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Editorial	
Car@s		Associad@s,		
Nesta	 edição	 do	 No2cias	 queremos	
transmi7r	 uma	 mensagem	 de	 op7mismo	
face	aos	constantes	desafios	que	o	mundo	
nos	 traz,	 e	 temos	 que	 admi7r,	 muitas	
vezes	muito	di>ceis.	Vamos	contornando	e	
acompanhando	 acontecimentos	 que	 de	
certo	modo	ilustram	o	grau	de	intolerância	
e	 preconceitos	 de	 natureza	 diversa	 que	
habitam	 o	 cérebro	 humano	 e	 guiam	 as	
s u a s	 a ç õ e s ,	 r e l u t a n t e s	 em	 a s	
compreender.		
O	 episódio	 da	 violação	 de	 uma	 jovem	 no	
Brasil,	selvagemente	usada	por	mais	de	30	
homens,	 num	 ambiente	 de	 festa,	 com	
direito	 a	 divulgação	 pela	 internet	 trouxe-
nos	 muitas	 lições	 e	 conhecimento	 de	
realidades	com	que	temos	que	lidar.	
A	 reacção	 da	 Sociedade,	 e	 em	 par7cular	
das	mulheres,	face	a	este	episódio	revelou	
a	disposição	destas	para	intensificar	a	luta	

pelo	 reconhecimento	 dos	 direitos	 das	
Mulheres,	 como	 seres	 humanos,	 direitos	
estes	 iguais	aos	dos	homens	e	a	cobrança	
deste	 reconhecimento.	 Muitas	 foram	 as	
manifestações	 em	 todo	 o	 país	 e	 fora	 do	
Brasil.	As	leituras	nas	redes	sociais,	à	parte	
as	 manifestações	 de	 simpa7a	 pelas	
mulheres,	 deixa	 também	 patente	 o	
testemunho	 de	 homens	 que	 acham	
s e m p r e , 	 q u e	 a 	 c u l p a 	 d e s t e s	
acontecimentos,	é	ainda	da	mulher!	
O	 massacre	 na	 discoteca	 na	 Flórida	 nos	
mostra	 uma	 outra	 face	 da	 intolerância,	
esta	 conforme	 uma	 amálgama	 de	
preconceitos,	 cimentada	 com	 religião	 e	
vivência	numa	sociedade	conservadora.	
Por	 todas	 essas	 razões,	 a	 vigilância	 e	 o	
trabalho	tendo	por	princípio	a	igualdade	e	
a	cidadania	con7nuam	sem	tréguas.	
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No#cias	da	AMONET	
	
Visita	técnica	ao	Cristo	Redentor	
A	 Associada	 Profª.	 Zenaide	 Silva	 foi	
convidada	 pelo	 CETEM,	 Centro	 de	
Tecnologia	Mineral,	 com	 sede	no	Rio	de	
Janeiro	 para	 dar	 aulas,	 fazer	 palestras	 e	
orientar	 um	 grupo	 de	 jovens	 geólogos,	
engenheiros	 químicos	 e	 biólogos	 que	
actuam	 na	 área	 de	 Conservação	 e	
Restauro	 de	 monumentos	 em	 que	 a	
pedra	está	degradada.	Em	duas	semanas,	
o	programa	incluiu	visitas	(com	avaliação	
e	diagnós7co)	do	Teatro	Municipal,	Igreja	
da	 Candelária,	 Paço	 Imperial	 (que	 foi	
residência	 de	 D.	 João	 VI	 e	 da	 família	
Real),	Mosteiro	de	São	Bento	(séc.	XVII)	e	
do	Cristo	Redentor,	inaugurado	em	1909,	
hoje	 classificado	 como	 Património	 da	
Humanidade	pela	ONU.	
Nas	 palavras	 da	 professora:	 “Grande	
desafio,	 enorme	 sa7s fação	 e	 o	
deslumbramento	da	vista,	indescri2vel!	E	
o	Rio	estava	ainda	mais	lindo!”	
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Assembleia	Geral	da	AMONET	
No	dia	31	de	Maio	realizou-se	mais	uma	
Assembleia	 Geral	 da	 AMONET	 e	 que,	
como	 vem	 sendo	 habitual,	 con7nua	 a	
contar	com	um	número	restrito	de	sócias	
presentes.	 Esperamos	 inverter	 esta	
tendência	 nos	 próximos	 anos.	 A	 leitura	
do	 relatório	 de	 ac7vidades	 no	 ano	
transacto	 revela	 que	 houve	 um	 número	
considerável	 de	 ac7vidades	 relacionadas	
com	 a	 temá7ca	 do	 Género	 em	 que	 a	
AMONET	 foi	 chamada	a	par7cipar	e	que	
teve	uma	resposta	posi7va	por	parte	das	
sócias/sócios.	 Este	 registo,	 por	 outro	
lado,	traduz	um	certo	reconhecimento	da	
a c tuação	 da	 AMONET ,	 po i s	 a s	
solicitações	 são	 provenientes	 de	
Associações	variadas	e	de	certo	modo	vai	
jus7ficando	 o	 trabalho	 daquelas	 que	
acreditam	que	vale	a	pena	o	esforço	feito	
para	estarmos	presentes	e	par7ciparmos	
em	a7vidades		diversas.		

