito pela dignidade humana e de promoção dos Direitos Humanos das Mulheres. 

 

Lisboa, 25 de Novembro de 2014 

 

A Direcção da A.P.M.J.  
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