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Ibero-América diz NÃO à violência contra as mulheres 
 
Madri, Espanha, 24 de novembro de 2017 – a Secretaria-Geral Ibero-Americana iluminará 
sua sede em cor laranja para exigir o fim da violência contra as mulheres e as meninas de 
todo o mundo. 
 
No marco da comemoração do dia 25 de novembro, cada ano a campanha das Nações Unidas 
“UNA-SE para Pôr Fim à Violência contra as Mulheres” convoca à uma ação global para 
aumentar a sensibilização sobre este tema, adotando a cor laranja como elemento de 
visibilidade. 
 
Este ano, em uma ação coordenada com todos os Organismos Ibero-Americanos, a 
Secretaria-Geral Ibero-Americana iluminará de cor laranja sua sede  no Paseo de Recoletos 
em Madri, a noite do dia 24 ao 25 de novembro, para transmitir um NÃO à violência de 
gênero, e tingirá, também de laranja, suas redes sociais e web. 
 
“Além do nosso trabalho pela igualdade de gênero na Ibero-América, decidimos trabalhar 
juntos para apoiar a campanha UNA-SE para recordar que o direito a viver uma vida livre de 
violência é negado, diariamente, a milhares de meninas e mulheres ao redor do mundo e que 
só na América Latina e no Caribe, entre a quarta parte e a metade das mulheres foi vítima de 
violência por parte de seu companheiro íntimo. Isto deve acabar.” declarou a Secretária-
Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, sublinhando o compromisso da SEGIB. 
 
Graças ao impulso da União de Cidades Capitais Ibero-americanas, e com o apoio do Fundo 
Indígena, também serão iluminados edifícios emblemáticos de 10 capitais ibero-americanas, 
entre elas; Brasília, Montevidéu, Caracas, Santo Domingo, La Paz, Quito, Lisboa, Cidade do 
Panamá, Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires, Asunción e Madri para mandar assim uma 
mensagem contundente de repúdio à violência de gênero desde toda a Ibero-América. Pode 
consultar a ubicação exata dos prédios iluminados nestas cidades aquí. 
 
 
Sobre a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 
 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na 
educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e a 
Península Ibérica. A XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 
novembro de 2018 em La Antigua, Guatemala, com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva e 
sustentável”. 
 
Mais informação:  http://www.segib.org  @SEGIBdigital  https://www.facebook.com/SEGIB 
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