Com	 alguma	 tristeza,	 recebemos	 da	
nossa	 Associada,	 Ana	 Maria	 Lobo,	 o	
pedido	 de	 renúncia	 ao	 cargo	 de	 Vice-
Presidente	 da	 AMONET,	 por	 mo7vos	
pessoais.	Como	é	do	conhecimento	geral,	
a	 Profª.	 Ana	 Lobo	 é	 uma	 das	 sócias	
fundadoras	da	Associação	e	tem	exercido	
vários	 cargos	 na	 Direcção,	 onde	
desenvolveu	 trabalhos	 de	 promoção	 da	
Associação,	de	divulgação	e	ampliação	do	
universo	 de	 cien7stas.	 Representou	
também	 a	 AMONET	 na	 EPWS,	 com	
esforço	 pessoal	 e	 muito	 empenho.	
Também	 por	 mo7vos	 pessoais,	 a	 nossa	
Associada	 Ana	 Maria	 Phillips,	 que	
representou	 a	 AMONET	 na	 CIG	 nos	
úl7mos	 anos,	 disponibilizou	 o	 seu	 lugar	
nesta	 tarefa.	 Às	 duas	 sócias,	 que	 em	
posições	 dis7ntas,	 deram	 uma	 enorme	
contribuição	 à	 AMONET,	 foi	 dado	 um	
voto	 de	 louvor	 pelo	 seu	 trabalho	 e	
dedicação	em	prol	da	Associação.	
	
	
	
	
	



9th	 European	 Conference	 on	 Gender	
Equality	in	Higher	EducaCon	
Realizou-se	 em	 Paris	 a	 9th	 European	
Conference	on	Gender	Equality	in	Higher	
Educa7on,	que	decorreu	nos	dias	12	e	13	
de	 Setembro	 na	 Universidade	 Paris	
Diderot	 com	 conferências	 plenárias,	
mú l 7 p l a s	 s e s s õ e s	 p a r a l e l a s	 e	
conferencistas	de	renome.	O	primeiro	dia	
terminou	com	uma	mesa	 redonda	 sobre	
Ineke	 Klinge,	 chair	 do	 Horizon	 2020	
Advisory	 Group	 on	 Gender	 da	 Comissão	
Europeia,	 dir igiu	 o	 painel	 sobre	
integração	 da	 análise	 de	 sexo	 e	 género	
no	 conteúdo	 da	 inves7gação,	 Claudine	
Hermann,	vice-presidente	da	EPWS,	falou	
sobre	 as	 barreiras	 às	 carreiras	 das	
mulheres	 em	 tecnologias	 de	 informação	
e	 engenha r i a .	 Sendo	 F rança	 o	
coordenador	 do	 projecto	 GENDER	 NET-
ERA	 NET,	 a	 sessão	 final	 deste	 projecto	
decorreu	 como	 parte	 da	 conferência	
apresentada	 pela	 sua	 coordenadora	 Drª	
Anne	 Pépin.	 Todas	 as	 sessões	 es7veram	
muito	 concorridas,	 destacando-se	 a	
cooperação	 de	 inves7gadoras	 dos	 EUA	
muito	 ac7vas,	 nomeadamente	 Londa	

