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O II. Encontro Nacional de Jovens Feministas 
 

A REDE, em 2015, completou 15 anos de existência e de trabalho junto de jovens individuais, 

associações juvenis e outros coletivos nas áreas da Igualdade de Género e Direitos Humanos das 

Mulheres, por um lado, pelo mainstreaming de género na juventude e, pelo outro, pela 

representação da perspetiva jovem no movimento associativo de mulheres. No início das nossas 

atividades, em 2001, lançámos o Manifesto de Jovens Mulheres Europeias, em que, juntamente 

com as nossas pares de outros países, expúnhamos as necessidades e os desafios da vida das 

jovens mulheres no início do milénio. Ainda que muitas das reflexões se mantenham pertinentes 

e contemporâneas, como os Direitos Sexuais e Reprodutivos e a desigualdade salarial, 

consideramos que, nestes 15 anos, o mundo se complexificou, transformou e mostrou-nos que 

as conquistas civilizacionais requerem vigilância e uma reflexão sempre renovada.  

 

Com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão, debate e networking entre jovens 

feministas, organizámos entre 16 e 17 de abril de 2016, em Lisboa, o Encontro Nacional de Jovens 

Feministas. Uma conferência que reuniu jovens ativistas, académicos/as e interessados/as 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. 

Face ao sucesso da iniciativa e à vontade explícita das e dos participantes em dar conitinuidade 

à mesma, realizámos entre 26 e 28 de maio de 2017, o II. Encontro Nacional de Jovens Feministas, 

no Porto, que contou com mais de 100 inscrições de jovens de todo o país que se identificam 

como feministas, reunidas e reunidos para produzir pensamento crítico sobre a situação atual da 

Igualdade de Género em Portugal e sobre a sua conceção feminista e jovem da sociedade. 

 

Para a realização do II. Encontro, a REDE contou, mais uma vez, com a parceria da Associação 

Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), nomeadamente a Rede de Investigador@s 
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Emergentes (e-APEM), no sentido de assegurar a componente académica da iniciativa, a 

qualidade científica e a ampla adesão não só por parte da área associativa, mas também na área  

da academia jovem. Com o cofinanciamento pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género através do Apoio Técnico e Financeiro às ONGDM (artigo 9º do Decreto-Lei 246/98, de 

11 de agosto) e apoio da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, da Câmara 

Municipal do Porto e do Espiga – Espaço de Imaginação, Gosto e Artes. O Encontro Nacional de 
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Jovens Feministas desenvolveu as seguintes atividades durante o fim de semana de 26 a 28 de 

maio: 

 

Seminário 

Painéis temáticos, entre 26 e 27 de maio, com oradoras e oradores jovens com trabalho 

relevante na área académica, associativa e ativista, divididos em quatro temáticas: Poder, 

Corpo, Identidade e Feminismos. 

 

Workshops 

Workshops a decorrer de forma paralela entre 27 e 28 de maio, com os seguintes temas: 

• Corporalidades no espaço social 

• Até onde chega o teu feminismo? 

• A assembleia como modelo alternativo de organização feminista 

• Projeto Respeech 

• FEM-zines 

• Pornografia de Vingança 

• Empoderamento Pessoal para a Criação de uma Ação pela Igualdade de Género 

• Quebrar Estereótipos 

• Identidade(s) de Género 

• Cinema Queer 

 

Atividades paralelas 

• Exposição “Pêlo Púb(l)ico” 

• Biblioteca Humana Feminista 

• Concerto AISHA 

 

Conclusões em plenário  
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Participantes 

 

O Encontro reuniu mais de 100 jovens feministas com o objetivo de partilhar as suas experiências, 

conhecimentos, opiniões e emoções em relação do conteúdo. O evento juntou pessoas de Norte 

a Sul do país com idades entre os 18 e 35 anos (média de 24 anos de idade), pessoas que se 

consideram uma camada social ativa que quer e pode fazer a mudança e que é consciente para 

agir.  

A maioria das pessoas que participaram são ativistas individuais ou membros de coletivos, que 

lutam contra a discriminação em função do sexo, da etnia, identidade, apresentação social etc. 

A motivação e expetativas principais das pessoas inscritas foram a possibilidade de convívio com 

pares feministas e da troca de ideias e de experiências, bem como debater os temas dos painéis, 

tirar dúvidas e aprofundar conhecimentos com os seguintes objetivos: 

• académicos: porque participaram muitas pessoas estudantes – “Gostava de participar no 

encontro como participante e como palestrante para receber e partilhar conhecimento na área 

do feminino e dos feminismos dado este ser um tema que me tem suscitado bastante interesse, 

nomeadamente ao nível da minha investigação académica para dissertação de mestrado.” 

• profissionais: porque algumas pessoas estão a trabalhar na área do terceiro sector, ou 

têm outra profissão relacionada com os temas apresentados (psicologia, sociologia, 

antropologia, jornalismo, direito) – “Sou jornalista e gostaria de me manter a par dos projectos 

que são feitos e das questões levantadas nas intervenções. Estive no encontro do ano passado e 

aprendi muito.” 

