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Aqui retomamos a partilha da atividade que temos desenvolvido, uma prática que
procuraremos manter de forma mais regular 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.

INICIATIVAS E EVENTOS, PARTICIPAÇÕES FEM
DE JANEIRO A JULHO DE 2021
janeiro
Elaboração de Infografia sobre o atendimento sob gestão técnica da FEM no âmbito da
Estrutura de Atendimento Lisboa+Igualdade: atendimento e prevenção da violência
doméstica. (consultar infografia no site da FEM)

DIA 14

Participação na reunião de apresentação do processo de certificação da Rede Nacional de
Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD).

DIA 15
Reunião com a diretora do Núcleo de Intervenção Social, da Unidade de Desenvolvimento
Social, do Centro Distrital de Lisboa.

DIA 20
Presença na Conferência de encerramento em Portugal do projeto Improving Justice in
Child Contact (IJCC): Children affected by Domestic Violence.
Entrevista online a um grupo de alunas do Curso de Línguas e Humanidades da Escola Básica
e Secundária de Vilela integradas no Projecto Europeu eTwinning: Geography of Gender.
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DIA 25
Reunião do Núcleo Coordenador da RADAR – Rede de Apoio a Pessoas Idosas Vítimas de
Violência - Trabalhos preparatórios para reedição do Guião de Orientações Técnicas para a
Identificação, Sinalização e Intervenção com Pessoas Idosas Vítimas de Violência
Doméstica e Maus Tratos no Concelho de Almada.

DIA 28
Participação na reunião do Projeto ViViDo - Plataforma de Gestão da Rede Nacional de
Apoio a Vítimas de Violência Doméstica: Entrevistas às estruturas da RNAVVD.

DIA 30 Participação na reunião do Projeto Casa Branca sobre a criação de uma cooperativa
de cariz social e cultural.
Participação na organização coletiva do 8 de março e convocatória da Greve Feminista.
Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Primeira
tentativa de manifestação feminista em Portugal (14/01/1975); Maria de Lourdes Pintasilgo
(18/01/1930); Virgínia Woolf (25/01/1882); Adelaide Cabete (25/01/1867); Paula Rego
(26/01/1935).

fevereiro
DIA 6

Comunicado de imprensa sobre a Mutilação Genital Feminina (MFG).

DIA 15
Reunião com PAN – Pessoas-Animais-Natureza Lisboa. Questão em debate: “Que medidas e
políticas em matéria de violência doméstica?”.

DIA 22
Participação com entrevista em Estudo de Investigação: Projeto FAROL - Ferramentas de
Ação e Referenciais de formação, com o Objetivo de apoiar uma vida Livre de violência de
género e violência doméstica promovido pelo CIEG/ISCSP-ULisboa, com orientação
científica de Prof.ª Doutora Dália Costa. VER AQUI

DIA 24

Participação na Reunião da RNAVVD - Distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém, com a
presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

DIA 25
Participação no Brainstorming: Os direitos das mulheres e o 8 de março, com técnicas do
Projeto (RE)age em Rede – CLDS 4Gda SCM de Almada.
Participação na organização coletiva do 8 de março e convocatória da Greve Feminista.
Integram o coletivo feminista: Associação ILGA Portugal, Associação Portuguesa pelos
Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP), a Brigada Estudantil, Centro de Vida
Independente (CVI), Clube Safo, FEM – Feministas em Movimento, Feministas.pt, Plataforma
de Comunicação Feminista, Marcha do Orgulho de Santarém, Movimento dxs Trabalhadorxs
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do Sexo (MTS), Panteras Rosa, Por Todas Nós, SOS Racismo, TransMissão – Associação Trans
e Não-Binária, UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta e GPV – Grupo Partilha d’a
Vida (GPV).
Conversas e debates denominado “Caminho
para o 8 de Março” sobre a luta feminista
1.ª sessão do ciclo de debates promovidos no
âmbito da preparação do 8 de março: “De
onde vimos” e “Para onde vamos”.
2.ª sessão do ciclo de debates promovidos no
âmbito da preparação do 8 de março: “A
crise dos cuidados”.
3.ª sessão do ciclo de debates promovidos no
âmbito da preparação do 8 de março: “A
discriminação”.

Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Rosa Parks
(04/02/1913); Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina (06/02);
Referendo à Despenalização do Aborto até às 10 semanas a pedido da mulher (11/02/2007);
Maria Teresa Horta vence prémio literário Correntes d`Escritas (02/2021).
Publicações no Instagram sobre a Mutilação Genital Feminina (8 publicações); Violência na
Intimidade (4 publicações); Faz Parte Deste Movimento – associada Linda Montarini;
Igualdade de Género (3 publicações); Voto de Repúdio.

março
DIA 5
Participação no Webinar “Perspetivas de Género na crise COVID-19 e no período pós-crise”
organizado pelo Parlamento Europeu com a intervenção das eurodeputadas nacionais.
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DIA 7
Organização da Sessão online “Violação:
Não é Não!”, com a participação de Sandra
Cunha e de Isabel Ventura e moderação de
Vanessa Sousa. VEJA AQUI

DIA 8

A FEM celebra com a CIG contrato de subvenção a Organizações Não Governamentais de
Mulheres (ONGM) para desenvolver o projeto “Feminismos antes do 25 de Abril”.
Entrevista online a Maria
Antónia Moráz, aluna de
Mestrado em Ciências da
Comunicação da Universidade
do Porto, sobre postagens na
página do facebook da FEM
sobre
violência
doméstica
durante a pandemia.
Participação
no
programa
'ComVida', da autoria de Miguel
Guarda e Rubina Leal, da Rádio
88.8 JMFM, sobre o tema da
Igualdade de género, inserido na
evocação do Dia Internacional
da Mulher. VEJA AQUI
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Participação na Mesa Redonda online: “Igualdade de Género: Desafios para o
empoderamento feminino”, inserido da Semana da Igualdade de Género do Instituto Piaget.
Participação no webinar “A Violência
de Género na Pandemia, e a
Conciliação da vida familiar, laboral e
pessoal das mulheres”, organizada
pela UMAR Açores – Associação para a
Igualdade e Direitos das Mulheres.
Artigo sobre violência doméstica e
direitos das mulheres “Fim da
Violência Contra as Mulheres é uma
Exigência Democrática”: VEJA AQUI
Participação com vídeo no Projeto “A
Minha Pilar” sobre os direitos das
mulheres. VEJA AQUI
Participação no vídeo sobre “Igualdade
de género, emancipação das mulheres
e conciliação”, uma iniciativa do
Projeto(RE)age em Rede – CLDS 4G da
SCM de Almada no âmbito das
comemorações do dia 8 de março.
Quarta sessão do ciclo de debates
promovidos no âmbito da preparação
do 8 de março: “O papel da mulher no
mercado de trabalho”
Comunicado de Imprensa: “8 DE MARÇO: POR DIREITOS IGUAIS!”
Participação no Debate “ELAS”, sessão Evocativa do 8 de março organizada pelo BE de Torres
Novas.

DIAS 8 E 9
Presença na reunião online promovida pelo OSCE - Organization for Security and
Cooperation in Europe para debater a violação de direitos humanos online que afeta
desproporcionalmente as mulheres.

DIAS 5 A 18
Participação no webinar “Profissionais em Contextos Desafiantes; Estratégias para gerir e
sobreviver a crises”, realizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

DIA 10
Participação no webinar da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica.
Participação na reunião do Grupo de Trabalho Violência Doméstica da Rede Social de
Lisboa.
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DIA 27
Texto que assinala o 8 de março para Asas da Igualdade que a UMAR-Açores edita e publica
no jornal Açoriano Oriental. VEJA AQUI
Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Dia de Luto
Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica (07/03); Dia Internacional da Mulher
(08/03); Dia Marielle Franco (14/03); Elvira Fortunato vence Prémio Pessoa 2020
(03/2021).
Publicações no Instagram: Direito ao Voto, Igualdade de Oportunidades (2 publicações), Dia
Internacional das Mulheres (2 publicações), Não à Discriminação Racial (7 publicações), Dia
Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, Dia de Marielle, Faz Parte Deste
Movimento – associada Mariana Silva, Interseccionalidade, Rosa Parks, Discurso de Ódio,
Dia Internacional da Visibilidade Trans.

abril
DIA 6
Assinatura de Protocolo de Colaboração entre a FEM e a Câmara Municipal de Lisboa no
âmbito da Bolsa de Fogos Municipais para Vítimas de Violência Doméstica. VER AQUI

DIA 8
Participação em Reunião da Comissão
Executiva do Grupo de Trabalho sobre
Violência Doméstica da Rede Social de Lisboa.
Entrevista para o Diário Insular sobre
Violência Contra as Mulheres: VER AQUI

DIA 9
Participação em reunião Plenária do Conselho
Local de Ação Social de Lisboa (CLAS-LX).

DIA 21
Participação em reunião Plenária do Conselho
Local de Ação Social de Almada (CLASA).
DIA 10
Assembleia Geral ordinária da FEM.
DIA 27
Presença no webinar “Exposição à violência
como mau trato na infância”, realizado pela
CPCJ de Tomar.
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Organização da sessão evocativa
do 25 de abril denominada
“Mulheres Pela Liberdade” com
a participação de Aurora
Rodrigues e Cecília Honório,
com moderação de Mariana
Lagarto.

