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Editorial	
Car@s		Associad@s,		
Abrimos	 um	 novo	 ano	 com	 muito	
trabalho	 e	 muitos	 desafios.	 Acreditamos	
que	teremos	capacidade	para	par:cipar	e	
ter	 um	 papel	 de	 relevo	 na	 resposta	 a	
esses	desafios,	esperando	assim	colocar	a	
Mulher	no	circuito	do	exercício	do	poder	
e	das	tomadas	de	decisões.	
No	 ano	 transacto,	 e	 pela	 primeira	 vez,	
assis:mos	 à	 candidatura	 de	 duas	
mulheres	 à	 Presidência	 da	 República,	
Maria	 de	 Belém	 e	Marisa	Ma:as,	 ambas	
com	 passado	 polí:co,	 com	 projectos	
dis:ntos	 de	 exercício	 do	 cargo,	 e	 que	
souberam	 mobilizar	 a	 população	 para	
uma	par:cipação	maior	 no	 cumprimento	
do	 dever	 de	 votar.	 Ainda	 não	 chegámos	
lá,	 mas	 a	 mensagem	 ficou,	 podemos	 ter	
no	futuro,	 	uma	mulher	na	Presidência	da	
República!	 Deixou	 de	 ser	 uma	 mera	
vontade	feminina	para	ser	encarada	como	
uma	forte	possibilidade		concre:zável.	
Começamos,	 por	 outro	 lado,	 um	 novo	
ciclo	 de	 violência	 domés:ca,	 com	 o	
registo	 até	 ao	momento	 de	 15	mulheres	
mortas.	 	É	doloroso	ouvir	as	noScias,	mas	
vamos	trabalhando	para	que	os	casos	das	
ví:mas	 sejam	 erradicados	 na	 nossa	
soc iedade.	 Para	 ta l	 contr ibu i rá ,	
acreditamos,	 a	 exposição	 que	 está	
patente	 no	 centro	 de	 Lisboa,	 com	 os	
nomes	 e	 locais	 onde	 mulheres	 foram	
mortas	 no	 ano	 passado	 pois	 quem	 a	
visitar	 não	 ficará	 indiferente	 a	 esta	

situação	 de	 desespero	 vivida	 nos	 nossos	
dias.	
Anotamos	 também	 que	 o	 problema	 é	
generalizado.	 Muito	 recentemente	
:vemos	 o	 relato	 do	 assassinato	 de	 uma	
mulher,	 esta	 não	 ví:ma	 de	 violência	
domés:ca,	 mas	 de	 outro	 :po	 de	
violência,	 	 simplesmente	por	 intolerância	
e	 preconceito.	 Trata-se	 de	 uma	
Hondurenha,	 defensora	 dos	 direitos	 das	
mulheres,	 dos	 indígenas	 e	 do	 ambiente.	
Foi	 assassinada	 na	 sua	 residência	 nas	
Honduras.	No	mês	de	Março	o	programa	
“Ciência	 Viva”	 completou	 20	 anos	 de	
existência.	 A	 par:cipação	 ac:va	 dos	
Centros	 de	 Inves:gação	 Nacional	 e	 dos	
seus	 inves:gadores	 tem	 beneficiado	 um	
grande	número	de	jovens,	incen:vando	a	
inves:gação	 cienSfica.	 A	Agência	 Ciência	
Viva	tem	como	presidente	uma	mulher	de	
acção,	a	Doutora	Rosalia	Vargas,	que	tem	
man:do	 o	 programa	 ac:vo	 com	 uma	
grande	 diversidade	 de	 propostas,	 sendo	
uma	das	experiências	mais	bem	sucedidas	
da	Ciência	em	Portugal.		

	A	Direcção
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VIVA,	a	menina	robot.		
Pavilhão	do	Conhecimento.	