• pessoais: porque as pessoas que estão fora de um sistema binário e lutam diariamente 

contra o sistema patriarcal viram um espaço seguro para expressão e troca de ideias – “Quero 

participar neste encontro para aprofundar o meu conhecimento na área do feminismo e saber 

como reivindicar os meus Direitos, enquanto mulher, cigana e homossexual.” 

 

Os objetivos principais do Encontro foram promover o debate sobre o feminismo e igualdade de 

género entre jovens, trocar ideias, conhecer projetos e atividades inspiradoras e encontrar um 

espaço de suporte e apoio com pessoas que partilham um ponto de vista feminista. As e os 



 

 

II. Encontro Nacional de Jovens Feministas 

26 a 28 de Maio de 2017, Porto 

7 

 

participantes tiveram também a oportunidade de apresentar projetos individuais ou de um seu 

coletivo e de dinamizar workshops, acerca de uma grande variedade de tópicos:  

• Projetos de intervenção de jovens; 

• Violência de género; 

• Representações e corpos; 

• Cinema queer; 

• Novas masculinidades; 

• Feminismo negro: racismo, xenofobia, desigualdade social; 

• Igualdade de género nas comunidades ciganas; 

• A moda como movimento social global; 

• Juventude e saúde mental; 

• Formas horizontais de organização feminista. 

 

De entre as pessoas participantes, 68 eram estudantes, cuja presença no espaço académico, 

diversidade de áreas de estudo e riqueza dos conhecimentos adquiridos afetou a dinâmica geral 

do evento - criou uma plataforma de pensamento crítico e diversificou o campo informativo – 

tendo também sido uma oportunidade para conhecer novos conteúdos a explorar no seu futuro 

académico. 
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Seminário 
 

As atividades do Encontro foram divididas em três dias (sexta-feira, sábado e domingo). No 

primeiro dia e manhã do segundo dia tiveram lugar quatro painéis temáticos, nomeadamente, 

Poder, Corpo, Identidade e Feminismos, onde foram apresentadas uma série de ideias, 

statements e projetos de intervenção e investigação desenvolvidos por diversas ativistas, 

associações e grupos de jovens.  

 

A Sessão de Abertura iniciou-se com Joana Torres, em representação no Nucleo do Porto da REDE 

de Jovens para a Igualdade; Isabel Ventura,  representante da e-APEM, parceira da REDE, e 

Catarina Correia, Vice-Presidente da Direção da REDE, entidade promotora. Joana Torres 

salientou a importância da realização deste Encontro no Porto para o reforço do movimento 

feminista jovem na Região Norte e do Núcleo do Porto da REDE, abrindo o convite a que mais 

jovens se juntem à REDE. Isabel Ventura sublinhou a importância de apoiar o trabalho de 

investigadoras e investigadores emergentes em estudos de género e feminismos. Por fim, 

Catarina Correia fez referência ao trabalho que a REDE tem vindo a realizar, desde a sua 

fundação, nas áreas da Educação e empoderamento de jovens para uma cidadania ativa. 

Salientou a importância do Encontro como um espaço seguro, onde as e os jovens devem sentir-

se à vontade para tomar a palavra, enquanto pessoas de pleno direito hoje e não apenas, futuros 

adultos de amanhã. E destacou a promoção da descentralização e maior envolvimento das e dos 

jovens através da dinamização de workshops, como características diferenciadoras do II. 

Encontro Nacional de Jovens Feministas. 

 

De seguida, expõe-se uma ideia síntese das intervenções: 

Poder 
 

O II. Encontro Nacional de Jovens Feministas iniciou a 26 de maio com os painéis temáticos: Poder 

e Corpo. Ana Guerreiro, em representação da UMAR, abriu o painel Poder com a apresentação 
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intitulada “A prevenção do assédio sexual em contexto escolar”. A oradora começou por definir 

assédio sexual, enquanto uma violação da liberdade e auto-determinação sexual de uma pessoa, 

pelo toque e palavras não desejadas. Em Portugal, 32% das mulheres já foram vítimas de assédio 

sexual, existindo um profundo desconhecimento sobre o que é assédio sexual, sendo 

frequentemente confundido com violação sexual. Perante estes dados, o projeto “A prevenção 

do assédio sexual em contexto escolar”, pretendeu conceber um plano de intervenção, 

recorrendo a metodologias participativas, para capacitar  staff das escolas e motivar bystanders 

a agir. Seguiu-se a intervenção de Bárbara Silva, “Contra Todos os Muros”. Bárbara partilhou uma 

experiência pessoal de bullying, ciberbullying e violência doméstica. Colocou diversas questões à 

audiência, tais como, “Quem já sofreu uma agressão?”, “Quem agiu?”, “Quem se calou?” e 

apelou à importância da palavra, ao direito a falar e a ser ouvida e a que cada pessoa peça ajuda, 

porque ninguém está sozinha ou sozinho. Nesta sequência, fez a distinção entre três tipos de 

poder: poder sobre (dominaçao), poder para (capacidade) e poder de (resistência). Finalmente, 

Michela Mivida di Meo fechou a sessão com a apresentação “A questão do poder: o poder em 

questão. A política do desejo através das palavras da feminista italiana Carla Lonzi”, na qual 

Michela explora o pessoal, enquanto político, a importância da construção de uma genealogia 

feminina para uma consciência de irmandade, a relação problemática entre feminismo e 

capitalismo e a necessidade de questionamento do poder. 

