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Aqui estamos a partilhar convosco o que tem sido a nossa atividade,
uma prática que procuraremos manter e para a qual contamos com
os contributos de todas e de cada uma de nós.
Porque o sentido de pertença se desenvolve nesta relação de
confiança e partilha, nesta coconstrução que se quer coletiva,
feminista, soror e em movimento.

set|out|nov|dez 2019

19 SET

21 SET

26 SET

Reunião de direção
alargada a todas as/os
associadas/os na Casa do
Brasil de Lisboa

A convite do coletivo ELLA
a FEM, representada por
Elisabete Brasil, participa no
Evento Roda de Conversa,
que teve por tema
“Violências -Como
enfrentar a violência
machista”.

A FEM integra o Grupo
de Coordenação do II
Plano Municipal de
Prevenção e Combate à
Violência Contra as
Mulheres, Doméstica e
de Género da cidade de
Lisboa (2019-2021)

Ainda em setembro, a FEM apresenta contributos e apoia a
redação da/o:
* Estratégia de Intervenção Integrada com Crianças, Jovens
e Famílias na cidade de Lisboa, (2019)
* II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência
Contra as Mulheres, Doméstica e de Género da cidade de
Lisboa (2019-2021)

8 OUT

9, 10 e 17 OUT

Seminário “A Mulher e as violações
dos Direitos Humanos, no contexto
das migrações” no qual Elisabete
Brasil participou como oradora no
painel sobre “A atividade das
Organizações na Defesa dos Direitos
das Mulheres”.

A FEM participou na formação “Ciclo de
Laboratórios de Igualdade” promovida
e ministrada pela CITE – Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

(
!

10 OUT

Elisabete Brasil participou como moderadora no Seminário “Regime do
Maior Acompanhado - perspetiva legal e desafios técnicos”, realizado no
âmbito do Protocolo de Parceria entre a Rede de Apoio a Pessoas Idosas
Vítimas de Violência (RADAR), do Concelho de Almada, de que a
Procuradoria da República da comarca de Lisboa foi uma das outorgantes.
17 OUT
Tem lugar a Assembleia Geral da FEM no Sindicato dos Professores da Grande Lisboa

18 OUT
A convite do Secretariado Nacional das
Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos, a
FEM participou na reunião com as principais
Organizações Não Governamentais que
intervêm na área da violência doméstica. Esta
reunião teve por principal objetivo analisar o
fenómeno da Violência Doméstica e
sobretudo a realidade dos Homicídios
Conjugais, que persistem em números
elevados, pesem embora as políticas que têm
vindo a ser implementadas, para prevenir e
combater a violência doméstica e em particular
a violência contra as mulheres.

Mulheres Socialistas com representantes
das organizações da sociedade civil
presentes na reunião

7 NOV
Seminário “Desenvolvimento Local: Práticas e Reflexões. Experiência do CLDS 3G
e DLBC Urbano em Almada.”, Elisabete Brasil participa e faz as considerações finais.

8 NOV
Elisabete Brasil participou no
programa "Anatomia de
Vénus" do Canal S+ para falar
sobre a Mulher e as Violações
dos Direitos Humanos.

13 NOV
Reunião de direção alargada a todas as/os associadas na Casa do Brasil de Lisboa

16 NOV
A FEM participa na sessão de lançamento do livro “Homossexualidade e Resistência
no Estado Novo” resultado da investigação de Mestrado em antropologia de Raquel
Afonso, membro da Direção da FEM

19 - 25 NOV | 16 DIAS DE ATIVISMO
1º Caderno Feminista. Publicado um artigo por dia sobre as diversas formas
de violência sobre as mulheres.
Participação na Marcha contra a violência no dia 25 de novembro

Participação FEM na Marcha contra a violência no dia 25 de novembro

21 NOV

22 NOV

26 NOV

Seminário: “30 anos de
Convenção: Que cidadania
para as Crianças” FEM
participa, com Elisabete Brasil a
abordar o tema “O observatório
Crianças e Direitos e outros
instrumentos que podem
facilitar a aplicação dos Direitos
das Crianças”.

Seminário “Violência
Sexual ao Longo do Ciclo
de Vida” com uma
apresentação de Elisabete
Brasil sobre Violência
Sexual nas Relações de
Intimidade.

A FEM a convite das
Mulheres Socialistas
participou no Think
Tank sobre “Violência
Doméstica – Visão
Integrada”.

26 NOV

28 NOV

Elisabete Brasil participa
como oradora a iniciativa do
“Ciclo entre estações e
estantes” – Violência
doméstica: quando se tem
de meter a colher.

