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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. 

 

 

 

 

 

 

fevereiro  
 

 

Publicação de artigo de Elisabete 
Brasil Associação “Feministas em 
Movimento”, secção Estado da 
Questão, da revista Faces de Eva. 
Estudos sobre a mulher, nº46, editora 
Húmus, 2022. A publicação é 
promovida pelo núcleo de 
investigação com o mesmo nome, 
integrado no Centro Interdisciplinar 
de Ciências Sociais da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade NOVA de Lisboa 
(CICS.NOVA).  
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DIA 4 
Participação em reunião do 
projeto ViViDo - Plataforma de 
Gestão da Rede Nacional de 
Apoio a Vítimas de Violência 
Doméstica.  
O projeto, uma resposta 
estratégica às prioridades 
territoriais da Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica (RNAVVD), visa, 
através do desenvolvimento de 
uma plataforma digital, alcançar 
um maior conhecimento do panorama nacional da violência contra as mulheres e a 
violência doméstica. 

DIA 6 
 A FEM integrou, com mais 14 coletivos 
do espaço da Lusofonia, a campanha de 
apoio ao Programa Conjunto 
UNFPA/UNICEF #InvestDontRest, que 
assinala o Dia Internacional de 
Tolerância Zero à Mutilação Genital 
Feminina (6 de fevereiro).  

A campanha cuja divulgação se iniciou 
a 5 de fevereiro e representa o 

compromisso para Acelerar o 

Investimento para acabar com a 

mutilação genital feminina.  

Coletivos: #TodasMerecemos - Projeto 

solidário e ativista, ACRIDES: Associação Crianças Desfavorecidas, (Cabo Verde), AJPAS – 

Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde, AMAR: Quem 

ama, protege (Guiné-Bissau); AMCDP – Associação das Mulheres Caboverdianas na Diáspora 

em Portugal, CCC – Associação Corações com Coroa, FEM – Associação Feministas em 

Movimento, Fundação Cuidar o Futuro, HumanitAVE – Associação de Emergência 

Humanitária, MIKAT – Movimento Mindjer Ika Tambur (Guiné-Bissau), P&D Factor – 

Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, Padema – Plataforma 

para o Desenvolvimento da Mulher Africana, RENAJ – Rede Nacional das Associações Juvenis 

(Guiné-Bissau), ROSC: Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (Moçambique) e 

Women’s Club. AQUI e AQUI 

https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/776540170414997
https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
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DIA 7 

Ana Ribeiro representou a 
FEM na Reunião Geral de 
Cooperadores da Estação 
Cooperativa CRL que teve 
lugar, simultaneamente, em 
Montemor-o-Novo e via 
plataforma digital. A reunião 
foi dedicada a ouvir os porta-
vozes dos diferentes Grupos 
de Trabalho constituídos 
para fazer avançar as 

prioridades estabelecidas para este projeto de que a FEM é entidade cooperadora fundadora. 
A título de exemplo indica-se que o Grupo de Trabalho “Manutenção de Espaços Exteriores” 
informou sobre: a realização de limpezas nos terrenos adjacentes ao património edificado 
existente; a identificação, em curso, dos espaços comuns; a organização de um curso de 
permacultura. 

DIA 14 

Elisabete Brasil foi entrevistada por Fernanda Câncio para o Diário de Notícias sobre a decisão 
da TVI de manter Bruno de Carvalho no reality show  Big Brother, cujo comportamento com 
outra concorrente levou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) a 
apresentar uma queixa ao Ministério Público por violência doméstica. AQUI 

DIA 22 

Tendo por objetivo sustentar 
financeiramente atividades 
para a divulgação dos 
princípios da igualdade de 
género, a FEM, representada 
por Ana Ribeiro, participou na 
aula online  “Como integrar a 
angariação de fundos na 
estratégia de advocacy?” dos 
Professores Christophe 
Lécureuil & Davide Rodogno conduzida a partir de Genève, capital da diplomacia e da 
advocacy, ou argumentação para apoio de causas. Além da delimitação de conceitos 
relevantes para compreender esta prática e, de orientações para implementar uma estratégia 
de angariação de fundos, foi explanado como identificar entidades doadoras adequadas a 
apoiar associações de acordo com as suas finalidades. AQUI  

https://www.dn.pt/sociedade/tvi-acusada-de-monetizar-violencia-ao-manter-bruno-de-carvalho-no-big-brother-14586366.html
http://www.youtube.com/watch?v=cYVjkz7IB3Y
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Codinamização, por Elisabete 
Brasil (Presidente da FEM – 
Feministas em Movimento) e Rui 
do Carmo (Coordenador da 
Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica) da 2.ª ação de 
formação Enquadramento jurídico no crime de violência doméstica dirigida a profissionais 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – ARSLVT, no âmbito do 
Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida. Acão com coordenação 
científica de Elisabete Brasil, Rui do Carmo e Luísa H. Costa e coordenação técnica da 
ARSLVT. 