 

Corpo 

 

Após uma pausa saudável, começaram a apresentações do painel Corpo. Adriana Cristina Sousa 

iniciou as intervenções com “A mobilidade a pé na perspetiva da mulher”, um projeto de 

investigação, parte do programa de doutoramento, que está a desenvolver no Brasil e poderá ser 

replicado em Portugal. Neste projeto Adriana explora a relação entre a cidade e os peões, 

colocando o foco na cidade de Brasília, pensada por homens para homens, sem atender às 

especificidades das mulheres. Adriana apresenta, pois, a cidade como uma construção social 

baseada no binómio de género, sustentando-o com os seguintes dados: 85% das mulheres no 

Brasil diz já ter sofrido algum tipo de assédio de rua, 80% das mulheres respondentes têm medo 
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de andar na rua, 90% têm medo de ser violentadas e perante a questão “O que a faz mudar de 

rota?”, 51% das mulheres respondeu “A presença de homens”. De seguida, foi visualizado um 

vídeo com entrevistas a mulheres residentes em Brasília, no qual se falou sobre a cidade como 

um lugar hostil para as mulheres, sentimentos de vulnerabilidade, medo, insegurança e 

limitação, a necessidade de circular a pé com um pensamento estratégico, o medo de encontrar 

um homem na rua, o assédio sexual de rua, o planeamento da cidade a nível macro ao invés de 

micro e a mobilidade na cidade com um direito de todos e todas.  

À intervenção de Adriana Sousa, seguiu-se Beatrice Melo, com “A Moda como Movimento Social 

Global”, sobre sustentabilidade, moda e desenvolvimento pessoal. Beatrice começou por 

explorar a consciência do impacto das nossas ações, a nível global, fazendo referência ao filme 

“Zuzu Angel”, sobre a luta da estilista Zuleika Angel Jones contra a ditadura Brasileira em busca 

do seu filho e a forma como esta incorporou a crítica ao regime nas suas criações de moda. O 

acidente no Rana Plaza, em 2013, no Bangladesh, que provocou a morte de centenas de 

trabalhadoras e trabalhadores na indústria têxtil, marcou um novo debate na indústria sobre 

condições de trabalho. Daqui, surgiram novos movimentos problematizadores da ética na moda, 

tais como, “Who made my clothes?”. Com esta apresentação, Beatrice procurou incentivar à 

mobilização das consumidoras e consumidores para o apoio a movimentos ativistas de países 

especialmente afetados pela indústria da moda. A sua apresentação terminou com a visualização 

do filme, “The True Cost”. 

Mariana Melo encerrou o painel com a comunicação “Abordagens Feministas ao Trabalho 

Sexual”. Mariana começou por fazer uma breve resenha histórica do Feminismo, da primeira à 

terceira vaga, passando, então, a debruçar-se sobre as abordagens feministas ao trabalho sexual, 

nomeadamente, a abordagem abolicionista, que considera o conceito de “trabalho sexual” como 

parte do discurso do patriarcado e a prostituição como algo incompatível com a dignidade 

humana e a abordagem pró-prostituição, que defende que certos fenómenos, como o tráfico de 

seres humanos, não devem ser associados ao trabalho sexual e  deve ser garantida a todas as 

pessoas a liberdade de dirporem do seu corpo. De seguida, Mariana apresentou a APDES – 
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Agência Piaget para o Desenvolvimento e as ações que têm vindo a desenvolver na área do 

trabalho sexual, colocando algumas críticas ao enquadramento legal atual em Portugal.  

 

Identidade 

 

Na manhã do dia 27 de maio, tiveram lugar os painéis Identidade e Feminismos. A temática 

Identidade iniciou-se com a intervenção de Sandra Santos Costa, “A importância do coletivo 

feminista negro”, debruçando-se sobre a forma como o sistema de opresão racista e machista 

conduz a uma hierarquização de vidas que é preciso combater. Sandra introduziu à experiência 

do coletivo “Kurima” da Universidade Federal de Santa Catarina, que aborda necessidades 

específicas de estudantes negras e negros, desperta para a falácia da democracia racial na 

instituição Universidade e  produz conhecimento sociopolítico, histórico e cultural africano e 

afro-brasileiro. Sandra sublinhou ainda a importância da representatividade e reapropriação do 

espaço por protagonistas negras e negros e ao sentimento pessoal de empoderamento e 

aquisição de novos conhecimentos descolonizados que daí advém.  

Iuri Lopes deu seguimento ao painel com a apresentação “Novas Masculinidades”, através da 

qual partilhou com as e os participantes a sua experiência de estudante na Universidade da Beira 

Interior e resultados preliminares da sua tese de Mestrado. Iuri começou por referir que a 

Universidade da Beira Interior não está aberta à investigação na área das questões de género e 

que enquadra o género num contexto binário e, por isso, limitador. De seguida, apresentou o seu 

trabalho de investigação, com enfoque nas apps utilizadas pelo público gay para socialização, 

motivada por não se rever pessoalmente nas atuais masculinidades. Partilhou o seu receio de 

ocupação de espaços públicos na Covilhã, cidade onde está localizada a Universidade da Beira 

Interior, enquanto homem gay que recorre a marcadores de género “femininos”, não se sentindo 

legitimado na sua identidade. Igualmente, alguns homens gay reproduzem essa 

heteronormatividade, utilizando as apps para procurar corpos com uma estética específica.  

