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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. 

 

 

 

  

julho 

 

DIA 1 
Participação de Ana Miranda e 
Vera Medeiro em representação 
da FEM na Final Meeting - 
sessão pública (evento híbrido), 
conferência final do projeto 
ViViDo – Plataforma de Gestão 
da Rede Nacional de Apoio a 
Vítimas de Violência 
Doméstica. O evento decorreu 
no Palácio Sotto Mayor, em 
Lisboa. 
A sessão teve como objetivo a apresentação da plataforma às entidades da RNAVVD 
– Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. 
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O objetivo da ViViDo é permitir a gestão da informação reservada sobre vítimas de 
violência e conhecimento mais aprofundado e sistematizado do panorama nacional 
na área da violência. Nas intervenções foram dados contributos sobre os princípios, 
normas, procedimentos e riscos a considerar nesta gestão. 
Na sessão de abertura decorreram as intervenções da Secretária de Estado da 
Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, e dos responsáveis do projeto 
ViViDo, Margarida Queirós (IGOT-UL), coordenadora do projeto, José Luís Zêzere 
(Diretor do CEG, IGOT-UL) e Manuel Lisboa (NOVA FCSH). Sandra Loureiro 
(AMBISIG) demonstrou as funcionalidades da plataforma. Stein Runar Bergheim 
(AVINET), parceiro norueguês falou sobre as vantagens e questões de segurança, 
Tiago Abade (CCR Legal) abordou as questões legais. 
Tiago Mindrico e Beatriz Carolino, responsáveis de comunicação do projeto ViViDo, 
apresentaram dois outros produtos do projeto: o vídeo “As vozes da Rede”, e o 
Webdocumentário “Feel(in) the Fields”, apresentado por Andreia Batista. 
A Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, 
encerrou a sessão, considerando que a plataforma ViViDo representa "um importante 
salto qualitativo". AQUI.  

O vídeo “As Vozes da Rede” elaborado para o projeto ViViDo, foi realizado por Andres 
Azzolina, Felipe Salazar e Renata Torralba. 
A equipa do projeto visitou várias estruturas da RNAVVD e focou-se nas Técnicas de 
Apoio à Vítima, sobre como tem funcionado a rede e como a nova plataforma irá 
transformar esse apoio. 
A FEM colaborou na produção deste vídeo, tendo sido realizadas filmagens no espaço 
físico da estrutura Lisboa+Igualdade: Atendimento e Prevenção da Violência 
Doméstica e de Género. AQUI.  

 
 
 
 
 
 
 

 

DIA 1 
Participação via Zoom no grupo focal 
sobre O impacto das medidas ou 
penas aplicadas às pessoas 

agressoras, no âmbito do Estudo Avaliativo sobre o Impacto das Medidas Aplicadas 
a Pessoas Agressoras (IMAPA), projeto em desenvolvimento no CES - Centro de 
Estudos Sociais da universidade de Coimbra, através do seu Observatório 

https://vividoproject.wixsite.com/vivido/post/final-meeting-sessão-pública-evento-híbrido-01-de-julho-de-2022-1
https://vividoproject.wixsite.com/vivido/post/vídeo-as-vozes-da-rede
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Permanente da Justiça. Entidade parceiras: Norwegian Centre for Violence and 
Traumatic Stress Studies, Procuradoria-Geral da República, Conselho Superior da 
Magistratura, Polícia de Segurança Pública e Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais. Sobre o Projeto IMAPA ver AQUI. 

 

 

DIA 7  
Participação Elisabete Brasil e Olga Mariano, 
dirigentes da FEM no evento Prevenir e 
Combater a Violência Doméstica contra 
Mulheres Ciganas, II Painel - Os materiais 
produzidos pelo projeto PATTERN, evento de 
informação e divulgação de resultados do 
projeto. Neste painel foi feita a apresentação 
dos materiais de natureza formativa dirigidos 
a profissionais e a mulheres ciganas. O evento 
decorreu no Auditório do Centro Nacional de 
Apoio à Integração de Migrantes, Lisboa.  

