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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. 

 

 

 

 

 

janeiro  

 

DIA 11 

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 primeira ação de 

formação (de um ciclo de três), inserida no programa de formação avançada para profissionais 

da saúde, no âmbito do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, 

formação avançada Enquadramento jurídico no crime de violência doméstica destinada a 

profissionais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo - ARSLVT.  

Acão com coordenação científica de Elisabete Brasil, Rui do Carmo e Luísa H. Costa e 

coordenação técnica da ARSLVT.  

INICIATIVAS E EVENTOS, PARTICIPAÇÕES FEM 
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DIA 12 

Reunião com a Organização Não 

Governamental (ONG) belga Pour la Solidarité 

(https://www.pourlasolidarite.eu).  

Partilha de realidades e experiências.  

Temática: políticas públicas em matéria de igualdade e violência contra as mulheres, 

doméstica e de género. 
 

DIA 12 

Participação na Reunião de monitorização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 

Violência Doméstica (RNAVVD) promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género (CIG). 

 
DIA 14 

Assinado contrato de prestação de serviços entre a FEM e a Câmara Municipal de Setúbal 

para avaliação do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação. 
 

DIA 21 

Assinado contrato de prestação de serviços entre a FEM e a Câmara Municipal do Barreiro 

para diagnóstico, elaboração e implementação do Plano Municipal para a Igualdade. 

 

DIAS 25 a 27 

Apresentação dos resultados do projeto DOMINO, promovido pela Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), projeto que contou com 

contributos da FEM.  

Nessa reunião internacional, com 

participantes dos vários países 

parceiros do projeto, foi apresentado o resultado do 

trabalho conjunto, obtido através da análise de todos os 

painéis que decorreram nos vários países. O projeto 

DOMINO tem como objetivo dotar os profissionais de 

saúde de ferramentas que lhes permitam identificar e 

intervir precocemente em situações de violência 

doméstica. O projeto é financiado pelo Programa 

Erasmus+ da União Europeia (KA2 – Parceria Estratégica).  
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agenda 

DIA 26 

Receção de visita de monitorização à Estrutura de Atendimento Lisboa+Igualdade pela 

Câmara Municipal de Lisboa - Departamento para os Direitos Sociais.  
 
DIA 28 

Ana Ribeiro, associada da FEM, publicou na revista ex 

æquo n.º 44 o artigo “A sub-representação política das 

mulheres no governo local é irrelevante? Revisão do que 

sabemos e do que falta saber em Portugal” que se insere no 

dossier “Desigualdades sociais e medidas de ação 

afirmativa”, disponível para leitura online. AQUI 
 

DIA 29 

Entrega do relatório de execução técnica e financeira 

do projeto Feminismos antes do 25 de abril de 1974 

(Portugal 1890-1949), projeto subvencionado pela CIG 

no âmbito do apoio às Organizações Não 

Governamentais de Mulheres (ONGM).  

Trabalho coordenado por Elisabete Brasil, investigação de Ana Ribeiro e Mariana Lagarto. 

 

Publicações no Facebook: Emilly e Anne Brontë; Webinar Femicídio – APMJ; notícia sobre a 

minissérie A Mim Nunca, Maria de Lourdes Pintassilgo; vídeo Industrial plantation Impacts 

on Women; 6º Encontro Regional para a Intervenção Integrada pelo Fim da Mutilação Genital 

Feminina; notícia sobre Maria Archer; Adelaide Cabete, Virgínia Wolf, relatório Oiçam os 

Gritos Delas. AQUI 

Página do Instagram: AQUI 

 
 

 

A FEM integra, 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 encontra-se em divulgação a partir de 5 de fevereiro nas páginas das 
redes sociais da FEM e coletivos associados e representa o compromisso para Acelerar 

o Investimento para acabar com a mutilação genital feminina. AQUI e AQUI 

 

https://exaequo.apem-estudos.org/artigo/a-sub-representacao-politica-das-mulheres-no-governo-local
https://exaequo.apem-estudos.org/artigo/a-sub-representacao-politica-das-mulheres-no-governo-local
https://exaequo.apem-estudos.org/artigo/a-sub-representacao-politica-das-mulheres-no-governo-local
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/776540170414997
https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
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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.~ 

 

14 de fevereiro, Dia dxs Namoradxs, é 

dia de Prevenção e Combate à Violência 

no Namoro.  

 

Reserva a data de 3 de março, às 

16h30 (local a divulgar brevemente), para 

a apresentação pública do documento de 

investigação Feminismos antes do 25 de 

abril de 1974 (Portugal 1890-1949). O 

evento contará com a presença de: Sandra 

Ribeiro, presidente da CIG, Elisabete 

Brasil, presidente da FEM e coordenadora 

do projeto e das investigadoras Ana 

Ribeiro e Mariana Lagarto.  
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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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