Por fim, Guiomar Sousa e Cátia Montes apresentaram o “Projeto FAPE – 7 Mulheres, 7 Histórias 

de Vida e 7 Receitas”, da associação Ribaltambição – Associação para a Igualdade de Género nas 

Comunidades Ciganas, que visa promover a mundividência cigana através da cultura. O projeto 
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contou com a participação de sete mulheres ciganas, escolhidas como protagonistas pela forma 

como conciliam a sua pertença a uma sociedade minoritária com a integração numa sociedade 

maioritária. O seu objetivo é o de normalizar o seu percurso ativista, enquanto mulheres ciganas. 

“Eu vivo à minha maneira e sou feliz”.  

 

Feminismos 
 

Ana Teresa Dias, da UMAR Porto, iniciou o painel com a intervenção “Violência de Género e 

Escola: o trabalho de prevenção da UMAR”, sobre o trabalho da UMAR para prevenir e 

combater a violência de género nas escolas, recorrendo a à arte e jogos pedagógicos. Seguiram-

se Mónica Freitas e Ana Barata, em representação do projeto “Girl Effect”. Neste âmbito, foram 

apresentadas as atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pelo projeto, tais como, a ação 

sobre violência no namoro em Coimbra, a participação na 1ª Edição do Encontro Nacional de 

Jovens Feministas (16 e 17 de abril de 2016) e o vídeo sobre violência contra as mulheres, 

durante os 16 dias de ativismo de 2016. Foi ainda partilhada a sua experiência de participação 

na 61ª sessão da Commission on the Status of Women, entre 13 e 24 de março de 2017, em 

Nova Iorque. Por fim, foi ressalvada a importância da partilha de experiências com outras 

ativistas feministas, que lhes permitiu ganhar maior consciência sobre os diferentes 

feminismos, movimentos e prioridades, dependentes do contexto em que se inserem. Danielle 

Capella encerrou o painel e o seminário com a intervenção “GAIP – Gabinete de Apoio e 

intervenção em Psicologia”. Primeiramente, Danielle apresentou o GAIP, um gabinete de 

psicologia com enfoque na saúde mental, bem-estar, psicologia clínica, comunicação não-

violenta, parentalidades, bullying e suicídio jovem. Seguidamente, Miguel Branca e Roberto 

Miguel, estagiários da área de informática no GAIP, partilharam com as e os participantes a sua 

experiência de estágio e o porquê da sua participação no II. Encontro Nacional de Jovens 

Feministas. Miguel referiu que se inscreveu para o II. Encontro porque durante o estágio 

começou a interessar-se pelo Feminismo, tendo vindo a desmistificar ideias preconcebidas que 

tinha sobre o Feminismo e, especialmente, a alterar as suas perceções sobre papéis e 
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estereótipos de género. Por último, Danielle expôs as barreiras institucionais com que se tem 

vindo a deparar por parte da Câmara Municipal de Mafra, enquanto tenta implementar e 

dinamizar o GAIP no concelho, referindo situações de racismo, LGBTfobia e capacitismo. E 

levantou questões sobre poder e acessos, nomeadamente, “quem são as pessoas que não estão 

aqui neste Encontro de jovens feministas?”, salientando que o Feminismo tem de assumir as 

suas lacunas e garantir que essas pessoas não são invisibilizadas e se fazem representar. Ficou 

a questão “Será que o Feminismo é realmente para todas?”.  
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Workshops 
 

A tarde do segundo dia do II. Encontro Nacional de Jovens Feministas deu lugar a seis workshops 

temáticos que decorreram, de forma paralela, das 14:30 às 16:00 horas e das 16:30 às 18:00 

horas. No último dia, tiveram lugar mais quatro workshops paralelos, das 10:00 às 11:30 horas e 

das 12:00 às 13:30 horas. Os workshops tinham como objetivo proporcionar um trabalho mais 

focado em grupo, criar espaço para networking e abordar temas, já abordados ou não no 

seminário, de uma forma ativa e participativa. Os workshops deste ano foram dinamizados por 

participantes do II. Encontro Nacional de Jovens Feministas, que se haviam candidatado 

previamente à dinamização de workshops, com tema à sua escolha. 

 

Corporalidades no espaço social 
Iuri Garcia Lopes 

 

Nesta atividade foram desempenhados exercícios básicos do teatro de corpo com o intuito de 

criar confiança no grupo trabalhado. Nos primeiros instantes foi proposto que, em roda de 

conversa, todas as pessoas se apresentassem de forma natural e com as informações que 

gostassem de partilhar. Posteriormente, começaram-se os trabalhos de corporalidade a fim de 

descobrir e reconhecer o espaço a ser utilizado, criando variações individuais, em dupla, em 

grupo, cunhando uma atmosfera de confiança e conflitos. Foi comunicado a todas as pessoas 

participantes, desde o início das atividades, que quando não se sentissem à vontade para 

participar em algum momento, estavam dispensadas da etapa em questão.   