Presença	da	AMONET	
	
CPLP	e	Trabalho	Infan=l	
A	AMONET	esteve	presente	na	Cerimónia	
de	 Abertura	 Oficial	 do	 ano	 da	 CPLP	
contra	o	Trabalho	Infan:l.	O	evento	teve	
lugar	 a	 17	 de	 Fevereiro	 de	 2016,	 em	
Lisboa,	na	Sala	do	Senado	da	Assembleia	
da	República.	O	 vídeo	da	 cerimónia	está	
disponível	no	youtube:	
hhps://www.youtube.com/watch?
v=qD6BEgxwBGs	
	
	
Teatro	
No	dia	8	de	Fevereiro	decorreu	no	teatro	
A	 Ba r r a ca	 ma i s	 um	 “Encon t ro	
Imaginário”.	 Nesta	 performance	 foi	
recriado	o	 ambiente	dos	 Estados	Unidos	
no	fim	do	século	XIX	com	a	descoberta	do	
ouro,	 o	 massacre	 dos	 índios,	 o	
n a s c i m e n t o	 d o	 s i n d i c a l i s m o	
revolucionário,	e	a	visão	crí:ca	e	saSrica	
do	humor	interveniente.	
Jornalista	 João	 Paulo	Guerra	 interpretou	
o	 extraordinário	 mestre	 do	 humor	
inteligente	Groucho	Marx.	Sam	Brannan,	
co lono	 Amer i cano ,	 empresá r io ,	
jornalista,	 considerado	 o	 primeiro	
milionário	 da	 “Corrida	 ao	 Ouro”	 na	
Califórnia	foi	apresentado	pelo	 	músico	e	
compositor	Carlos	Mar:ns.	E	como	chave	
de	 ouro	 surgiu	 a	 úl:ma	 convidada,	
"Mother"	 Jones	 ,	professora	e	costureira	
irlandesa-americana	que	se	tornou	numa	
importante	 sindicalista	 chegando	 a	 ser	
considerada	 "a	mulher	mais	 perigosa	 da	
América”,	interpretada		pela	professora	e	
associada	da	AMONET	Zenaide	Silva.	

Prémio	L’Oréal	Mulheres	na	Ciência	
Elizabete	 Oliveira,	 Ana	 Catarina	
Fonseca	 e	 Ana	 Faria	 são	 as	 três	
mulheres	 dis:nguidas	 este	 ano	 pela	
L’Oréal	 com	 o	 Prémio	 Mulheres	 na	
Ciência.	 Este	 prémio	 é	 atribuído	
anualmente	a	 cien:stas	 com	 idade	até	
aos	 35	 anos	que	 se	 tenham	destacado	
em	trabalhos	de	inves:gação.	
Elisabete	 Oliveira	 é	 inves:gadora	 da	
REQUIMTE-UCIBIO	 da	 Faculdade	 de	
Ciências	 e	 Tecnologia	 da	 Universidade	
NOVA	 de	 Lisboa	 e	 está	 a	 desenvolver	
uma	 terapêu:ca	 com	 nanoparSculas,	
que	 levam	 doses	 controladas	 de	
med i c amen t o	 a t é	 à s	 c é l u l a s	
cancerígenas,	 tendo	 como	 objec:vo	
atenuar	 os	 efeitos	 nega:vos	 das	
substâncias	u:lizadas.	
Ana	 Catarina	 Fonseca	 é	 inves:gadora	
do	 Centro	 Hospitalar	 Lisboa	 Norte,	
Hospital	 de	 Santa	 Maria,	 e	 estuda	 os	
corações	de	doentes	que	 sofreram	um	
Acidente	 Vascular	 Cerebral	 (AVC),	 sem	
determinação	 de	 causa,	 com	 o	
objec:vo	 de	 detectar	 as	 alterações	
sofridas	e	prevenir	novos	casos.		
Ana	Faria	é	inves:gadora	do	ISPA	e	do	
Centro	de	Inves:gação	MARE,	e	estuda	
o	 impacto	 do	 aumento	 da	 acidez	 da	
água	do	mar,	 resultante	da	 subida	dos	
níveis	de	dióxido	de	carbono,	nas	larvas	
e	peixes	bebés	do	litoral	português.		
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As	 premiadas	 Ana	 Faria,	 Elisabete	
Oliveira	e	Ana	Fonseca.	

