
  
 
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
21 novembro 2022 

 

 

ORANGE LEIRIA  
Pelo fim da Violência contra as Mulheres 
 
ORANGE LEIRIA 
No próximo dia 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, e a Associação Mulher Século XXI vai promover a ação 
ORANGE LEIRIA, uma iniciativa inédita em Leiria, sob a chancela das Nações Unidas, e 
que conta, igualmente, com o apoio institucional do Município de Leiria, entre outras 
entidades e empresas da região. 
 
O trabalho da Associação Mulher Século XXI é um trabalho silencioso, já que a problemática 
da Violência Doméstica exige discrição, para que as vítimas se sintam seguras. Porém, é 
fundamental alertar a sociedade para este flagelo, educar para o fim da Violência Doméstica, 
identificar as vítimas, denunciar e penalizar os agressores, e este trabalho precisa da ajuda 
de todos. Foi nesse sentido que surgiu a ideia de criar a ação ORANGE LEIRIA, que está a 
registar uma aceitação absolutamente incrível por parte de todas as entidades contactadas.  
 
A ação ORANGE LEIRIA é inspirada na campanha internacional “Orange the World”, 
promovida pela UNESCO, e terá início no próximo dia 25 de novembro, estendendo-se até 
ao dia 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).  
Serão 16 dias que pretendem sensibilizar para a problemática da violência contra as 
Mulheres, através de diversos suportes de comunicação e intervenções sociais em Leiria.  
 
Além do laranja que vai pontuar a cidade, a ação contará com um mural a inaugurar no dia 
25 de novembro, pelas 14h30, criado em exclusivo para assinalar a data e que vai comunicar 
a temática numa importante artéria de Leiria.  
Publicidade exterior, cartazes, vídeo, imprensa, distribuição de pulseiras, dinâmicas nas 
redes sociais, landingpage, ação de ativação durante o jogo UDL - Caldas (estádio Dr. 
Magalhães Pessoa) e outras ativações simbólicas ajudarão Leiria a gritar mais alto: 
“Pelo fim da violência contra as Mulheres”!  
 
A Associação Mulher Século XXI e as entidades parceiras da ação ORANGE LEIRIA contam 
com a intervenção ativa de todos, na luta por esta causa maior.  
A partir do dia 25 de novembro e até 10 de dezembro, apelamos para que o laranja seja a 
cor oficial de todos os leirienses.  
 
Intervenientes no projeto 
Promotor - Associação Mulher Século XXI 
Ideia Original e Projeto - sistema4 
Apoio Institucional - Município de Leiria e Nações Unidas – UN RIC 
Parceiros - Acilis, LeiriaShopping, Sanfil Medicina 
Apoios: 3D Lab, Brindicis, CSOutdoors, Cinema City, Cineplace, Doca Produções, Era 
Imobiliária - Nova Leiria, Flexodesign, inCentea, Jornal de Leiria, Leiria Plaza, Nerlei, 
Parcigraf, PrintSense, Região de Leiria, Sacos 88, Sitecna, Teatro José Lúcio da Silva, União 
Desportiva de Leiria. 
Participação Especial: Orelha Negra + A Garota Não 
 
Todas as informação sobre a ação ORANGE LEIRIA em www.orangeleiria.pt. 
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Associação Mulher Século XXI 
A Associação Mulher Século XXI é uma Organização Não Governamental dos Direitos das 
Mulheres, constituída em 2001 e reconhecida desde 2010 pelo Estado Português como 
instituição de utilidade pública. 
Apesar de sediada em Leiria, a Associação Mulher Século XXI atua a nível nacional e o seu 
principal objetivo é prevenir e combater a Violência de Género, em especial a Violência 
Doméstica, a Violência no Namoro e a Violência Doméstica Contra Pessoas Idosas. 
Saiba mais em www.mulherseculoxxi.com 
 
 
Para outras informações, pedimos que contactem a Susana Pereira, Presidente da 
Associação Mulher Século XXI, através do 967 068 169. 
 