A ideia era a de reproduzir diferentes espaços e situações quotidianas, como o andar na rua, 

depressa, lento, observar as outras pessoas, olhar nos olhos, caminhar de olhos fechados, deixar-

se guiar por outra pessoa, criar formar com os corpos, pensar em soluções conjuntas, 

desenvolver confiança mútua e saborear as pequenas vitórias conquistadas, entre outras 

situações que foram acontecendo de forma orgânica.  Após esta intensa atividade, todas as 

pessoas participantes foram convidadas a partilhar as suas experiências finais, o que gostaram, 

o que não gostaram, o que causou desconforto ou conforto, os atritos e conflitos ou as alegrias 
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e emoções. Finda a atividade, pudemos observar que todas as pessoas participantes estavam 

mais leves, felizes, confiantes, tendo alcançado o desafio inicialmente proposto, com resultados 

positivos.  

 

 

Até onde chega o teu feminismo? 
Luiza Santos e Géorgia Chaves 

 

O objetivo deste workshop era o de sensibilizar as e os participantes para as questões do Sul 

Global, utilizando contextualização histórica, notícias, autoras do Sul e claro, as informações, 

opiniões e experiências daqueles e daquelas que lá estavam. Começou-se por pedir que todas e 

todos se apresentassem, contando uma anedota sobre comentários pejorativos (e incorretos) 

que já haviam escutado acerca do movimento, o que acabou por descontrair o ambiente. Falou-

se de a literatura feminista estar centrada no Norte Global, especialmente nos Estados Unidos e 

na Europa Ocidental. Os recortes feitos foram em relação à etnia (exemplo sobre o feminismo 

negro nos Estados Unidos e no Brasil), às classes sociais (o elitismo do movimento que por muito 

tempo se concentrou nos meios universitários no Brasil) e à localização geográfica (comparação 

das taxas de gravidez na adolescência no Brasil e em Portugal).  

Estruturou-se então um pensamento teórico com base em artigos de Oyèrónké Oyewùmí, Minna 

Salami e Nana Soares que abordou a relação entre os processos de colonização e imperialismo e 

a racialização do conhecimento, retomando o explicitado no início da sessão. Concluiu-se a parte 

expositiva chamando a atenção para a importância de as feministas brancas do Norte Global se 

consciencializarem acerca dos seus privilégios para que todas possam concentrar forças nas 

questões das mulheres. Passou-se para a parte prática, onde as pessoas reunidas foram dividas 

em seis grupos correspondendo a seis países: Brasil, Rússia, Estados Unidos, Uganda, Índia e 

Arábia Saudita. De acordo com conhecimentos prévios e com o material partilhado foi pedido 

que fossem sugeridas medidas para melhorar a situação das mulheres naqueles países, partindo 

de um ponto de vista local. De acordo com a sensibilização feita ao início, as respostas dadas 
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buscaram compreender a realidade da “outra”, mostrando que o feminismo do ocidente pode 

chegar um pouco mais longe. 

 

 

A assembleia como modelo alternativo de organização feminista 
 

Assembleia Feminista de Lisboa 

 

Neste workshop as e os participantes tiveram a oportunidade de participar numa assembleia e 

conhecer as dinâmicas associadas a este tipo de organização. Definiram-se logo no início 

responsáveis para: dar os pontos a tratar durante a assembleia, escrever a acta e moderar a 

participação das e dos assistentes. Após as apresentações, os pontos tratados durante a sessão 

foram: 

 

1. Características e comparação com outras formas de organização vertical: neste ponto 

enumeraram-se as principais características da Assembleia. Uma forma de organização 

alternativa que funciona horizontalmente, baseada no poder do colectivo e na criação de espaços 

de abertura e diálogo, em que cada pessoa faz ouvir diretamente a sua voz e lhe são fornecidas 

as ferramentas para participar ativamente na mudança social; ao mesmo tempo que se 

estabeleceu uma comparação com as formas de organização vertical e estrutural que define a 

maioria de organizações sociais, incluindo outros coletivos feministas. 

 

2. Pontos fortes e desafios: com base na experiência da Assembleia Feminista de Lisboa, foram 

analisadas as vantagens e os desafios de nos organizarmos como assembleia. Neste sentido, as 

principais vantagens assinaladas foram: a participação aberta, a diversidade e a não existência 

de hierarquias; enquanto desafios foram mencionados: não contribuir para “darwinismos 

ativistas”, definir o melhor sistema para a tomada de decisões, evitar as lideranças em favor das 
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competências de cada participante, não ficar atrapalhadas/os no burocratismo interno e ser 

autocríticas e autocríticos. 

 

3. Dinâmica de Assembleia: foram realizadas várias dinâmicas que ajudaram a exemplificar a 

teoria exposta nos pontos anteriores e a fomentar a relação entre as e os participantes. 

 

4. Desafio: para experimentar e demonstrar a capacidade pragmática da organização como 

assembleia, foi lançado às e aos participantes o desafio de pensar em ações concretas que 

pudéssem desenvolver para ajudar a companheira do GAIP que no mesmo dia tinha partilhado a 

necessidade de angariar fundos para a sua constituição como organização. Entre as propostas, 

surgiram ideias como: um jantar benefit, a organização de atividades culturais com os próprios 

jovens de Mafra ou propor quotas para associados/as – sócios/as fundadores/as. 