A	 AMONET	 esteve	 representada	 neste	
evento	 pelas	 associadas	 Rosa	 Paiva	 e	
Lucélia	Pombeiro.	
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Assinatura	de	Protocolos	
No	 passado	 dia	 12	 de	 Abril	 teve	 lugar	 a	
cerimónia	 de	 celebração	 de	 Protocolo	 -	
Colaboração	 e	 Contratos-Programa,	 no	
Salão	Nobre	dos	Paços	do	Concelho.	
A	AMONET	esteve	presente	respondendo	
ao	 convite	 dirigido	 às	 en:dades	 do	
Conselho	Municipal	para	a	Igualdade.	
A	 assinatura	 dos	 protocolos	 inscreve-se	
no	âmbito	da	 implementação	do	 I	 Plano	
Municipal	 de	 Prevenção	 e	 Combate	 à	
Violência	 Domés:ca	 e	 de	 Género	 do	
Município	 de	 Lisboa	 2014-2017.	 O	
Protocolo	 de	 Colaboração	 foi	 firmado	
com	 a	 Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais	 e	
Humanas,	 	 da	 Universidade	 Nova	 de	
Lisboa,	 e	 os	 Contratos-Programa	 com	 a	
Associação	 de	 Mulheres	 Contra	 a	
V io lênc ia	 (AMCV) ,	 a	 Assoc iação	
Portuguesa	de	Apoio	à	Ví:ma	(APAV)	e	a	
União	 de	 Mulheres	 Alterna:va	 e	
Resposta	(UMAR).	
Uma	 cerimónia	 repleta	 de	 simbolismo	 e	
cujas	 causas	 são,	 para	 além	 de	
prementes,	do	nosso	apreço.	
	
	
AMONET	no	Dia	Internacional	da	Mulher	
O	 dia	 8	 de	 Março	 foi	 catalisador	 e	
portanto,	uma	série	de	inicia:vas	:veram	
lugar	 na	 semana	 em	que	 se	 celebrava	 o	
d ia	 Internacional	 das	 mulheres .	
Assinalamos	 algumas	 delas	 em	 que	 a	
AMONET	 se	 fez	 representar	 e/ou	
par:cipou.	
	
CPLP	
Decorreu	 na	 sede	 da	 Comunidade	 dos	
Países	 de	 Língua	 Portuguesa,	 a	 sessão	
“Mulheres	 da	 CPLP,	 empoderamento	 e	
desenvolvimento”.	 A	 convite	 do	 Senhor	
Embaixador	Murade	Murargy,	 Secretário	
Execu:vo	 da	 CPLP,	 fez-se	 a	 AMONET	
representar	por	duas	sócias	que	integram	
os	 corpos	 sociais.	 Foram	 oradoras	 nesta	
sessão:	 Drª	 Mónica	 Ferro	 (PT),	 ISCSP,	
Universidade	de	Lisboa;	Drª	Aline	Afonso	
( B R ) ,	 I n v e s : g a d o r a	 d o	 I S C T E ,	

Universidade	 de	 Lisboa;	 MBA	 Soraya	
Gadit	 (PT),	 Empresária	 fundadora	 da	
InoCrowd;	 Drª	 Maria	 Smith,	 Presidente	
da	Associação	das	Mulheres	de	S.	Tomé	e	
Príncipe	 em	 Portugal	 (Mén	 Non)	 e	 a	
Embaixadora	 de	 Cabo	 Verde	 Drª	
Madalena	 Neves ,	 Representante	
permanente	junto	da	CPLP.	Moderadora:	
Drª	 Ana	 Paula	 Rodrigues.	 Perpassou	 a	
mensagem	 que,	 para	 as	 mulheres	 	 da	
CPLP,	a	 igualdade	de	direitos	em	relação	
aos	homens	é	ainda	uma	meta	longínqua,	
no	 que	 respeita	 por	 exemplo	 ao	 seu	
empoderamento	em	posições	de	decisão,	
ou	chefia,	bem	assim	à	igualdade	salarial.	
No	final	foi	inaugurada	a	bela	e	inspirada	
exposição	 “Miradas…	 de	 Mulheres”,	 da	
pintora	Renata	Carneiro.	
	