O projeto PATTERN (designação em língua 
inglesa - Prevent and CombAT DomesTic 
ViolEnce againt Roma WomeN) é financiado pelos EEA Grants 2014-2021 – Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu, que tem como operador a Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género. O âmbito do projeto é a prevenção e combate à 
violência doméstica contra mulheres ciganas na Grécia, Bulgária, Portugal, Espanha, 
Roménia e na União Europeia, informando e capacitando as comunidades ciganas 
profissionais para darem uma resposta efetiva à violência doméstica. Página do 
projeto Pattern AQUI. 
 
DIA 13 

Participação da FEM, representada por Elisabete Brasil, na reunião preparatória do 
projeto #Talkaboutconsent, em Lisboa. 
 
DIA 18 
Final do 1º Contrato Programa, celebrado em 19 de julho de 2021, entre a Câmara 
Municipal de Lisboa e a FEM – Feministas em Movimento, Associação. Na sequência 
do final de contrato foi elaborado o Relatório Final de Execução Física dos 
Indicadores correspondente a este período para apresentação dos resultados do 
trabalho desenvolvido pela Lisboa+Igualdade, resposta financiada pela CML e sob 
gestão técnica da FEM. 

https://imapa.ces.uc.pt/projeto/
https://www.projectpattern.eu/
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DIA 19 
Início do 2º Contrato Programa, sendo garantida a continuidade do trabalho 
desenvolvido na Estrutura de Atendimento Lisboa+Igualdade. 
 
DIA 23 
Sessão de formação “As Mulheres nas Comunidades Ciganas” dinamizada por Olga 
Mariano, ativista pelos Direitos da Comunidade Cigana, mediadora e dirigente da 
FEM, na Casa das Associações, Charneca da Caparica. 

Foi também apresentado um pequeno filme da responsabilidade do projeto Pattern 
dirigido a mulheres ciganas, tem como objetivo a sensibilização para a problemática 
da violência doméstica e informação dos recursos de apoio disponíveis. 
 
DIA 25 
Na sequência do convite para a FEM integrar o Observatório Crianças e Direito(s) foi 
realizada uma reunião online, com Elisabete Brasil e Sandra Matos em representação 
da FEM. 
O Observatório nasceu em 2019, por iniciativa de quatro associações: a UMAR, AMCV, 
DIGNIDADE e Proj. CRIAR. Durante a Pandemia a atividade ficou suspensa mas as 
situações com que as associações na área da violência se deparam quotidianamente 
bem como as que são relatadas na Comunicação Social, levaram à retoma deste 
projeto, concretizada agora nesta reunião.  
 
DIA 26 
Assinalou-se o 3º aniversário da FEM. 
Celebrou-se e parabenizou-se a FEM pelo 
trabalho desenvolvido em prol do direito à 
igualdade de género e da eliminação de todas 
as formas de discriminação. 
Marcando esta celebração foi publicada a Ficha 
FEM - Feministas em Movimento na 
BIBLIOFEM. 
Ficha disponível AQUI. 
 

 

agosto 

DIA 31 
Visita da Comissária para a Proteção da Igualdade na Sérvia, Brankica Jankovic, à 
estrutura Lisboa+Igualdade: Atendimento e Prevenção de Violência Doméstica e de 
Género. Estiveram também presentes Ana Alves, em representação da Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género, e em representação da Câmara Municipal de 

https://fem.org.pt/fem-feministas-em-movimento/
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Lisboa a Assessora do Gabinete da 
Vereadora Laurinda Alves, Pilar Sousa 
Lara, e João Paiva, Chefe de Divisão 
para a Coesão e Juventude. Em 
representação da FEM estiveram Ana 
Ribeiro, Fátima Alves e Lúcia Osório. 