Schiebinger,	directora	do	projecto	EU-US	
Gendered	 InnovaCons,	 da	 Universidade	
de	 S t an fo rd ,	 e	 a	 p re sença	 de	
representantes	 de	 países	 da	 Ásia	 e	 do	
Norte	 de	 Áfr i ca ,	 t razendo	 uma	
actualização	 da	 situação	 das	 mulheres	
nessas	 sociedades	 e	 das	 resistências	 ao	
ensino	das	questões	de	género.	No	dia	14	
de	 Setembro	 as	 sessões	 decorreram	 no	
Collège	 de	 France,	 com	 um	 almoço	
volante	 na	 Sorbonne,	 seguido	 pela	
conferência	 de	 encerramento	 in7tulada	
“Regards	 croisés	 sur	 l´égalité	 femmes-
hommes	 dans	 l´enseignement	 supérieur	
et	 la	 recherhe	 en	 Europe”	 e	 pela	
atribuição	 do	 Prémio	 Irène	 Joliot-Curie	
2016	 para	 mulheres	 cien7stas	 pelo	
Ministério	 da	 Educação	Nacional,	 Ensino	
Superior	e	Inves7gação	e	o	grupo	Airbus.	
A	 Fundação	 L´Oreal	 foi	 uma	 vez	 mais	
parceira	nesta	conferência.	
Tiveram	 lugar	 por	 ocasião	 deste	
congresso	a	Assembleia	Geral	da	EPWS	e	
a	 reunião	do	Board	of	AdministraCon	da	
E P W S , 	 e m	 q u e	 p a r 7 c i p o u	 a	
representante	 da	 AMONET	 Maria	 João	
Marcelo	Curto.	
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No#cias	
	
Homenagem	à	Profª.	Ana	Lobo	
No	próximo	dia	12	de	Outubro,	pelas	15	
horas,	 vai	 ter	 lugar,	 na	 FCT/UNL,	 uma	
cerimónia	 de	 homenagem	 à	 Profª.	 Ana	
Lobo	 e	 ao	 Prof.	 S.	 Prabhakar.	 Estes	
professores	 desenvolveram	 desde	 a	
década	 de	 70	 do	 século	 XX	 um	
ines7mável	trabalho	na	inves7gação	e	no	
ensino	da	Química	Orgânica	e	da	Química	
dos	 Produtos	 Naturais	 em	 Portugal.	
Contribuíram	 para	 a	 formação	 de	 cerca	
de	 30	 doutorados	 que	 se	 tornaram	
embaixadores	 destas	 áreas	 cien2ficas	 a	
nível	 nacional.	 Esta	 dedicação	 será	
homenageada	 atribuindo	os	 seus	 nomes	
aos	 Laboratórios	 202	 e	 205	 do	
Departamento	de	Química	da	FCT/UNL.	

QuoCdianos	do	Feminino	
No	 dia	 10	 de	 Setembro,	 no	 Museu	
Municipal	de	Vila	Franca	de	Xira	-	Núcleo	
de	 Alverca,	 a	 Profª.	 Luísa	 Marinho	
Antunes	 apresentou	 a	 obra	 “A	 Malícia	
das	Mulheres”	 (Ed.	Esfera	do	Caos).	Esta	
inicia7va	 integra	 o	 programa	 de	
conferências/apresentação	 de	 obras	 de	
inves7gação	 “Quo7dianos	 do	 Feminino:	
do	Passado	ao	Presente”.	
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Empreendedorismo	Feminino	
O	 grupo	 de	 inves7gação	 Trabalho,	
Inovação	 e	 Estruturas	 Sociais	 da	
E conomia ,	 C I ES - IUL ,	 ( Cen t ro	 de	
Inves7gação	 e	 Estudos	 de	 Sociologia	 do	
Ins7tuto	 Universitário	 de	 Lisboa)	
organizou	 em	 Abril	 e	 Maio	 um	 Ciclo	 de	
S e m i n á r i o s 	 s o b r e 	 o 	 t e m a	
Empreendedor i smo	 Femin ino	 na	
Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais	 e	 Humanas	
da	 UBI.	 As	 discussões	 envolveram	 os	
temas	 “Sustentabilidade	 no	 Trabalho”,	
d e s d e	 a 	 e m p r e g a b i l i d a d e	 a o	
empreendedorismo	 e	 	 “O	 contributo	
feminino,	 entendido	 como	 fator	 de	
desvantagem	 nas	 exigências	 de	 um	
mercado	empreendedor”.	