A FEM-Feministas em Movimento assinalou os 47 anos do 25 de Abril evocando as lutas das
“Mulheres Pela Liberdade”. Cecília Honório partilhou o seu conhecimento sobre essas lutas
no imediato pós-2ª guerra mundial, sublinhando o papel das mulheres no MUD e Aurora
Rodrigues testemunhou as suas vivências como prisioneira política em Caxias (entre
maio/julho de 1973 e entre maio/julho de 1975): do primeiro período recordou a escalada da
violência das torturas da PIDE/DGS marcelista e do segundo a incerteza dominante no PREC.
Com este evento a FEM pretendeu aliar conhecimento e memória de um tempo em que quem
expressava opiniões contrárias ao regime enfrentava uma repressão dura e impiedosa, mas
também reafirmar a importância da liberdade, sobretudo nesta época em que se vislumbra o
recrudescimento de populismos. Este evento pode ser visionado VEJA AQUI
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Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Dia
Internacional do Povo Cigano (08/04); Carolina Beatriz Ângelo (16/04/1878); Charlote
Brontë (21/04/1816); Madame de Staël (22/04/1766).
Publicações no Instagram: Feminismo Cigano (2 publicações), Dia Internacional do Povo
Cigano (2 publicações), Simone de Beauvoir, Sessão Mulheres Pela Liberdade, Entrada das
Mulheres na Política Ativa, Dia da Visibilidade Lésbica.

maio
DIA 5
Participação no workshop “Violência de Género e Múltiplas Discriminações” inserido no
terceiro evento do ciclo de workshops da Rede Pares, projeto financiado pelos EEA Grants
no âmbito do programa Conciliação e Igualdade de Género. VER AQUI

DIA 11
“Dez anos de Convenção de
Istambul”: Comunicado FEM.
Presença
na
Conferência
Gender equality and the
Istanbul Convention: a decade
of action, organizada pelo
Conselho da Europa.
VER
AQUI

DIA 28
Presença na inauguração do
Ciclo de Conferências para
celebrar o 110.º Aniversário do
Voto de Carolina Beatriz
Ângelo
Conferência
Internacional
Movimentos
Sufragistas da 1.ª vaga História e Memória, uma
iniciativa da associação Mulheres Sem Fronteiras:
Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Olimpe de
Gouges (07/05/1748); Dia de Luta contra a Homofobia e a LGBTfobia (17/05); Maria Teresa
Horta (20/05/1937); Voto de Carolina Beatriz Ângelo (28/05/1911); Lídia Jorge vence
Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários (05/2021); Ana Luísa Amaral vence
Prémio Rainha Soa de Poesia Ibero-Americana (05/2021).
Publicações no Instagram: Dia do/a Trabalhador/a, Consequências da Pandemia no
Trabalho, Representatividade Empresarial, Convenção de Istambul, Dia Internacional
Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, Precarização do Trabalho, Conciliação entre a
Vida Profissional e Familiar, Síndrome de Burnout.
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junho
DIA 2
Participação na Conferência sobre Feminismo Interseccional organizada pela HeForSheCoimbra com palestra por Patrícia Way da FEM, intitulada “Conheça melhor seus colegas de
classe- Interseccionalidade aplicada”.

DIA 18
Campanha: Period Poverty in Europe a convite de Mafalda Infante, embaixadora do
European Student Think Tank (EST) em Lisboa, para apresentação da campanha desenvolvida
por Chiara Consentino para combater a pobreza menstrual e do projecto fundado por Ella
Lambert que actua em campos de refugiados.

DIA 23
Participação no wokshop do
projeto ViViDo - Plataforma de
Gestão da Rede Nacional de Apoio
a Vítimas de Violência Doméstica:
Melhorar respostas e resultados
no combate e prevenção da VD.