A missão da delegação Sérvia em 
Portugal teve por objetivo conhecer as 
políticas públicas nacionais no âmbito 
da proteção e defesa dos direitos das 
mulheres e dos direitos humanos, 
visitas a estruturas de atendimento e 
apoio a vítimas de violência 
doméstica, estudo de medidas de apoio a mulheres residentes em zonas rurais. 
No espaço da Lisboa+Igualdade foi realizada uma sessão de apresentação sobre a 
atividade desenvolvida nesta estrutura. 
Notícia sobre o acompanhamento da CIG à Delegação Sérvia AQUI. 
 

setembro 

 
Em setembro ONG’s e coletivos feministas iniciaram a organização de mais uma 
Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres a realizar no dia 25 de novembro 
deste ano, pelas 18h, em Lisboa, integrando a FEM esta organização. 
 

DIA 1 
Início do projeto da FEM 
Empoderadamente, co-
financiado pela Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de 
Género (CIG). O projeto que visa 
contribuir para o 
empoderamento de mulheres 
sobreviventes de violência 
doméstica e de género, através 
de várias atividades e 
experiências vividas num espaço 
seguro. O projeto irá decorrer 
durante 10 meses (setembro de 

2022 a junho de 2023). 
Divulgação do projeto no site e nas redes sociais da FEM AQUI, AQUI e AQUI  

https://www.cig.gov.pt/2022/09/cig-acompanha-delegacao-servia/
https://fem.org.pt/empoderadamente-2022-2023/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/pfbid0E6GQEMwcEcpAivyNQAcboaM1nYMWTfnWyufkx7E3G6ZcCqjktB7rW7MbcUkW35fal
https://www.instagram.com/p/CjiTc23Mf2m/
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DIA 21 
Sessão de Capacitação dirigida a profissionais no 5º Fórum da RIIVD - Rede 
Integrada de Intervenção na Violência Doméstica do Distrito de Leiria, sob o tema 
“A perspetiva de género na intervenção na área da Violência doméstica” dinamizada 
por Elisabete Brasil. A sessão decorreu online. Uma iniciativa da Mulher Século 
XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres. 

 

DIA 21 
Divulgação nas redes sociais e no site da FEM da 
parceria entre os BonIver e a FEM na campanha 
#2ABillion, no espetáculo de 11 de novembro, na 
Altice Arena, em Lisboa.  
2 A Billion é uma campanha para aumentar o 
apoio, a consciencialização e as conexões de 
pessoa para pessoa num esforço para acabar com 
a desigualdade de género, violência doméstica e 
abuso sexual. AQUI, AQUI e AQUI  
 

DIA 27 
Participação de várias 
associadas da FEM, na ação 
de solidariedade com as 
mulheres iranianas no 
Largo Camões em Lisboa.  
Na concentração 
convocada na sequência da 
morte da jovem iraniana 
Mahsa Amini, morta pela 
Polícia da Moralidade por 
uso incorreto do hijab, 
estiveram presentes 20 
organizações e entidades 
de apoio e promoção dos direitos das mulheres e de defesa dos direitos da 
comunidade LGBTQI+.  
Várias mulheres iranianas deram o testemunho sobre a sua experiência pessoal e a 
perseguição feita junto de grupos sociais minoritários. Foi ainda lido o Manifesto 
“Solidariedade com as Mulheres do Irão” por duas jovens ativistas da organização.  
AQUI e AQUI. 
 
DIA 27 
Início do Protocolo de Estágio Curricular numa parceria entre a FEM e o Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas no âmbito da Licenciatura em Serviço Social. 

https://fem.org.pt/boniver-11-11-22-fem/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/pfbid02yfpixSzK9kD218nBqT7gogqo6DDtScHo7K15RixbTK16LYZ3357hPY32FW7guuPnl
https://www.instagram.com/p/Ci_CKl4sbxp/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/pfbid0Cwkgd4C49DX66gtkD5G78A4WVpTYJskKy1czRLxsvfhE7HCK5jZdfxBZKQLCJuvil
https://www.jn.pt/nacional/portugueses-nao-tem-nocao-da-violencia-contra-as-mulheres-no-irao--15200283.html
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DIA 28 
Reunião da Comissão Executiva do Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica 
da Rede Social de Lisboa, no Salão Nobre da PSP - Comando Metropolitano de Lisboa.  
 