Exposição	na	FLUL	
E s t r e i t ando	 ma rgen s ,	 memór i a ,	
iden7dade	 e	 género:	 o	 “pão-trimônio	
Tucuju...	 A	 ressignificação	 do	 “cozinhar”,	
este	 foi	 o	 tema	 de	 uma	 exposição	 na	
Faculdade	 de	 Letras	 da	 Universidade	 de	
Lisboa,	 entre	 5	 e	 22	 de	 Abril,	 promovida	
pelo	 Centro	 de	 Literaturas	 e	 Culturas	
Lusófonas	 e	 Europeias	 (CLEPUL)	 e	 pela	
Biblioteca	 da	 Faculdade	 de	 Letras	 da	
Universidade	 de	 Lisboa	 com	 o	 Centro	
Interdisciplinar	 de	 Ciências	 Socias	 da	
Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais	 e	 Humanas	
da	 Univers idade	 Nova	 de	 L isboa		
(CICS.NOVA)	–	tendo	em	foco	a	“simbiose	
cultural”	 entre	 iden7dade	 e	 género	 na	
cultura	 dos	 tucujus,	 etnia	 indígena	 que	
habitava	 o	 Estado	 do	 Amapá	 (Norte	 do	
Bras i l ) ,	 quando	 da	 chegada	 dos	
colonizadores.	

Um	 dos	 objec7vos	 deste	 trabalho	 é	
preservar	 o	 património	 gastronómico	 da	
região	 norte	 do	 Brasil,	 no	 estado	 do	
Amapá.	
Para	 mais	 informações	 consulte:	
h�p://estreitandomargens.weebly.com	
	
Webinário	 do	 Grupo	 de	 Trabalho	 Jovens	
InvesCgadores	
Juana	 Gallego,	 professora	 catedrá7ca	 da	
Universidade	 Autónoma	 de	 Barcelona,	
especialista	 em	 Estudos	 de	 Género	 e	
Comunicação,	 foi	 a	 convidada	 para	 uma	
palestra	 sob	 o	 tema	 tema	 “Un	 relato	
necesario	-	Por	un	tratamiento	é7co	de	la	
violencia	 contra	 las	 mujeres“,	 em	 28	 de	
Abril	passado.	A	oradora,	foi	recipiente	do	
Prémio	 de	 Inves7gação	 do	 Consell	
Audiovisual	 de	 Cataluña,	 bem	 como	 do	
Prémio	 Pioneiras	 da	 Inves7gação	 em	
Género	 e	 Comunicação,	 em	 2012,	 pela	
Associació	 de	 Dones	 Periodistes	 de	
Catalunya.	 Este	 foi	 o	 segundo	 webinário	
do	GT	Jovens	Inves7gadores.	
	
V	 Plano	 Nacional	 para	 a	 Igualdade	 de	
Género,	Cidadania	e	Não-discriminação	
V	 Plano	 Nacional	 para	 a	 Igualdade	 de	
Género,	 Cidadania	 e	 Não-discriminação	
2 0 1 4 - 2 0 1 7 	 e n q u a d r a – s e 	 n o s	
compromissos	assumidos	por	Portugal	nas	
vá r i as	 in s tânc ias	 in te rnac iona i s ,	
d e s i g n a d amen t e	 n o	 âmb i t o	 d a	
Organização	 das	 Nações	 Unidas,	 do	
Conselho	da	Europa,	da	União	Europeia	e	
da	 Comunidade	 dos	 Países	 de	 Língua	
Portuguesa.	O	Plano	contempla	as	áreas:	
•  Integração	 da	 Perspe7va	 da	 Igualdade	

de	 Género	 na	 Administração	 Pública	
Central	e	Local.	

•  Promoção	da	Igualdade	entre	Mulheres	
e	Homens	nas	Polí7cas	Públicas.	

•  Independência	Económica,	Mercado	de	
Trabalho	 e	 Organização	 da	 Vida	
Profissional,	Familiar	e	Pessoal.	

•  Orientação	 Sexual	 e	 Iden7dade	 de	
Género.	