DIA 7
Participação na reunião do Conselho Municipal para a Igualdade de Lisboa.
Participação no painel de
especialistas
do
projeto
DOMINO - Educational Mobile
Application for Prevention of
Domestic Violence. Projeto
conduzido pela Universidade
de Ciências Aplicadas de Turku
(Finlândia) em parceria, entre
outras entidades, com a Escola
Superior de Enfermagem de
Lisboa com o objetivo de
examinar o conhecimento dos profissionais de saúde e de serviço social sobre a violência
doméstica, com enfase nas situações de pandemia.
Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Marguerite
Yourcenar (08/06/1903); Anne Frank (12/06/1929); Ana de Castro Osório (18/06/1872);
Marcha do Orgulho (19/06)
Publicações no Instagram: Voto de Carolina Beatriz Ângelo, Dia Mundial do Refugiado, Mês
do Orgulho LGBTQI+ (7 publicações), Dia Internacional do Orgulho LGBT
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julho
Realização e publicação pela FEM de estudo transversal abreviado resultante do atendimento
efetuado entre 17 de agosto de 2020 a 16 de junho de 2021 pela “Lisboa+Igualdade:
atendimento e prevenção da violência doméstica” sob gestão técnica da FEM (consultar PDF
no site da FEM). Participação nos grupos focais do projeto de investigação denominado
“Impacto da COVID-19 na violência contra as mulheres: uma análise longitudinal”,
conduzido pela Universidade NOVA de Lisboa (CICS.NOVA.ONVG). VEJA AQUI
Apoio à denúncia apresentada pela CLIMÁXIMO à PGR na decorrência de episódios
ocorridos em 22 de maio de 2021, durante a manifestação pública daquela ONG.
A FEM é a entidade vencedora do Concurso Público publicitado pelo Aviso n.º 16/2021 da
Câmara Municipal de Lisboa (DDS): “Abertura de procedimento concursal para a atribuição
de apoio financeiro destinado a um projeto para a criação e manutenção em funcionamento
de uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica e de género no concelho
de Lisboa”.
Celebração de Contrato Programa entre a FEM – Feministas Em Movimento, associação e
o Departamento para os Direitos Sociais (DDS) da Câmara Municipal de Lisboa com o
objetivo de atribuição de apoio financeiro para a execução do projeto Lisboa+Igualdade, no
âmbito da criação e manutenção em funcionamento de uma estrutura de atendimento a
Vítimas de Violência Doméstica e de Género no Concelho de Lisboa.
Publicações no Facebook a evocar acontecimentos e aniversários de mulheres: Dia
Internacional Contra o Tráfico de Seres Humanos
Publicações no Instagram: Dia Internacional Contra o Tráfico de Seres Humanos.
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Nesta newsletter que agora enviamos para celebrar os dois anos da FEM, queremos iniciar
com uma boa notícia, digamos que uma prenda de aniversário: a FEM venceu o concurso a
que se candidatou para criação e manutenção em funcionamento de uma estrutura de
atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e de Género no Concelho de Lisboa. Uma
vitória para a autonomização das mulheres, mas uma grande responsabilidade para a FEM.
Há dois anos, quando apostámos numa associação nova em cujo coração batiam os Direitos
Humanos das Mulheres, o combate a todas as formas de discriminação, a articulação dos
activismos e da academia, a diversidade e pluralidade dos Feminismos, não contávamos com
facilidades. Sabíamos que o associativismo das mulheres é um caminho cheio de pedras, mas
a realidade ainda tão gritantemente discriminatória que é a da vida das Mulheres impelianos, impele-nos à urgência de estarmos presentes e intervir.
A FEM orgulha-se do caminho que já fez com os poucos anos que tem e com a adversidade
pandémica que se abateu sobre a humanidade. Para além da sua actividade no terreno e na
ligação com as mulheres, da sua projecção externa através de participações em eventos e
outras iniciativas e também nas redes sociais, a missão, visão e valores da FEM interpelam a
um alargar de horizontes, a um aprofundar de temas, dando-lhes uma perspectiva de género
de acordo com a ambição que nos fez ser FEM em Julho de 2019.
Neste ano em que comemoramos os 50 anos das “Novas Cartas Portuguesas” e da grande
coragem que levou as três Marias a afrontar o conservadorismo dum país retrógrado e parado
no tempo… neste ano em que comemoramos os 110 anos do primeiro voto feminino em
Portugal protagonizado por Carolina Beatriz Ângelo, num país saído da monarquia mas em
que a República continuava a rejeitar a participação cívica de metade da sua população…
queremos honrar as republicanas, as pioneiras, as lutadoras, as mulheres anónimas e simples,
as que permitiram os avanços, as conquistas, as alegrias, no tal caminho longo e cheio de
pedras. Maria de Lourdes Pintasilgo é uma das inspiradoras da FEM, que quisemos
homenagear no dia do seu 90º aniversário que escolhemos para ser o dia do lançamento ocial
da nossa associação Feministas em Movimento.
Sabemos que o caminho se faz de mãos dadas com mais companheiras e companheiros que
aspirem a um mundo melhor, mais igual, mais justo e solidário. Um mundo feminista. E é por
isso que decidimos neste ano lançar uma Campanha de Novas/os Associadas/os. Está nas
nossas mãos concretizar o sonho de uma FEM mais forte e com maior capacidade de
intervenção. Contamos contigo?
Viva a FEM.
26 de Julho de 2021
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