 

5. Mudanças que a organização em assembleia pode trazer ao feminismo em Portugal: para 

finalizar, refletiu-se sobre como o feminismo, que pretende uma mudança radical do sistema, 

pode alcançar este objectivos e se serve e legitima as formas de organização que nos oprimem. 

Concluiu-se que o modelo organizativo da assembleia pode supor uma verdadeira mudança 

dentro do movimento feminista, trazendo ao feminismo uma mudança em si mesmo: horizontal, 

coletivo, heterogéneo, integrador, participativo, dinâmico, unido e pragmático. 

 

Projeto Respeech 
 

Chryst Passard, Maria Medeiros, Mariana Vasconcelos, Nuno Morgado 

 

Respeech é um projeto promovido por um grupo de estudantes do Mestrado em Relações 

Internacionais, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Trata-se de uma 

iniciativa que pretende atuar em várias frentes: quer através de workshops em escolas e outras 

instituições, como também recorrendo a uma forte campanha online. O projeto surge depois de 

feito o ‘diagnóstico’ acerca dos principais focos do discurso de ódio em Portugal. O objetivo é, 
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por isso, atacar as causas deste fenómeno recorrendo a uma abordagem de proximidade com a 

população jovem e à desconstrução de ideias motivadoras de discriminação em Portugal. 

O workshop iniciou com uma atividade onde é exposta a opinião (real ou fictícia) de alguém e é 

perguntado às e aos participantes se consideram esta opinião: liberdade de expressão ou 

discurso de ódio. De seguida, foram apresentadas frases e pedido às e aos participantes para 

comentar: 

• véu Islâmico oprime as mulheres; 

• A mutilação genital feminina é uma opção; 

• A prostituição só existe para os homens poderem ter poder sobre as mulheres; 

• Há tarefas que pertencem naturalmente ao homem, assim como, aquelas que pertencem 

naturalmente à mulher; 

• Não existem homens feministas. 

Este exercício gerou bastante debate. Por fim, foi visualizado o seguinte 

video: https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc. 

 

FEM-Zines 
Emma Andreetti 

 

O workshop começou com a elaboração de uma zine para introduzir o eu-feminista de cada 

participante ao resto do grupo. Cada um/a construiu um livro a partir de uma folha A4, 

desenhando ou escrevendo sobre si próprio. Depois de partilhado o resultado do exercício, 

nomeadamente, as revistas individuais, o grupo aprendeu a elaborar um segundo tipo de mini-

livro (accordion). Para tal, foi escolhido um tema principal (Animais Feministas) e foi ilustrado o 

livro de forma colaborativa. Na última parte do workshop, as e os participantes construíram em 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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conjunto uma zine com os mesmos temas que o II. Encontro Nacional de Jovens Feministas: 

feminismos, identidade, corpo e poder. 

 

Pornografia de Vingança 
Isabel Ventura 

 

A pornografia de vingança (revenge porn), também conhecida por ciberviolação (cyber rape), é a 

disseminação não consentida de imagens íntimas, privadas e/ou explícitas. É uma forma de 

violência sexual que afeta desproporcionadamente as mulheres, devido à dupla moral sexual e à 

misoginia que habita parte do ciberespaço e as redes sociais, nas quais, a humilhação das 

mulheres pode passar pela sua associação a atividades sexuais ou a exposição corporal (ainda 

que a nudez seja parcial). 

Uma vez que as pessoas envolvidas não são atrizes e atores pornográficas/os que sabem estar a 

ser filmadas/os e que consentem a divulgação e uso das imagens captadas, debateu-se o termo 

“pornografia de vingança” e considerou-se que este não exprime as dinâmicas e a violência 

inerente a esta prática. A expressão “abuso sexual ou violência sexual através de imagens” 

afigura-se mais adequada. Verificou-se também que, não obstante muitas e muitos das e dos 

participantes terem conhecimento de situações de pornografia de vingança, o assunto não é 

suficientemente divulgado, permanecendo um tabu e tendo como consequência um forte 

isolamento das vítimas, que não sabem o que fazer e a quem podem recorrer. 

Concluiu-se urgente a criação e divulgação de mecanismos de apoio e de informação às vítimas 

que, frequentemente, se veem sozinhas para lidar com todo o assédio e bullying que se segue à 
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divulgação das imagens/vídeos, assim como a necessidade de agilizar as práticas judiciais e 

adequar a legislação penal de forma a que a proteção às vítimas possa ser eficaz. 

 

Empoderamento Pessoal para a Criação de uma Ação pela Igualdade de 
Género 

Beatrice Melo 

 

O objetivo da atividade foi o de trabalhar por meio da arte, do conhecimento conceptual e 

instrumental, a definição das competências, habilidades e interesses pessoais do indivíduo e 

como estes podem contribuir para uma ação coletiva em benefício da sociedade. No primeiro 

momento, foram distribuídos papéis e canetas coloridas às e aos participantes. Cada um/a 

deveria desenhar uma árvore e responder com duas palavras a duas perguntas:  

 

1. Qual a tua maior característica? Aquela atitude que melhor te representa.  

2. Que atividade gostarias muito de fazer e que em virtude da falta de tempo ou da programação 

diária, não tens feito?  