APMJ	
Tal	 como	 tem	 vindo	 a	 suceder	 em	 anos	
transactos,	 várias	 sócias	 da	 AMONET	
par:ciparam	no	 jantar	comemora:vo	do	
Dia	 da	 Mulher,	 organizado	 pela	
Associação	 de	Mulheres	 Juristas	 (APMJ),	
sendo	este	ano	tema	de	debate	“40	Anos	
de	 Cons:tuição	 da	 República”.	 Após	 o	
jantar,	 a	 Presidente	 da	 APMJ,	 Juíza	
Desembargadora	 Maria	 Teresa	 Féria	 de	
Almeida	 apresentou	 dois	 palestrantes:	
Conselheira	Profª	Drª	Maria	Lúcia	Amaral	
e	 Conselheiro	 Narciso	 da	 Cunha	
Rodrigues.	Ambos	 relevaram	o	 valor	 e	 o	
peso	 da	 Cons:tuição	 para	 a	 progressão	
dos	 direitos	 das	mulheres.	 Par:cipou	 no	
jantar	a	Senhora	Ministra	da	 Jus:ça,	Drª	
Francisca	 Van	 Dunen.	 O	 convívio	
encerrou	 num	 ritmo	 par:cularmente	
animado,	 graças	 à	 actuação	 de	 duas	
bandas	 amadoras:	 Duralex	 e	 Indubiu,	
ambas	cons:tuídas	por	profissionais…	no	
capítulo	das	Leis.	

Rosa	Paiva	
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Entrevista	à	Presidente	da	AMONET	
No	 âmbito	 do	 dia	 Internacional	 da	
Mulher	e	na	sequência	do	lançamento	do	
livro	“Mulheres	na	Ciência”,	a	Professora	
Maria	 João	 Bebianno,	 actual	 Presidente	
da	AMONET,	foi	entrevistada	pela	revista	
Visão.	 Nesta	 entrevista	 a	 professora	 e	
i n v e s : g a d o r a , 	 t a m b é m	 e l a	
homenageanada	neste	 livro	editado	pela	
Agência	 Ciência	 Viva,	 lembra	 que	 em	
Portugal	 62%	 dos	 doutorados	 são	
mulheres,	mas	só	três	chegaram	ao	cargo	
de	reitora	e	poucas	a:ngem	a	posição	de	
professor	catedrá:co.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Assembleia	da	República	
Grupo	Parlamentar	do	CDS-PP	promoveu	
o	 Programa	 da	 Conferência,	 “Liderança	
no	 Feminino.	 Quando	 Elas	 Fazem”,	 no	
âmbito	do	Dia	Internacional	da	Mulher.	O	
debate	 teve	 lugar	 no	 Salão	 Nobre	 da	
Assembleia	 da	 República	 e	 a	 AMONET	
esteve	 representada	 pela	 associada	
Isabel	Lousada.	
	
	
	
	
	
	
	
	
MUHNAC	
No	Museu	Nacional	de	História	Natural	e	
da	 Ciência	 da	 Universidade	 de	 Lisboa	
decorreu	 uma	 Jornada	 subordinada	 	 ao	
tema	 "Mulheres	 &	 Ciência"	 com	 o	

objec:vo	de	debater	o	papel	e	a	história	
das	mulheres	na	 inves:gação	cienSfica	e	
na	educação,	em	Portugal.	Centrada	nos	
séculos	 XIX	 e	 XX	 a	 sessão	 teve	 lugar	 no	
Auditório	 Manuel	 Valadares	 tendo	
mobilizado	 um	 grande	 número	 de	
par:cipantes	 que	 pretendiam	 par:cipar,	
como	 aconteceu,	 numa	 perspec:va	
mul:disciplinar,	 nos	 momentos	 em	 que	
debate	 o	 permi:u,	 também.	 De	 an:gas	
alunas	 a	 docentes	 muitas	 foram	 as	
inter locutoras	 para	 a lém	 da(o)s	
oradora(e)s	convidados.	
	