•  Organizações	não-governamentais.	
•  Comunicação	Social.	
•  	Cooperação.	
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Projecto	Portugal	Mais	IGUAL		
A	 Questão	 de	 Igualdade	 é	 o	 tema	 do	
Pro jecto	 "Portuga l	 Mais	 IGUAL" ,	
implementado	 pela	 	 Associação	 para	 a	
Inovação	Social,	enquadrado	no	Programa	
"PT07	 -	 A	 Integração	 da	 Igualdade	 de	
Género	e	 a	 Promoção	do	Equilíbrio	 entre	
o	 Trabalho	 e	 a	 Vida	 Privada”.	 O	 Projecto	
foi	 financiado	 pelo	 EEA	 GRANTS	 e	 gerido	
pela	 Comissão	 para	 a	 Cidadania	 e	
Igualdade	 de	 Género	 –	 CIG	 e	 funcionou	
entre	 Junho	 de	 2015	 e	 30	 de	 Abril	 de	
2016,	com	os	seguintes	obje7vos:	
•  Criar	 um	 instrumento	 que	 permita	
integrar	 e	 avaliar	 o	 impacto	da	dimensão	
de	género	em	todas	as	polí7cas	públicas	e	
medidas	legisla7vas	nacionais;	
•  Orientar	e	apoiar	responsáveis	polí7cos	
e	 pessoal	 técnico	 dos	 vários	 sectores	 do	
estado	 e	 de	 outras	 en7dades	 públicas	 de	
âmbito	 local	 sobre	 a	 forma	 de	 aplicar	 a	
avaliação	 do	 impacto	 da	 perspe7va	 de	
género	 nas	 polí7cas	 públicas	 e	 medidas	
legisla7vas	nacionais;		
•  Apoiar	 e	 consolidar,	 ao	mais	 alto	 nível	
polí7co,	 o	 conhecimento	 de	 conceitos	
chave	 associados	 à	 temá7ca	 do	 género	 e	
ao	 entendimento	 da	 importância	 do	
Mainstreaming	 de	 Género,	 como	 um	
instrumento	 fundamental	 para	 uma	
implementação	 efe7va	 de	 polí7cas	 de	
Igualdade	de	Género	e	condição	para	uma	
boa	governação.	
Na	sessão	de	apresentação	dos	resultados	
do	 projecto,	 nomeadamente	 do	 "Guia	
Pra7co	 para	 a	 Avaliação	 do	 Impacto	 de	
Género	 nas	 Polí7cas	 Públicas	 e	 nas	
Medidas	 Legisla7vas	 Nacionais",	 foi	
também	 realizado	 um	 debate	 sobre	 o	
tema,	 contando	 com	 a	 par7cipação	 de	
peritos	nesta	matéria.	Mais	informação	na	
página	do	Facebook:	
h � p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
PortugalMaisIgual/	
	
	
	
	

Dia	 Internacional	 de	 Luta	 contra	 a	
Homofobia	e	a	Transfobia	
A	 17	 de	 Maio	 de	 1990,	 a	 Organização	
M u n d i a l 	 d e 	 S a ú d e	 r e 7 r o u	 a	
homossexualidade	 da	 Classificação	
Internacional	 de	 Doenças.	 Esta	 data	
passou	 então	 a	 simbolizar	 a	 luta	 pelos	
direitos	humanos,	pela	diversidade	sexual	
e	contra	a	violência	e	o	preconceito.	
Segundo	 dados	 do	 Observatório	 da	
Discriminação,	 o	 número	 de	 pessoas	 que	
denunc iou	 c r imes	 ou	 inc identes	
mo7vados	 pelo	 ódio	 em	 função	 da	
orientação	 sexual	 e	 da	 iden7dade	 de	
género	 aumentou	 300%	 entre	 2014	 e	
2015.	 Segundo	 Marta	 Ramos,	 Directora	
Execu7va	 da	 ILGA,	 a	 sensibilização	 das	
forças	 de	 segurança	 para	 este	 tema	 é	
muito	posi7va	e	é	cada	vez	maior,	"o	que	
significa	 que	 reconhecem	 que	 há	
discriminação	e	que	há	crimes	de	ódio".	
	

