OPEN CALL
III. ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS FEMINISTAS
18 A 20 DE MAIO DE 2018

A REDE de Jovens para a Igualdade, no âmbito do projeto "III. Encontro Nacional de
Jovens Feministas", cofinanciado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género, está a abrir candidaturas para a apresentação de projetos de investigação ou
de intervenção social e para a dinamização de workshops durante o III. Encontro
Nacional de Jovens Feministas a decorrer de 18 a 20 de maio de 2018, em Viseu.

O tema da 3ª edição é o “Artivismo Feminista”. Pretende-se explorar as artes como
forma de expressão artística e como ferramenta de mobilização e intervenção para a
realização de uma igualdade de género substantiva.

O Encontro Nacional de Jovens Feministas (ENJF) acontece anualmente desde 2016 e
tem como principal objetivo proporcionar um espaço de reflexão, debate e networking
entre jovens feministas, procurando reunir ativistas, académicas/os e pessoas
interessadas na área dos feminismos, de diferentes espaços e contextos profissionais,
pessoais e políticos, para uma reflexão conjunta sobre o significado dos feminismos para
as pessoas jovens hoje em dia.

A REDE de Jovens para a Igualdade é uma associação sem fins lucrativos que tem como
objetivo a promoção da Igualdade de Género na juventude, no respeito pelos preceitos
e orientações das Nações Unidas e da União Europeia recorrendo, para tal, a atividades
de informação, formação, pressão e influência, investigação, solidariedade e educação
e cooperação para o desenvolvimento.

Mais informações sobre a REDE, aqui: http://redejovensigualdade.org.pt/

As candidaturas para apresentações no seminário e/ou dinamização de workshops
estão abertas até 31 de março de 2018.

SEMINÁRIO E WORKSHOPS
O seminário será o espaço dedicado à apresentação de projetos de investigação ou de
intervenção social nas áreas dos feminismos e igualdade de género, onde as/os
intervenientes possam dar a conhecer o seu ou outros trabalhos de forma aprofundada.
Cada apresentação deverá ter a duração máxima de 30 minutos, podendo as/os
interveniente recorrer aos recursos que considerem mais adequados, por exemplo,
Power Point, Prezi, vídeo, entre outros. Após as apresentações, haverá espaço para
debate.
Os workshops serão dedicados à partilha de experiências e conhecimentos, recorrendo
a metodologias participativas (ex. trabalho em grupo, brainstorming, atividades de
debate, dramatização, métodos audiovisuais, etc.). As/os intervenientes terão como
papel facilitar a aprendizagem sobre determinado tema que se proponham trabalhar
com um grupo não superior a 20 pessoas.

PERFIL DAS/OS INTERVENIENTES
Podem candidatar-se jovens até aos 35 anos de idade, interessadas/os em apresentar
um trabalho de investigação ou intervenção social e/ou em dinamizar um workshop
relacionados com as áreas dos feminismos e igualdade de género.

PROCESSO DE SERIAÇÃO
Para a seleção das intervenções serão tidos em conta os seguintes critérios:


Tema da intervenção em linha com o tema “Artivismo Feminista”



Tema da intervenção nas áreas dos feminismos e igualdade de género



Diversidade de experiências e práticas



Paridade de género

A seleção será efetuada com base nos dados contidos no formulário de candidatura. Em
caso de necessidade a equipa poderá contactar as/os candidatas/os para
esclarecimentos adicionais.

LOGÍSTICA
O III. Encontro Nacional de Jovens Feministas terá lugar em Viseu, de 18 a 20 de maio
de 2018.

Gostaríamos de assegurar as condições de participação para todas as pessoas, pelo que
disponibilizamos apoio a deslocação, alojamento e alimentação. Contudo, face ao
orçamento reduzido e porque a REDE é uma organização de jovens, de pequena
dimensão e sem fundos próprios, analisaremos as necessidades caso a caso. A quem

tiver a possibilidade de assegurar pelos seus próprios meios uma ou mais despesas e
assim dar a possibilidade a quem mais necessita de auferir de mais apoio, pedimos que
o considere.

Será dada prioridade a deslocações de transportes públicos e apenas serão apoiadas
deslocações de táxi quando não haja outro meio de transporte disponível. Em
alternativa, a organização do encontro poderá apoiar deslocações de carro, tendo por
base o valor de 0,16 cêntimos/quilómetro e desde que o valor total da deslocação (ida
e volta) não exceda os 40€ por ocupante.

As candidaturas são efetuadas através do preenchimento de formulário online até às
23h59 de dia 31 de março de 2018. O formulário está disponível aqui:
https://goo.gl/forms/EuqpzkQuC7EBpHGg2

CALENDÁRIO
Data de abertura – 9 de março de 2018
Data de encerramento – 31 de março de 2018
Período de seleção – 1 a 8 de abril de 2018
III. Encontro Nacional de Jovens Feministas – 18 a 20 de maio de 2018

Para qualquer esclarecimento adicional contactar:
Email – enjf.rede@gmail.com
Telemóvel – 917 818 727