Entrevista	à	inves=gadora	Isabel	Lousada	
A	inves:gadora	Isabel	Lousada,	associada	
da	 AMONET,	 foi	 entrevistada	 pela	 rádio	
RDP	 Internacional.	A	entrevista	pode	 ser	
ouvida	no	link:	hOp://bit.ly/1Nz9mcA	
	
No=cias	
	
Fundação	Francisco	Manuel	dos	Santos		
A	Fundação	Francisco	Manuel	dos	Santos	
dedica	 o	 mês	 de	 Maio	 ao	 tema	 da	
População.	 Serão	 4	 debates	 temá:cos	
nos	 dias	 6,	 12,	 18	 e	 24	 de	 Maio	 das	
15:00h	 às	 17:30h	 na	 Faculdade	 de	
Ciências	Médicas	–	no	Campo	Már:res	da	
Pátria,	130,	em	Lisboa.	
A	 entrada	 é	 gratuita	 mas	 implica	
inscrição	 (hhps://www.ffms.pt)	 que	 será	
depois	confirmada	para	o	email.	
Os	 temas	 são	 do	 maior	 interesse	 para	
profissionais	 de	 vários	 sectores,	
voluntários/as,	 estudantes,	 imprensa...	 e	
quem	na	e	com	a	P&D	Factor	 trabalha	e	
actua	 nas	 diferentes	 temá:cas	 de	
população.	
•  O s	 fi l h o s	 s ã o	 b o a	 p o l í : c a ?	

Fecundidade	e	Polí:cas	Públicas.	
•  Mais	 va l e	 t a rde	 que	 nunca?	

P a r e n t a l i d a d e s	 t a r d i a s 	 e	
infecundidade.	

•  Mais	é	menos?	Filho	único.	
•  Quem	 manda	 ter	 filhos?	 Homens	 e	

mulheres	no	momento	da	decisão.	
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Conselho	Nacional	de	Educação	
A	 Doutora	 Cris:na	 Maria	 Coimbra	
Vieira,	 Vice-Presidente	 da	 Associação	
Portuguesa	 de	 Estudos	 sobre	 as	
Mulheres	 (APEM),	 foi	 designada	
como	 representante	 das	 organizações	
não	 governamentais	 de	 mulheres	 no	
Conselho	Nacional	de	Educação.	
	
Prémio	Paridade		
A	 cerimónia	 da	 entrega	 do	 “Prémio	
Paridade:	 Mulheres	 e	 Homens	 na	
Comunicação	Social”	 	realizou-se	no	dia	
25	 de	 Fevereiro	 de	 2016,	 no	 Salão	
Nobre	 do	 Teatro	 da	 Trindade.	 A	 CIG	
dis:nguiu	Susana	Bento	Ramos	nesta	7ª	
edição	 do	 prémio,	 pela	 reportagem	
“Emma	Watson”	apresentada	na	TVI,	no	
Jornal	das	20	h,	no	dia	2	de	Outubro	de	
2014.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Depois	 de	 receber	 o	 prémio	 Susana	
Ramos,	 citou	Madre	 Teresa	 de	 Calcutá:	
“Por	 vezes	 sen:mos	 que	 aquilo	 que	
fazemos	não	é	senão	uma	gota	de	água	
no	mar,	mas	 o	mar	 seria	menor	 se	 lhe	
faltasse	uma	gota.”		
O	vídeo	da	cerimónia	pode	ser	visto	no	
youtube:	
hhps://www.youtube.com/watch?
v=miXHH-I3PTk&feature=youtu.be	
	
	
	

Prémio	Igualdade	
No	próximo	dia	19	de	Abril,	a	Comissão	
de	 Mulheres	 da	 UGT	 irá	 entregar	 o	
"Prémio	 Igualdade”	à	CITE.	A	cerimónia		
i rá	 rea l i zar - se	 no	 Pav i lhão	 do	
Conhecimento	em	Lisboa,	pelas	14:30	h.	
	
Cruzada	das	Mulheres	Portuguesas	
Teve	lugar	na	Biblioteca	Nacional,	no	dia	
16	 de	 Março	 o	 Colóquio	 “Cruzada	 das	
Mulheres	Portuguesas”.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	 Cruzada	 das	 Mulheres	 Portuguesas	
(CMP)	foi	muito	mais	do	que	um	projeto	
de	assistência	e	solidariedade	para	as	80	
mulheres	do	grupo	fundador;	a	Cruzada	
foi	 uma	 causa	 que	 reivindicou	 a	
laicidade	 do	 Estado.	 Segundo	 a	
inves:gadora	 Isabel	 Lousada,	 uma	 das	
organizadoras	 do	 colóquio,	 a	 CMP	
“integrou	 um	 grupo	 de	 mulheres	
n o t á v e i s , 	 n u m 	 m o m e n t o	
par:cularmente	 di�cil”	 da	 História	 de	
Portugal.	Ar:go	de	opinião	sobre	a	CMP	
no	jornal		Expresso	online:	
hhp://expresso .sapo.pt/cu l tura/
2016-03-17-Quando-as-nossas-avos-
marcharam-para-a-guerra	
	