Nova	Presidente	da	CIG	
O	 Governo	 nomeou	 Teresa	 Fragoso	 para	
presidir	 à	 Comissão	 para	 a	 Cidadania	 e	
Igualdade	 de	 Género	 (CIG),	 ficando	 em	
regime	 de	 subs7tuição,	 a	 actual	 adjunta	
da	 secretária	 de	 Estado	 Catarina	
Marcelino	 para	 a	 Igualdade	 de	 Género	 e	
Relações	Internacionais.	
	
As	mulheres	mais	influentes	de	Portugal	
Decorreu	 no	 dia	 31	 de	Maio,	 na	 Casa	 da	
Imprensa,	 em	 Lisboa,	 a	 entrega	 de	
prémios	 “as	Mulheres	Mais	 Influentes	 de	
Portugal”.	
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Base	de	dados	EIGE	
A	EIGE	 disponibilizou	 uma	base	 de	 dados	
contendo	dados	esta2s7cos	sobre	Género,	
abrangendo	 a	 União	 Europeia	 e	 outras	
regiões.	 Esta	 base	 de	 dados	 pode	 ser	
consultada	no	link:	
h�p://eige.europa.eu/gender-sta7s7cs/
dgs	
	
Todas	diferentes,	todas	famílias		
A	 Associação	 Corações	 Com	 Coroa	
apresentou,	 na	 Fundação	 Calouste	
Gulbenkian,	 em	 Lisboa,	 o	 seu	 projecto	
“Todas	 diferentes,	 todas	 famílias”.	 Esta	
publicação	de	distribuição	gratuita	contém	
informação	 diversa,	 relevante	 e	 inclusiva	
sobre	 temá7cas	 ligadas	 à	 maternidade	 e	
paternidade,	 nomeadamente	 no	 que	 diz	
respeito	 a	 cuidados	 de	 saúde,	 gravidez	 e	
direitos.	
	
Exposição	de	Fotografia	
Após	um	trabalho	de	pesquisa	e	discussão	
realizado	 em	 aula,	 com	 a	 moderação	 da	
Drª.	 Maria	 Kowalski	 (fotógrafa)	 e	 da	
conferência	 apresentada	 por	 Genoveva	
Oliveira,	 os	 alunos	 da	 Escola	 Superior	 de	
Educação	 e	 Ciências	 Sociais,	 Ins7tuto	
Politécnico	de	Leiria	prepararam-se	para	o	
desafio:	 através	 da	 fotografia	 reflec7rem	
sobre	 diversas	 questões	 pragmá7cas	 que	
abordam	o	corpo	como	construção	social	-	
a	deficiência	>sica,	a	violência	de	género,	
a	diferença	de	género	no	mundo	laboral	e	
social,	o	transgénero.	
Fotógrafos	 não	 profissionais	 retratam	
testemunhos	 na	 primeira	 pessoa,	 outros	
abordagens	 anónimas.	 Alunos	 atentos	 à	
sociedade	 que	 os	 rodeia,	 replecta	 de	
desafios	 e	 obstáculos.	 A	 exposição	 foi	
inaugurada	na	Livraria	Arquivo,	em	Leiria,	
a	7	de	Maio	de	2016.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Des(a)fiar	a	Violência	Sexual	
A	 UMAR	 Coimbra,	 com	 o	 apoio	 da	
República	Rosa	Luxemburgo,	da	República	
das	 Marias	 do	 Loureiro	 e	 da	 Casa	 da	
Esquina,	 organizou	 no	 dia	 28	 de	 Abril,	 o	
evento	de	Lançamento	da	Zine	-	Des(a)fiar	
a	 Violência	 Sexual.	 Esta	 zine	 resultou	 de	
um	 trabalho	 cole7vo	 das	 várias	mulheres	
que	 se	 juntaram	 às	 Conversas	 de	 Cordel:	

des(a)fiando	a	violência	sexual	e	o	assédio	
sexual	 no	 contexto	 universitário,	 projecto	
que	 se	 insere	 na	 Semana	 Cultural	 da	
Universidade	de	Coimbra.	
	
