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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. 

  

 

HOJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lançamento da campanha da FEM, Não É Não 

Uma em cada três mulheres no mundo é ou foi vítima de violência física ou sexual. A 
justiça e a sociedade continuam a responsabilizar as mulheres e a desvalorizar a linha 
vermelha do consentimento. 

A FEM – Feministas em Movimento está a lançar uma campanha de sensibilização 
sobre os crimes contra a liberdade sexual e sobre a exigência do consentimento para 
toda e qualquer relação íntima e sexual consensual. Com o mote Não é Não, a 
campanha tem início com a parceria com a banda Bon Iver e será lançada durante o 
seu concerto hoje em Lisboa. 

A campanha está a ser divulgada nas redes sociais da FEM, AQUI E AQUI. 
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outubro 

DIA 3 
Início do Protocolo de Estágio Curricular numa parceria entre a FEM e o ISCTE – 
Instituto Universitário de Lisboa no âmbito do Mestrado em Estudos Internacionais. 
● 
Participação da FEM na 
primeira reunião de 
preparação da Marcha pelo 
Fim da Violência Contra as 
Mulheres, na Casa do Brasil 
em Lisboa. 

DIA 4 
Para assinalar a assinatura da 
Declaração de Dublin, 
importante passo para 
avançar nos desígnios da 
Convenção de Istambul, a FEM 
publicou na secção de Estudos 
da BiblioFem o artigo 
Enfrentar as raízes da 
violência de género da 
feminista e política irlandesa 
Ivana Bacik, traduzido por Ana 
Ribeiro.  
Artigo traduzido publicado 

AQUI.  

DIA 13 
Reunião do grupo coordenador da RADAR - Rede de Apoio a Pessoas Idosas Vítimas 
de Violência Doméstica e/ou Maus Tratos Institucionais do concelho de Almada, 
com a participação de Telma Viveiros em representação da FEM. A RADAR é uma 
parceria entre o Grupo Concelhio para a Pessoa Idosa de Almada e entidades locais 
orientada para a problemática da violência contra pessoas idosas, vítimas diretas 
e/ou indiretas de violência doméstica e institucional. 

DIA 17 
Início do Protocolo de Estágio Curricular numa parceria entre a FEM e o Instituto 
Universitário Egas Moniz no âmbito do Mestrado em Psicologia e Criminal. 

 INICIATIVAS E EVENTOS, PARTICIPAÇÕES FEM 
 
 
 
 
 
 
 

https://fem.org.pt/declaracao-de-dublin/
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DIA 18 
Participação da FEM, representada por Telma Viveiros, Mariana Madeira e Bárbara 
Santos, na segunda reunião de preparação da Marcha pelo Fim da Violência Contra 
as Mulheres, na Casa do Brasil, para programação e organização da marcha. 
A marcha irá acontecer no dia 25 de novembro, com início no Largo do Intendente às 
18h e terminará na Praça do Rossio, em Lisboa. 

DIA 18 A 20 
Participação de Almerinda 
Bento no “Fórum Igualdade | 
Encontro Feminista” integrado 
na Temporada Cruzada 
Portugal-França 2022.  
O evento teve como objetivo 
promover melhor identificação 
e desenvolvimento de políticas 
e práticas para a obtenção 
maior igualdade e maior 

representação das mulheres e minorias de género, teve como um dos temas a 
comemoração da publicação das Novas Cartas Portuguesas, recordando-se o apoio 
das mulheres francesas às autoras, perante a má reação das instâncias políticas 
portuguesas após a sua publicação. A temporada é presidida por Emmanuel Demarcy 
e a organização do fórum em França foi pelo Institut Français, pelo Ministério da 
Cultura, pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministério da 
Igualdade entre Mulheres e Homens, Diversidade e Igualdade de Oportunidades e 
pelo Ministério do Ensino Superior, Investigação e Inovação; e em Portugal pela 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, pelo Comissariado Português da 
Temporada, em articulação com a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e 
os Ministérios da Cultura e da 
Educação. 
O Fórum decorreu no Teatro Jordão, 
em Guimarães, e foi transmitido em 
francês, português e inglês. Mais 
informações e vídeos do evento AQUI.  

DIA 19 
Participação da FEM na Conferência 
online do Grupo de Estudos 
Interdisciplinares em Ciências 
Sociais - CICS.NOVA “Feminismo 
Brasileiro: histórias, conquistas e 
desafios”, com intervenções de 

https://www.cig.gov.pt/iniciativas-nacionais/forum-igualdade-encontro-feminista/
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Jacqueline Pitanguy, Branca Moreira Alves e Heloisa Buarque de Hollanda, três 
feministas académicas brasileira, onde se abordou o passado e presente do 
Feminismo Brasileiro e os desafios que enfrenta. 
Conferência disponível AQUI.  