 

De maneira espontânea, num ambiente seguro, as pessoas sentiram-se à vontade para se 

expressarem no papel e representarem-se através do desenho de árvores das mais diversas 

formas e cores. Um momento individual para a reflexão e autoconhecimento. Em seguida, quem 

quisesse poderia apresentar-se ao grupo e apresentar a sua característica própria e a atividade 

que tanto gostariam de fazer, mas que ainda não chegaram a realizar. Na segunda etapa da 

atividade, as e os participantes dividiram-se em seis grupos de aproximadamente cinco pessoas, 

com o objetivo de criar ações em prol da igualdade de género, partindo das instruções referentes 

ao modelo Golden Circle (Why? How? What?):  

 

1. WHY? (Porquê?): Ao invés de simplesmente criar os projetos a partir de pressupostos ou de 

ideias anteriores, as e os participantes deveriam discutir e encontrar um único problema que 
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gostariam de resolver relacionado com a temática proposta. Qual seria a grande motivação para 

aquela ação?  

2. HOW? (Como?): Com base na atividade anterior, deveriam olhar para as árvores e pensar de 

que forma as características que possuíam e as atividades que gostariam de executar poderiam 

contribuir para a resolução daquele problema específico, resultando numa ação imediata.  

3. WHAT? (O quê?): Elas e eles deveriam decidir como melhor fundir todas aquelas informações, 

criar um projeto, evento, workshop, campanha ou ação e nomear a iniciativa.  

 

No final da atividade, os grupos apresentaram as problemáticas por eles discutidas e as soluções 

práticas encontradas. De entre eles, foi mencionada a ausência de: vivências quanto aos pontos 

positivos e negativos enfrentados por pessoas de diferentes países, religiões e culturas; 

abordagem direta da identidade pessoal e cultural, desmistificando os preconceitos existentes; 

metodologias educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico desde a infância;  

espaço para crianças brincarem livremente, sem definições pré-estabelecidas quanto ao uso dos 

brinquedos; atividades artísticas e culturais que possam criar vínculos entre pessoas que 

possuam experiências distintas.  

O fato das e dos participantes terem passado o fim de semana de imersão numa mesma temática, 

assistindo a palestras e fazendo workshops com temas variados relacionados com a Igualdade de 

Género, permitiu que tivessem uma maior profundidade para discutir as problemáticas reais e 

poderem construir uma ação com impacto, facilmente colocada em prática. A atividade também 

possibilitou a visualização de que ações para um impacto positivo podem surgir a partir do 

conhecimento do contexto real, do fortalecimento de características pessoais e da união de 

diferentes competências e habilidades. Não havendo assim, a necessidade de grandes recursos 
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financeiros, visto que o trabalho colaborativo engradece a realização do projeto e a repercussão 

deste. 

 

Identidade(s) de Género 
Sara Forte 

 

Neste workshop foi apresentada a Associação Plano i e as suas áreas de enfoque: desigualdade, 

discriminação, violência, exclusão e pobreza. Foram ainda apresentados os projeto da 

associação, são eles: Uni+ (Programa de Prevenção no Namoro – ISMAI; Gabinete de Apoio a 

Vítimas de Violência no Namoro – ISMAI e FMUP; Observatório de Violência no Namoro); 

Unigualdade (Igualdade de Género) e Centro Gis (Centro de Respostas a Pessoas LGBT – 

homenagem a Gisberta), com valências em apoio psicológico, apoio jurídico, apoio médico, 

formação (ações de sensibilização e prevenção), linha de atendimento 24h (966 090 117) e 

Conselho Consultivo Para as Questões LGBTI (CCLGBTI). Procedeu-se, de seguida, à definição de 

conceitos fundamentais na temática da Identidade de Género, nomeadamente, sexo biológico, 

género, identidade de género, expressão de género, papéis de género, orientação sexual e 

estereótipos de género/mitos e realidades. Foi também realizado um brainstorming sobre a sigla 

LGBTI, prmovida a discussão sobre fenómenos violentos e puníveis por lei, tais como o bullying 

homofóbico e transfóbico e, por último, foi apresentada a Lei de Identidade de Género e o 

Projeto de Lei que reconhece o Direito da Autodeterminação de Género: 

• Lei nº7/2011 (lei que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no 

registo civil e que permite que as pessoas transexuais passem finalmente a ter direito à 

sua identidade, o que veio tornar Portugal num exemplo Europeu de compromisso com 

os Direitos Humanos); 

• Projeto de Lei nº 242/XIII/1ª (proposta à Lei nº7/2011 que pretende reduzir a idade legal 

para a alteração do sexo e nome no Registo Civil, atualmente fixada nos 18 anos e 

ajustando a tramitação processual). 
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Cinema Queer  
Kamyla Belli 

 

No workshop “Cinema Queer” foram abordados os seguintes temas: cinema, queer, géneros 

binários, cinema Queer e audiovisual queer. Foram mostrados alguns videoclipes e filmes e, de 

seguida, passou-se à atividade principal. Cada participante recebeu três post-its amarelos e três 

azuis e foi solicitado que cada um/a escrevesse sobre o que entendia das expressões: “Queer” e 

“Género Binário”. Posteriormente, estes post-its foram colados em dois quadros separados, 

nomeados com as categorias pré-citadas. A partir do que foi escrito, foram verificadas 

semelhanças entre as percepções das e dos participantes, tendo sido dinamizado um debate. 