Primeiras	Mulheres	Matemá=cas	
No	próximo	dia	22	de	Abril,	no	CLEPUL,	
na	Faculdade	de	Letras	de	Lisboa,	entre	
as	13	e	as	14	h,	o	professor	João	Nunes	
irá	 proferir	 a	 palestra	 “As	 primeiras	
matemá:cas	 da	 universidade	 de	
Coimbra”.	
	
	
	



Ciclo	Falar	de	Género	
Teve	 lugar	 recentemente	 o	 ciclo	 “Falar	
de	Género”,	que	decorreu	no	ICS	Lisboa,	
entre	os	dias	11	e	14	de	Abril.	 Foi	uma	
semana	 e	 tanto!	 Felicitações	 às	
organizadoras	 do	 Ciclo,	 a	 repe:r,	 no	
nosso	 entender.	 O	 programa	 pode	 ser	
consultado	aqui:	
hhp://www.ics.ul.pt/rdonweb-recursos/
events/2016-04/genero.pdf	
	
Jornadas	do	Cante	no	Feminino	
Propomos	 um	 programa	 que	 se	
efectuará	 em	 variados	 locais	 e	 que	
pretende	 divulgar	 o	 Cante	 Alentejano.	
Em	Lisboa	será	no	dia	30	de	Abril,	pelas	
15	 h,	 na	 Casa	 do	 Alentejo.	 Podendo	 e	
querendo	...	o	convite	já	temos...		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pe=ção	
Corre	 uma	 campanha	 de	 recolha	 de	
assinaturas	 para	 garan:r	 que	 cada	
mulher,	 numa	 base	 de	 direitos	 tem	
acesso	à	maternidade	segura.		
A	 pe:ção	 será	 dirigida	 ao	 Secretário	
Geral	 das	 Nações	 Unidas	 para	 o	
reconhecimento	do	Dia	Internacional	da	
Saúde	Materna.	
Se	 quiser	 aderir	 e	 subscrever	 deverá	
seguir	o	link:	hhp://bit.ly/UNSGPe::on	
	
Exposição	
Estará	patente	no	Átrio	da	Biblioteca	da	
Faculdade	de	Letras	da	Universidade	de	

Lisboa,	 até	 ao	 dia	 22	 de	 Abril,	 a	
expos ição	 Est re i tando	 margens	
memória,	 iden=dade	 e	 género:	 o	 “pão-
=mónio”	 Tucuju...	 A	 ressignificação	 do	
“cozinhar.	
A	exposição	é	fruto	da	inves:gação	que	
visa	 a	 preservação	 do	 património	
gastronómico,	 sobretudo,	 imaterial	 da	
região	 norte	 do	 Brasil,	 com	 ênfase	 no	
estado	 do	 Amapá,	 fronteira	 mais	
setentrional	 do	 país,	 banhado	 pelo	 rio	
Amazonas	 e	 posicionado	 no	 “meio	 do	
mundo”	através	da	Linha	do	Equador.	
Página	web	da	exposição:	
hhp://estreitandomargens.weebly.com	
	
Igualdade	de	Género	no	Desporto	
Ins:tuto	 Europeu	 de	 Igualdade	 de	
Género	 (EIGE)	 publicou	 um	 relatório	
sobre	 a	 Igualdade	 de	 Género	 no	
Desporto.	 O	 relatório	 pode	 ser	
consultado	no	link:	
hhp : / /e i ge .eu ropa .eu/ rdc /e i ge -
publica:ons/gender-equality-sport	
	