DIA 25 

Apresentação no Museu do Aljube do livro "Gente Comum - uma História na PIDE" 
de Aurora Rodrigues, associada e membro da Mesa da Assembleia Geral da FEM. 
Apresentação a cargo de Diana Andringa e Joana Cardoso.  
O livro é um «relato transcrito, revisto e editado, centrado nos primeiros vinte e cinco 
anos de Aurora Rodrigues». Da infância aos estudos, da adesão ao MRPP à prisão em 
Caxias, esta é a história de um testemunho marcado pela tortura e humilhação. 
Entre duas tenebrosas prisões, como militante do MRPP, a violentos espancamentos e 
privação do sono, estes foram anos reservados a uma dura e perigosa realidade 
experimentada pela mulher que «agora» nos relata em livro, detalhes de um passado 
ainda “vivo” na revolta da memória.” AQUI. Notícia da FEM AQUI. 

DIA 26 
Lançamento do 
documentário On The Face 
Of It - A Documentary About 
Consent no evento Planetiers 
World Gathering, que 
decorreu no Pavilhão Carlos 
Lopes, Lisboa.  
O documentário aborda a 
temática da agressão sexual, 
como desenvolver sistemas 
de apoio e o impacto da peça 
Prima Facie de Suzie Miller.   
Participaram no painel 

https://www.youtube.com/watch?v=mO3ONFY7H9g
https://www.museudoaljube.pt/evento/gente-comum-uma-historia-na-pidehttps:/www.museudoaljube.pt/evento/gente-comum-uma-historia-na-pide/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/pfbid0hYSaSm9CTL5cX8oJpx3y7MCke6b1EpZEK412T2JspNeeKKSbTDd1EhdLnpaXBTSjl
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Carolina Galbraith Duarte (produtora e diretora do documentário); Monica Bhogal 
(diretora da School Consent Project de Londres); Mafalda Matias (em representação da 
FEM), moderação de Patrícia Matos (Diretora de Inovação, Global Media Group) AQUI. 

DIA 26 
1º Workshop do projeto Empoderadamente, 
"Conhece os teus direitos", sessão que tem como 
objetivo a promoção da literacia jurídica. A formação 
foi dinamizada por Elizabete Brasil. Decorreu na 
Câmara Municipal de Lisboa, Entrecampos. O projeto 
é um complemento ao trabalho desenvolvido pela 
Estrutura de atendimento Lisboa + Igualdade: 
Atendimento e Prevenção da Violência Doméstica e 
de Género". A iniciativa é cofinanciada pela Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). AQUI. 
 

Publicações da FEM no Instagram em outubro: divulgação do projeto 
Empoderadamente da FEM (2 publicações); divulgação do workshop de literacia 
jurídica "Conhece os teus Direitos" inserido no projeto Empoderadamente; 
divulgação do artigo feminista de Ivana Bacik: "Tackling the roots of gender-based 
violence. Social Europe", a assinalar a assinatura da Declaração de Dublin; movimento 
"Não é Não", parceria entre os Bom Iver e a FEM na campanha #2ABillion. AQUI 
 

Publicações da FEM no Facebook em outubro: artigo sobre a saúde da mulher e as 
desigualdades na área da Medicina por Sandra Ribeiro, presidente da CIG na País 
Positivo; publicação sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres da Associação Mulher Século XXI; ação sobre a violência no namoro na 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Mary McLeod Bethune; exposição 
"Criar Memórias em Terras de Ferro"; webinar "Climate Crisis and Feminist 
Interventions"; Marcha Mundial Mulheres; artigos sobre a campanha #2ABILLION e 
os Bon Iver; Feministas e Republicanas - 5 de Outubro; divulgação do Fórum 
Igualdade - Encontro feminista; Prémio Nobel  para Annie Ernaux; colóquio 
"Escritoras Portuguesas no Tempo da Ditadura e do Estado Novo; evento "Shaping 
The Digital Future: Dia Internacional das Raparigas"; "Questões de género”, ciclo 
organizado pela APF; divulgação do referencial de formação para Técnico/a de Apoio 
à Vítima (CIG); divulgação do projeto Empoderadamente; webinar "Violências no 
Feminino"; artigo "Tackling the roots of gender-based violence. Social Europe."; 
workshop de literacia jurídica do projeto Empoderadamente; Conversas em Belém 
"Maria de Lourdes Pintassilgo - Mulher de um Tempo Novo"; Khushi Kabir sobre 
religião e patriarcado; Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres; 
apresentação do livro de Aurora Rodrigues "Gente Comum - uma História na PIDE". 
AQUI 

https://worldgathering.planetiers.com/programme/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento/posts/pfbid01CHdhzgVMQPZA56PhNHnkVUGxosk5ZkCimT3tztRqdDpduK5oNdTVKovrDsMYjEnl
https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
https://www.facebook.com/FeministasEmMovimento
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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.                                          

                                                                                               

                                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       

 

 

mailto:lisboamaisigualdade@fem.org.pt

