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Área Estratégica 1 - Prevenir 

 

Medidas III PAPEMGF 2014-2017 
Entidades 

Envolvidas 

 

Objetivos 

 

Actividades 

 

Calendarização 

 

2.  “AmaDirHum “  - Intervenção Integrada 

contra a MGF (IIMGF) 

Câmara Municipal 

da Amadora 

Acompanhamento da temática da MGF no 

Plano Municipal Contra a Violência 

(PMCV) – Rede Integrada de Intervenção 

para a Violência na Amadora (RIIVA) 

Sensibilização de profissionais e enidades que 

contribuem para a execução do Plano 

 

Adequação do Modelo de Atendimento e 

Acompanhamento Integrado  à temátca da MGF 

Ao longo do ano 

 

 

 

Ao longo do ano 

OBSERVAÇÕES:  Esta valência da AJPAS teve a sua génese no projeto “AmaDirHum”, que foi parcialmente apoiado pelo FEINPT em 2015. Continuar-se-á a trabalhar esta área de forma 

integrada com as instituições que operam na Amadora, com os recursos que a AJPAS conseguir mobilizar para o efeito 

2. Projeto “Avo(zes) contra a MGF” P&D Factor – 

Associação para a 

Cooperação sobre 

População e 

Desenvolvimento 

Mobilizar e comprometer pessoas mais 

velhas/líderes, anciãos e anciãos, de 

comunidades tradicionalmente praticantes 

da MGF residentes na zona da grande 

Lisboa, para serem agentes e protagonistas 

nos esforços para a eliminação da MGF. 

Realização de evento “A(vozes) contra a MGF”, 

em data a acordar,  organizado com a comunidade 

e com a mobilização desta, para apresentação do 

vídeo e dos resultados do projeto. 

1.º semestre 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:   

4. Filme “Vozes contra a MGF”  P&D Factor – 

Associação para a 

Cooperação sobre 

População e 

Desenvolvimento 

Produção de filme com testemunhos de 

referentes mais velhos/as das comunidades , 

para instrumento de trabalho mas também 

de tomada de posição contra a MGF 

Divulgação do filme Ao longo do ano 

 

13. Primeiro Encontro Regional – 

Intervenção Integrada contra a MGF 

Câmara Municipal 

da Amadora; 

UMAR 

Realização de encontro para se abordar os 

constangimentos e propor 

respostas/estratégias na gestão de casos e/ou 

possiveis casos de MGF encontrados/a 

encontrar pelos/as profissionais de diversas 

áreas no terreno 

Organização e realização do encontro (4 de 

fevereiro, no âmbito da celebração do dia 6, Dia 

Internacional de Tolerância Zero à MGF) 

1.º trimestre 

 

 

OBSERVAÇÕES:   