A Rede Especializada de Intervenção na Violência de
Abrantes (REIVA) assinala o“Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra as Mulheres” com
uma reunião temática sobre a intervenção com
vítimas e agressores domésticos, e com uma
caminhada pela eliminação da violência, tendo a FEM
participado na reunião temática sobre a intervenção
com vítimas e agressores domésticos.

29 NOV

9 DEZ

10 DEZ

A FEM participa, na Casa do
Brasil em Lisboa, na Tertúlia
sobre Violência
Patrimonial promovida
pelo Grupo de Mulheres do
Brasil.

Participação na 35.ª
reunião plenária do
Conselho Local de Ação
Social de Lisboa
(CLAS-Lx), onde é
aprovada pela parceria
(por unanimidade) a
adesão da FEM ao CLAS
Lx.

Elisabete Brasil
participa como Mestre
de Cerimónia no
Debate “Colaborar faz
toda a diferença”
organização do Fórum
GovInt (em parceria
com CIG, CVP e APAV)
e que decorreu em
Portalegre.

17 DEZ
Participação no
programa do
Canal S+
“Tenho um
bebé, e agora?”

19 DEZ
Na qualidade de observadora, a FEM integra o Conselho Consultivo, secção das ONG’s
da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Participa pela primeira vez na Reunião da secção das ONG e Grupo Técnico científico
do CC da CIG. Representaram a FEM Paula Ortiz e Ana Paula Silva.
A FEM integra o grupo de trabalho do 2º Plano Municipal Prevenção e Combate à
Violência contra as mulheres, violência doméstica e de género.

jan 2020

10 JAN

15 JAN

Reunião de direção
alargada para ultimar
os preparativos do
Evento de 17 de
janeiro

Reunião com a Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade para apresentação formal da FEM.

17 JAN

Plenário RADAR na Biblioteca Maria Lamas em Almada.
No âmbito do projeto “Migrante Participa Fora de Portas –
Caminhos para Igualdade” iniciativa da Casa do Brasil de
Lisboa, financiada pelo Programa de Apoio ao
Associativismo Imigrante (PAAI), que fomenta espaços de
partilha de experiências e conhecimentos sobre temas
relacionados com a participação das comunidades
imigrantes em Portugal, com enfoque especial nas
questões de gênero; a FEM aliou-se à iniciativa, em
particular na elaboração e divulgação do folheto
informativo “Mulheres Imigrantes e Violência Doméstica”,
que podem ser consultados aqui.

Evento de apresentação da FEM e de homenagem a Maria de Lourdes Pintassilgo, na
Casa do Alentejo

Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género, ladeada por Helena Amaral e Elisabete Brasil da Direção da FEM

21 JAN

22 JAN

28 JAN

Plenário Conselho Local
de Ação Social de Almada,
na Biblioteca José
Saramago

Estivemos na Escola EB 2/3
Pedro Jaques em Alverca do
Ribatejo a dinamizar uma
sessão sobre igualdade de
género e violência no
namoro na Assembleia
Municipal Jovem de Vila
Franca de Xira.

Reunião com P&D
Factor para preparação
das atividades do 6 de
fevereiro, campanha
tolerância zero à
mutilação genital
feminina.

30 JAN

Reunião com a CM Barreiro, Gabinete da Vereadora Sara Ferreira, divisão de intervenção
social para apresentação formal da FEM e estudar possibilidades de parcerias.

fev 2020

1 FEV
Reunião da Direção da FEM – alargada aos órgãos sociais: retrospetiva das atividades
realizadas em 2019; ponto de situação e partilha de responsabilidades no Plano de
Ação de 2020

4 FEV
Reunião com a Presidente
da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de
Género – apresentação
formal da FEM

5 FEV
Reunião do grupo de coordenação da Radar no espaço FEM na Charneca da Caparica.
6 FEV
Participação no evento promovido pela SECI de apresentação do projeto
“Práticas saudáveis, fim à mutilação genital feminina”
- Participação de Elisabete Brasil, pelas 16:30, no programa da RTP1
- Participação de Elisabete Brasil, no programa Rumos – RTP África
- Nota de Imprensa em parceria com a P&D Factor e a Associação de Intervenção
Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde.
- Vídeo em parceria com a P&D Factor “Tolerância Zero à Mutilação genital Feminina”
14 FEV

16 FEV

Assinatura do protocolo de colaboração da FEM
com a Junta de Freguesia de Charneca

Participação na mesa redonda “Partilha de boas práticas com organizações da sociedade civil e membros da academia no âmbito do
projeto “Diálogos Brasil - União
Europeia: perspetivas da equidade
de género no sistema de
justiça/ministério público”.

15 FEV
Reunião da direção da FEM alargada aos órgãos
sociais.

22 FEV
Reunião com Hannah Both sobre parceria FEM para o
concerto, a realizar em abril, dos Bon Iver, através do
Projeto 2 A Billion.

