Tiragem: 15000

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,77 x 15,97 cm²

ID: 46053524
06-02-2013
Âmbito: Regional
Corte: 1 de 1
BARREIRO Hoje no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, com a presença de dois secretários de Estado

Governo, através doSecretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, e
da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da
Igualdade, Teresa Morais, assinala hoje o Dia Internacional
de Tolerância Zero à Mutilação
Genital Feminina (MGF) com
uma sessão evocativa no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.
A iniciativa visa sensibilizar e
intensificar a formação junto
dos profissionais de saúde sobre a Mutilação Genital Feminina, uma prática que viola diversos princípios consignados
em vários instrumentos internacionais, designadamente a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção
sobre os Direitos da Criança e
a Convenção do Conselho da

O

DIÁRIO DA REGIÃO

Dia Internacional de Tolerância Zero
à Mutilação Genital Feminina

DEBATE. Iniciativa pretende sensibilizar os profissionais da saúde para o problema

Europa para a Prevenção e o cerca de 140 milhões de muCombate à Violência contra as lheres, raparigas e meninas teMulheres e a Violência Do- nham já sido sujeitas à MGF,
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