DIA 30 

Representação da FEM na 2ª reunião preparatória do projeto #Talkaboutconsent, 
em Lisboa. 
 
Publicações da FEM no Instagram em julho, agosto e setembro:  divulgação do ciclo 
“Ciências Sociais à Conversa - O Envelhecimento da Classe Profissional dos 
Professores”; publicação “Testemunhos sobre direitos que são violentamente 
roubados”; Simone Veil (1927 - 2017); sessão de formação “As Mulheres nas 
Comunidades Ciganas” (4 publicações); publicação da Plataforma Portuguesa para os 
Direitos da Mulheres sobre a inclusão da prostituição no plano nacional contra a 
violência irlandês;  lançamento do vídeo “As Vozes da Rede”; 3º Aniversário da FEM;  
Dia Internacional Contra o Tráfico de Seres Humanos; Ana Luísa Amaral (1956-2022); 
Colóquio Internacional “A Justiça nas Respostas à Violência Doméstica: Desafios à 
Efetivação dos Direitos”; Comemoração do nascimento de Natália Correia a 13 de 
setembro de 1923; divulgação da série sobre Annie Silva Pais na RTP; 18 de setembro 
dia da igualdade salaria; divulgação da ação de solidariedade com as mulheres do Irão; 
divulgação de recrutamento de novos membros do movimento criado pela UN 
WOMEN, HeForShe; filme “A Casa da Rosa”; filme “Still Working 9 to 5” de Camille 
Hardman e Gary Lane; curso Mulheres Raras na Snob; notícia sobre a ação de 
solidariedade com as mulheres do Irão, com participação da FEM; Webinar “A 
Prostituição e a Igualdade de Género”, que integra o Ciclo de “Mulheres Vítimas de 
Tráfico de Pessoas, Prostituição e Lenocínio” da APMJ; organização do Dia Mundial 
da Água e do Dia Mundial da Música – Parque Florestal de Monsanto e CML; 
divulgação do curso sobre Ecofeminismos e Espaços, Terra como Casa; divulgação da 
concentração organizada pelas ativistas iranianas (1 de outubro); divulgação da 
presentação do projeto CIENTIS@PT: carreiras científicas no feminino, projeto da 
Amonet; Conferência “O Papel da Academia na Saúde, Educação Sexual 
Compreensiva e Direitos Humanos”;  parceria com Bon Iver na campanha #2ABillion; 
Exposição de Pintura “Linha de Água” Graça Martins; divulgação do Fórum da 
Igualdade | Encontro Feminista. AQUI 
 

Publicações da FEM no Facebook em julho, agosto e setembro: #PRIDE publicação 
de celebração do Mês do Orgulho; publicação de comemoração do 3º aniversário da 
FEM; 30 de julho – Dia Internacional Contra o Tráfico de Seres Humanos; Ana Luísa 
Amaral (1956-2022). Recomendações no Cantinho Cultural: documentário Hello, 
Privilege. It’s Me Chelsea.; filme Philadelphia; filme Volta ao Mundo em 20 Dias e Mei; 
anúncio da parceria com Bon Iver na campanha #2ABillion; Manifestação de 
Solidariedade com as Mulheres Iranianas. AQUI 

https://www.facebook.com/PSPLisboa?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBX7CzKoiap1qeVG84Yvf1qjx0BhnEwLDnB3P6XUiBz0emEeogyLPHoTTuAKueFmFMrgjGkgFlYygEzkAyW4FljS3Q3uXxNBKU68GWGlrmU8JajQVH35QY75EYkDs2c0ZESiBOXvACvzdVC4iBqgrcykdzkvN_S_6IEsrotcFVRpI7mIO4sW0dFH2k8uqehn3mOOZrWy2VJmjsFshT_FqZg2JoI8S7x_wRuKtPjqi1g9rZzE4OJ9gcxpK9l0KLZErHxpKBAT2DwqA2I4K7azflGtFt7V2_y&__tn__=K-R
https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
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Campanha de Novas Associadas  
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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