
Sobre o país 
 
O Uruguai é um país localizado na América do Sul com po-
pulação de aproximadamente 3,4 milhões de pessoas e sua 
capital é Montevidéu. Se tornou independente em 1825 e 
hoje é uma democracia constitucional em que o presidente 
é chefe de estado e governo. É uma das economias mais 
desenvolvidas da América do Sul e possui um dos maiores 
PIB per capita, e depende fortemente do comércio para 
crescer. Possui um IDH e taxa de alfabetização elevados e a 
maioria da população é cristã. Além disso, o Uruguai é reco-
nhecido por suas medidas em relação à direitos civis e de-
mocráticos: foi o primeiro a legalizar o divórcio, em 2007 foi 
o primeiro país sul-americano a  legalizar uniões civis entre 
pessoas do mesmo sexo e recentemente o primeiro do 
mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo de canna-
bis, além de outras. Faz parte da ONU, OMC, OEA, MER-
COSUL e outras organizações. 

Violência contra a Mulher no Uruguai 

Apesar da precariedade nos dados sobre a violência de gê-
nero no país, organizações afirmam que as ocorrências au-
mentam anualmente e que os índices de violência domésti-
ca já são considerados pandemia. Segundo relatório do 
UNODC sobre "Respostas à violência baseada em gênero 
no CONE SUL" e dados do Observatório de Violência e Cri-
minalidade, em 2009 das denúncias feitas sobre violência 
doméstica no país, 88% foram feitas por mulheres, sendo 
que 46% dos abusos foram físicos, 14% psicológicos e em 
19% dos casos ambos. Outros dados do Observatório de 
Violência e Criminalidade reportam que em 2014 a cada 15 
dias uma mulher foi assassinada vítima de violência domés-
tica e considerando as tentativas e os homicídios ocorridos, 
a cada 9 dias uma mulher sofreu a tentativa ou foi morta no 
Uruguai.  

Medidas de Combate à Violência no Uruguai  

As medidas tomadas pelo Uruguai a respeito da violência 
contra a mulher e meninas visam não só a assistência psico-
lógica, médica e judicial das vítimas, mas também a pre-

venção de futuros ataques e eliminação da desigualdade 
entre gêneros. Uma das ações tomadas pelo governo para 
a prevenção de novos ataques é o uso de tornozeleiras para 
monitorar os agressores, ao passo que a vítima recebe um 
telefone portátil que deve ser utilizado caso o agressor es-
teja próximo à ela. Essa medida ainda é limitada a alguns 
casos e cidades, porém o governo pretende ampliá-la à 
todo o território nacional. Criou uma central telefônica de 
ajuda às vítimas, fornece assistência médica integral públi-
ca e privada às mulheres, passou a colher estatísticas sobre 
os índices de violência contra mulher no país, e desenvolve 
campanhas como o "Programa de Atenção a homens que 
decidem deixar de exercer a violência” que é uma iniciativa 
que busca reunir e trabalhar em grupo com homens agres-
sores que decidiram mudar e deixar de agredir suas famílias 
e parceiras  
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