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Aqui partilhamos a atividade que temos desenvolvido, prática 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. 
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DIA 1 
Participação de Elisabete 
Brasil na reportagem 
“Direito à Pele” da RTP 1, 
trabalho da jornalista Ana 
Luísa Rodrigues que 
integra um conjunto de 
sete reportagens sobre as 
várias formas de violência 
contra mulheres. AQUI 
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https://www.rtp.pt/noticias/pais/direito-a-pele-em-2020-morreram-19-mulheres-vitimas-dos-parceiros-ou-ex-parceiros_v1367393
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DIA 3 
Participação no episódio 13, "A violência: Uma 
questão social" do podcast da Ordem dos 
Psicólogos, Isto é Psicologia. Conversa sobre 
as várias formas de violência, na perspetiva do 
direito e da psicologia, entre a jurista Elizabete 
Brasil, Marta Silva, Psicóloga na Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género e 
Mésicles Helin Berenguel.  

AQUI ou AQUI 

 
 
 

 
DIA 14 

Participação de Fátima Alves na 71ª Reunião plenária 
extraordinária do Conselho Local de Ação Social de 
Almada (CLASA), 14 de dezembro, no Fórum Romeu 
Correia em Almada, onde foram presentadas as 
atividades do 1º semestre de 2021 dos Projetos CLDS 

4G:  Projeto (Re)Age em Rede: Sta. Casa da Misericórdia de Almada e Projeto Age em Rede: 
Centro Social e Paroquial N. Srª da Conceição da Costa da Caparica. 

 
DIA 15 
Participação online na sessão pública de 
apresentação do desenvolvimento do 
Projeto ViViDo (Ongoing 
Meeting,OgM) que decorreu no Palácio 
Sotto Mayor, em Lisboa. A sessão teve 
como objetivo principal divulgar o 
protótipo digital da plataforma ViViDo. 
Várias intervenções focaram diversos 
aspetos do desenvolvimento da 
plataforma, os elementos da RNAVVD 
presentes online, comentaram e 
apresentaram diversas questões através 
da plataforma Zoom. AQUI 
 
 

 

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-13-a-viol%C3%AAncia-uma-quest%C3%A3o-social/id1579372378?i=1000543868540
https://anchor.fm/istoepsicologia/episodes/Ep-13---A-violncia-Uma-questo-social-e1b6ode
https://vividoproject.wixsite.com/vivido/post/sess%C3%A3o-p%C3%BAblica-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-desenvolvimento-do-projeto-ongoing-meeting-ogm
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Publicações no Facebook: reportagem Direito à Pele; artigo "Terrorismo chamado violência 
doméstica"; notícia "Decreto talibã sobre mulheres exclui direito ao trabalho e educação"; 
notícia "Paula Rego uma das 25 mulheres mais influentes do mundo para o Financial Times"; 
"SPGL - MULHERES - Ainda estamos a 130 anos da igualdade de género no poder"; Mulata 
Solidão; Sexismo; "Natal 2021 | Começar de Novo" Linha de Apoio às Vítimas Vodafone 
Portugal; Bell Hooks (2 publicações); CEDAW em Portugal; Boas Festas FEM. AQUI 

Publicações no Instagram: story no Cantinho Cultural: filme Mona Lisa Smile, série I May 
Destroy You. AQUI 

Continuidade do trabalho desenvolvido pela FEM no apoio a vítimas  
de violência doméstica e de género: 
 
Estrutura de Atendimento: Lisboa+Igualdade 
Rua B ao Bairro da Liberdade, lotes 3 a 6, 1.º andar - Campolide 

Atendimento e acompanhamento presencial: 

Horário: 10:00 - 18:00 horas 
Contactos: 218 170 671 / 910 646 040 email: lisboamaisigualdade@fem.org.pt 

Atendimento e acompanhamento telefónico:  

Linha telefónica: 800 918 245 
Horário: 07:00 - 24:00 horas.                                          
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AQUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffem.org.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FFicha-de-Associadx-FEM.docx&wdOrigin=BROWSELINK