Durante o mesmo foram apresentadas algumas peças audiovisuais para fortalecer teorias ou 

desmistificar outras. O workshop encerrou com um largo debate sobre as impressões da 

sociedade e de como seria viver sem padrões de género. 

 

Atividades paralelas 
 

Exposição “Pêlo Púb(l)ico” 
 

Na Casa da Associações foi montada a exposição “Pêlo Púb(l)ico” da artista visual Emma 

Andreetti, sobre a imagem pública e privada do corpo feminino. A exposição é constituída por 

entrevistas e histórias curtas, partilhadas por jovens mulheres de vários países da Europa sobre 

a sua relação com os seus próprios pêlos corporais. As entrevistas são acompanhadas por 

ilustrações sobre a imagem corporal, sob os temas da vergonha, aceitação, sexualidade, estéticas 
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diferentes, e (o)pressão da sociedade. A exposição proporcionou também um espaço de convívio 

e de reflexão para participantes no II. Encontro. 

 

 

 
Biblioteca Humana Feminista 
 

Para facilitar o networking informal, foi organizada no dia 26 de maio uma atividade com apoio 

do Espiga – Espaço de Imaginação, Gosto e Artes, sob a coordenação de Marta Costa: a Biblioteca 

Humana Feminista.  

A Biblioteca Humana, enquanto estratégia de inovação social, tem como objetivo a promoção do 

diálogo, o respeito pelos direitos humanos e o combate ao estereótipo. Neste sentido, os "livros" 

são pessoas que interagem com leitores num clima de mútua aprendizagem. Reconhecida em 

2003 pelo Conselho da Europa pelo seu carácter inovador e com mais de 15 anos de 

implementação em cerca de setenta países, a Biblioteca Humana consubstancia-se como um 
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efetivo instrumento de transformação social, assente num processo de aprendizagem 

cooperativa para "livros", leitoras e leitores. 

A Biblioteca Humana Feminista colocou o foco nos temas da deficiência, orientação sexual e 

identidade de género, sendo o Feminismo a linha orientadora das conversas. 

 

 

 
 

Concerto AISHA 
 

Na noite de dia 27 de maio, após o jantar, o duo AISHA deu um concerto no Storyboard Café. O 

repertório foi composto por canções de intervenção cantadas por mulheres em diferentes cantos 

do mundo.  
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Conclusões e ações para o Futuro 
 

Solidariedade, empoderamento e ação, são estas as três palavras que melhor descrevem o II. 

Encontro Nacional de Jovens Feministas.  

 

Ao longo do evento muitas foram as partilhas sobre a violência machista e as barreiras 

institucionais a que diariamente estamos vulneráveis e que minam a nossa segurança e 

liberdade, num sociedade que deveria ter os Direitos Humanos no seu centro e, com eles, os 

Direitos Humanos das Mulheres e a Igualdade de Género. Falamos de racismo, capacitismo, 

sexismo e outros ismos, muros que se erguem à nossa volta e nos enclausuram e silenciam, 

fazendo-nos acreditar que estamos sós nas nossas lutas e dor. Mas não, não estamos sós! O II. 

Encontro Nacional de Jovens Feministas foi um espaço privilegiado e seguro de partilha, denúncia 

e apoio. É dando espaço à palavra e tendo abertura para ouvir que nos fortalecemos enquanto 

movimento feminista glocal. Por isto, é importante sairmos das nossas caixas e olhar para além 

da teoria, colocando o foco nas necessidades e expectativas da outra. “Feminismo é apoiarmo-

nos umas às outras”. Só criando ligações assentes em necessidades concretas, poderemos 

realmente produzir mudança.  

 

Mas não podemos questionar o sistema, sem primeiro olharmos para dentro e questionarmos 

de que formas o Feminismo poderá estar a legitimar o mesmo sistema que nos oprime. Aqui, 

falamos em mudança dentro do movimento Feminista, através de formas de organização 

horizontal, não hierárquicas, baseadas no poder do colectivo e na criação de espaços de abertura 

e diálogo, em que cada pessoa faz ouvir diretamente a sua voz e lhe são fornecidas as 

ferramentas para participar ativamente na mudança social. Falamos também de 

representatividade e do dever de darmos espaço e voz a grupos específicos de mulheres, como 

por exemplo, mulheres negras e ciganas, tanto no meio ativista, como académico, fortemente 
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eurocêntrico. Assim, salvaguardaremos, com certeza, grande parte da massa crítica, com 

capacidade transformadora e inovadora, de que é constituída a nossa sociedade. 

 

Depois de criados laços e questionadas as nossas próprias práticas, importa partir para a ação! O 

debate e a partilha de ideias em espaços seguros são fundamentais para estabelecer ligações e 

pensar em novas iniciativas. Mas o ativismo faz-se de ação. Neste sentido, foi consensual a 

importância da ocupação do espaço público, dar visibilidade ao movimento e às suas 

reivindicações. Levar a luta e os corpos para a rua. Apropriarmo-nos do corpo, tantas vezes 

domado e violentado, e torná-lo uma ferramenta ao nosso dispor para alertar consciências e 

gerar mudança social. 

 

Dêmos, pois, as mãos e sigamos em frente! Nunca sós. 

 

 