		
	
	
	
	
	
	
Neste(s)	encontro(s)	a	violência	sexual	 foi	
falada,	discu7da,	por	quem	passa	por	ela,	
por	quem	a	ela	resiste,	diariamente,	desde	
(muito)	 cedo	 na	 vida.	 A	 organização	 quis	
por	 um	 lado,	 possibilitar	 a	 construção	 e	
par7lha	 de	 um	 espaço	 seguro,	 de	
confiança	 e,	 por	 outro,	 de	 reflexão	 e	
acção.	
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em destaque nesta edição… 
História	das	Mulheres	nas	Universidades	Portuguesas:	Mapas	Esta#s>cos	

Este	projecto	 foi	financiado	pela	CIG,	após	candidatura	da	AMONET	em	2015,	e	
teve	como	objec7vo	fazer	um	levantamento	esta2s7co	da	presença	feminina	nas	
Universidades	 Portuguesas	 até	 1970,	 nomeadamente	 a	 sua	 distribuição	
consoante	as	diferentes	áreas.	

No	 período	 abrangido	 neste	 estudo	 é	 notável	 a	 elevada	 percentagem	 de	
mulheres	nos	cursos	de	Farmácia	e	Letras.	Os	resultados	do	projecto	encontram-
se	parcialmente	disponíveis	no	portal	Tableau	Public:	
h�ps://public.tableau.com/profile/amonet#!/	
	

Próximos	eventos	
	
Centenário	da	Morte	de	Cláudia	de	
Campos	(1859-1916)	
O	 centenário	 da	 morte	 da	 escritora	
Cláudia	de	Campos	será	assinalado	com	a	
realização	 de	 uma	 conferência	 na	
Biblioteca	Nacional,	em	Lisboa,	de	24	a	25	
de	 Novembro	 de	 2016	 e	 no	 Centro	 de	
Artes,	 em	 Sines	 no	 dia	 26	 de	 Novembro	
d e	 2 0 1 6 . 	 A s s i m ,	 c o n v o c am o s	
inves7gadore(a)s	 das	mais	 diversas	 áreas	
(artes,	 ciências	 e	 letras)	 com	 abordagens	
interdisciplinares	 à	 semelhança	 do	 que	
tem	 sido	 feito	 noutros	 eventos	 da	 Post-
Cost	 NEWW	 Conferences,	 para	 reflec7r	
sobre	 a	 importância	 da	 autoria	 feminina	
neste	quadro	 temporal,	bem	como	sobre	
as	 relações	 sociais	 e	 literárias	 que	 estas	
personalidades	permi7ram	construir.	
As	comunicações	não	deverão	exceder	os	
15	 minutos,	 sendo	 as	 línguas	 de	
apresentação	 as	 seguintes:	 português,	
francês	 e	 inglês.	 A	 submissão	 pode	 ser	
feita	 diretamente	 no	 site	 do	 Colóquio	 –	
h�p://claudiadecampos.wix.com/neww		
até	dia	31	de	Outubro	de	2016.	
	
	

Universidade	Feminista	em	Diálogo	
O	 dia	 12	 de	 Novembro	 de	 2016	 será	
dedicado	a	comunicações	 livres.	Toda(o)s	
interessada(o)s	 poderão	 enviar	 uma	
proposta	 (máximo	 300	 palavras)	 para	
virem	par7lhar	as	suas	 ideias,	trabalhos	e	
questões.	 As	 par7cipações	 podem	 ser	
f e i t a s 	 e m	 f o r m a t o s	 d i v e r s o s	
(comunicações,	 performances,	 vídeos,	
posters).	
As	 comunicações	 podem	 ser	 feitas	 por	
videoconferência	 com	 recurso	 ao	 Skype,	
possibilitando	a	par7cipação	de	quem	não	
está	 em	 Lisboa.	 A	 data	 limite	 para	 envio	
de	propostas	é	dia	17	de	Outubro	(enviar	
para	 universidadefeminista@gmail.com).	
A	 entrada	 é	 livre	 e	 com	 possibilidade	 de	
almoço	com	um	custo	de	10€.	
	
13th	Women’s	Worlds	&	TransformaCons,	
connecCons,	displacements	
Este	 congresso	 rea l i zar - se-á	 em	
Florianópolis,	Brasil,	entre	30	de	Julho	e	4	
de	 Agosto	 de	 2017.	 A	 Associada	 Isabel	
Lousada	par7cipará	no	simpósio	temá7co	
“A	 mulher	 no	 mundo	 da	 Ciência	 e	 do	
T r a b a l h o : 	 P e r m a n ê n c i a s 	 e	
transformações”.		
	
	
	
	

	


