
SEMINÁRIO

“ PersPectivas sobre a 
   integração das 
   Mulheres iMigrantes 
   eM Portugal”
22 de NOvEMbRO de 2008
Rua LucIaNO cORdEIRO, Nº 24 – 6ºa  LISbOa

O Seminário “Perspectivas sobre a Integração das Mulheres Imigrantes em Portugal” decorrerá no dia 22 de 
Novembro, na Sede do Graal em Lisboa. Este encontro pretende constituir-se como espaço de reflexão e debate 
entre diferentes actores/as chave envolvidos/as com as questões género e imigração.
É nossa expectativa que neste Seminário se analisem percursos, barreiras e acções urgentes a empreender e se 
elaborem recomendações para as políticas nacionais e europeias relativas à integração das mulheres imigrantes.
Os resultados deste encontro serão divulgados em Portugal e também junto do Lobby Europeu de Mulheres 
(LEM), a maior plataforma de organizações de mulheres da Europa, que promove, paralelamente, esta iniciativa 
em 15 países da união Europeia. 
Para facilitar a participação de quem têm crianças dos 3 aos 10 anos, simultaneamente ao Seminário será 
assegurado um programa específico para elas.

PROGRaMa 

ORGaNIzaçãO:           PaRcERIa:       aPOIO:

Sigrid Rausing Trust 

16H00 - acolhimento dos/das participantes, café de boas vindas e introdução ao Seminário 

16H30 - armadilhas e subtilezas da integração: 
 Fátima Quintal de Freitas – investigadora em Psicologia Social e comunitária – Instituto  
 Superior de Psicologia aplicada, universidade do Porto e universidade Federal do Paraná

17H15 - 4 olhares sobre a integração das Mulheres imigrantes em Portugal 
 Galina Leonova (Representante no cOcaI* da comunidade ucraniana)** 
 Heliana bibas (Representante no cOcaI* da comunidade brasileira)
 Raisa Manchidonchi (Representante no cOcaI* da comunidade Moldava) 
 Sandra barros (Representante da comunidade cabo-verdiana)  
 

* conselho consultivo para os assuntos da Imigração
 ** sujeito a confirmação

18H30 - contar histórias  
  claudia Fonseca

18H45 - debate

19H40 - síntese e conclusões do encontro
 Isabel allegro de Magalhães - Professora catedrática de Literatura comparada na 
 universidade Nova de Lisboa e Ensaísta.

20H00 - Jantar 

aguardamos a sua inscrição até ao dia de 20 de Novembro para o e-mail: 
vanessarcviana@gmail.com ou para o telefone 213546831