DIA 24 

Participação de Elisabete Brasil no Fórum Intervir Sem 
Preconceitos.  
Na sessão foram apresentados os objetivos e resultados 
do projeto Intervir sem Preconceito e materiais e 
recursos pedagógicos criados para o efeito nas 
temáticas da Igualdade de Género, Violência de Género 
e Violência no Namoro. 
O projeto Intervir Sem Preconceitos é dinamizado pela 
Intervir.Com – Associação de Promoção da Saúde, 
Desenvolvimento Social e Cultural intervém junto de 
crianças e jovens, em contexto escolar (do pré-escolar 
ao secundário). 
 

 
Publicações no Instagram em fevereiro: Campanha 
#InvestDontRest #FimMGF (3 publicações); 
divulgação de Petição Feminista Europeia – Feminist 
Asylum (1 publicação); 11 de Fevereiro - Dia 
Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência; 
divulgação da Greve Feminista Internacional – 8 de 
março; Canto Cultural “Workin’Moms”. AQUI  

Publicações no Facebook em fevereiro: apelo à 
participação em estudo sobre violência nas relações 
de intimidade em casais homossexuais femininos e 
bem-estar subjetivo (Universidade Lusófona do Porto 
e Instituto Universitário de Lisboa); divulgação do  

projeto pedagógico “Amar-te e Respeitar-te”; divulgação do Concurso da SPGL – Prevenção 
da violência no namoro; publicação de Luís Osório em memória de Rose;  Rosa Parks, 109 

https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
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agenda 

anos do nascimento; divulgação da revista ex aequo, nº44;  divulgação webinar “Inclusão 
Social, Igualdade, Direitos e Valores: Programas CERV e Horizonte Europa” (ANI);  estudo 
sobre o valor do trabalho não pago de mulheres e de homens; estudo COVID -19 and older 
people; notícia RTP sobre número de vítimas de violência doméstica em 2021; Campanha 
#InvestDontRest #FimMGF (14 publicações); informação sobre evento “Salvaguardar as 
crianças e jovens: garantir, no desporto, ambientes saudáveis, seguros e positivos”; 
divulgação  do webinar “Direito Universal ao Cuidado. Dever Universal de Cuidar”; divulgação 
de Petição Feminista Europeia – Feminist Asylum (2 publicações); publicação sobre 11 de 
Fevereiro de 2007, vitória do sim no referendo ao aborto; 11 de Fevereiro - Dia Internacional 
das Mulheres e Raparigas na Ciência; 14 de Fevereiro - publicação sobre violência no namoro; 
divulgação de declarações de Elisabete Brasil na sequencia de ocorrências no Big Brother; 
publicação de Sofia Neves sobre Violência Doméstica; Greve feminina Internacional – 8 de 
Março; nascimento de Toni Morrison (1931-2019); divulgação da apresentação do projeto 
Feminismos Antes do 25 de Abril de 1974 (3 publicações); publicação da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos sobre violência doméstica no Dia Europeu da Vítima de Crime; evento “A 
atualidade da luta pelo direito ao aborto”; publicação Guardiãs do Nascimento; debate “As 
mulheres trabalham mais e ganham menos – porquê?”; A pobreza no feminino; divulgação da 
Greve Feminista Internacional – 8 de março. AQUI 

  

 

   Patrícia Way integra a equipa de formação do curso internacional (Brasil, Portugal, 
Colômbia) Mulheres Negras Resistem - “Inspiradas em trajetórias de protagonismo feminino 
e negro, propomos ações de formação e representação social e política de/para e com 
mulheres negras.”  
O curso está a decorrer entre março e novembro de 2022. Página do projeto AQUI.  
 

Foi lançada a BiblioFem, projecto 

de investigação da FEM – Feministas 

em Movimento, é um repositório 

aberto que tem como objectivo 

disponibilizar informação 

sistematizada e aprofundada sobre as 

feministas,  organizações feministas e 

estudos na área do feminismo.  Já 

foram disponibilizadas no site algumas 

fichas. 

A BiblioFem está a funcionar em regime 

de voluntariado, a colaboração neste 

projeto é bem vinda! AQUI 

 

 

https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://pt-br.facebook.com/projetomulheresnegrasresistem/
https://pt-br.facebook.com/projetomulheresnegrasresistem/
https://pt-br.facebook.com/projetomulheresnegrasresistem/
https://fem.org.pt/
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Desafiamos cada associado/a a convidar uma pessoa  
a associar-se à FEM em 2022! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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