Mulheres	Ciganas	
Promovido	 pela	 Plataforma	 Portuguesa	
para	 os	 Direitos	 das	 Mulheres	 (PpDM)	
em	 parceria	 com	 a	 Associação	 Letras	
Nómadas,	 Opré	 Chavalé	 é	 um	 projeto	
inovador,	com	base	em	prá:cas	de	ação	
posi:va,	 que	 visa	 facilitar	 o	 acesso	 das	
comunidades	ciganas	à	educação.	O	seu	
obje:vo	 geral	 é	 quebrar	 barreiras	 no	
acesso	 ao	 sistema	 de	 educação	 formal,	
nomeadamente	 ao	 ensino	 superior,	 e	
que	afetam	de	sobremaneira	as	jovens	e	
as	mulheres.		
Apenas	 55%	 das	 mulheres	 com	 16	 ou	
mais	anos	dizem	saber	ler	e	escrever	em	
comparação	 com	77%	dos	homens.	Por	
outro	lado,	40%	das	mulheres	e	21%	dos	
homens	 nunca	 frequentaram	 a	 escola.	
Verifica-se	 também	 uma	 relação	 clara	
entre	 o	 casamento	 infan:l	 e	 a	
coabitação	 e	 os	 resultados	 alcançados	
ao	nível	da	educação	antes	dos	18	anos.	
O	 Seminário	 final	 do	 projeto	 foi	
apresentado	a	31	de	Março	em	Lisboa.	
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Em	Destaque	
	
Livro	Vidas	Suspensas	
A	 obra	 “Vidas	 Suspensas	 –	 Histórias	 de	
Mulheres	 V í:mas	 de	 V io lênc ia	
Domés:ca	 que	 lutam	 nos	 Tribunais	
pelos	direitos	dos	seus	filhos”	é	um	livro	
publicado	 com	 o	 apoio	 da	 CIG.	 Em	
formato	digital	foi	pensado	e	preparado	
pela	 Assoc iação	 Portuguesa	 de	
M u l h e r e s	 J u r i s t a s	 e l a b o r a d o	
conjuntamente	 com	 a	 jornalista	 Rita	
Montez	e	imagem	de	Hugo	Correia.		
O	 livro	 conta	a	história	de	12	mulheres	
v í:mas	 de	 v io lênc ia	 domés:ca	
enfrentando	 as	 d ificuldades	 de	

p r o c e s s o s	 d e	 r e g u l a ç ã o	 d a s	
responsabilidades	 parentais,	 num	
sistema	 judicial	 que	 em	 vez	 de	 as	
proteger	as	culpabiliza	e/ou	persegue.	
Será	 disponibilizada	 gratuitamente	 uma	
cópia	 em	 PDF	 através	 de	 um	 pedido	
para	o	e-mail:	apmjsede@apmj.pt.	
	
Revista	Ex	aequo	
A	revista	ex	æquo	dedicou	um	número	à	
temá:ca	 ”Austeridade	 e	 Regimes	 de	
Bem-estar	 e	 Sexo/Género”	 (Nº	 32,	
Dezembro	2015).	Os	ar:gos	encontram-
se	disponíveis	online	em:	
hhp://apem-estudos.org/pt/revista/
revista-ex-aequo-numero-32-2016	
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em destaque nesta edição… 

No	 dia	 Internacional	 da	 Mulher	 a	
AMONET	esteve	presente	no	Pavilhão	do	
C o n h e c imen t o	 em	 L i s b o a ,	 n o	
lançamento	 do	 livro	 “Mulheres	 na	
Ciência”.	 Esta	 inicia:va	 da	 Agência	
Ciência	 Viva,	 à	 qual	 a	 AMONET	 foi	
convidada	 a	 associar-se,	 teve	 lugar	 na	
sequência	da	exposição	“20	Mulheres	na	
Ciência”	realizada	em	2015.		

Este	 ano	 foram	 homenageadas	 103	 mulheres,	 e	 outras	 serão	 conhecidas	 em	
breve	quando	for	lançada	a	2ª	edição	do	livro,	com	o	objec:vo	de	que	possam	vir	
a	 inspirar	 jovens	 a	 seguir	 a	 sua	 vocação.	 No	 conjunto	 das	 homenageadas	
encontram-se	muitas	associadas	da	AMONET,	o	que	muito	nos	orgulha!	
Página	das	homenageadas:	hhp://www.cienciaviva.pt/mulheresnaciencia	
	


