Info news CAPACITA
SEMINÁRIOS E EVENTOS.
Acontece no mês dedicado à eliminação da violência contra as mulheres:


INFO NEWS
CAPACITA

Em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, V ICSoR 2014 - Conferência
Internacional sobre Sobreviventes de Violação. Este evento é organizado pela Associação de Mulheres Contra a
Violência - AMCV, em colaboração com a organização irlandesa Rape Crisis Network - RCNI - anfitriã da III ICSoR 2012
em Dublin. Com esta conferência pretende-se desafiar as instituições da UE e os decisores políticos europeus a

In tro
comprometerem-se numa abordagem comum, a promoverem a recolha de dados estatísticos comparáveis e a
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implementarem medidas políticas que previnam e combatam efetivamente a violência sexual. Mais informação em

promovido pela PpDM em

http://www.amcv.org.pt/pt/amcv-mulheres/eventos

parceria com a APEM –



Associação Portuguesa de

Entre marido e mulher, meta a colher | Junte-se a nós numa caminhada solidária contra a violência doméstica.
06 Dezembro 2014 | 10h00 | Largo do Papa (Leiria). A Mulher Século XXI vai promover uma Caminhada Solidária que

Estudos sobre as Mulheres,

pretende sensibilizar a comunidade em geral para a luta contra a Violência Doméstica, alertando todos/as para a

financiado pelo mecanismo

importância da visibilidade e denúncia de casos. Cada participante terá direito a um kit caminhada que será composto

financeiro do Espaço Económico
por uma t-shirt, uma garrafa de água e um brinde surpresa. Participação gratuita mas inscrição obrigatória até dia 02

Europeu (EEA Grants) no
âmbito do programa Cidadania

dez. 2014. Inscreva-se em:

Ativa gerido pela Fundação

https://docs.google.com/forms/d/1nV5Ye2BG6tsjFauVEX1EQP5WZkNGawovWLU5nAdrFkg/viewform

Calouste Gulbenkian.



Este boletim é dedicado ao Dia

Realiza-se em Coimbra, na Faculdade de Economia de Coimbra (Sala Keynes), a 25 de novembro, o Colóquio
Internacional Violências contra as mulheres: diálogos entre múltiplas opressões, organizado pela APEM em

Internacional para a Eliminação

parceria com o CES/FEUC. Pretende-se discutir: (1) o modo como estas violências têm conhecido, ou não,

da Violência contra as Mulheres,

transformações tendo em conta as mudanças sociais; (2) avaliar o impacto das políticas dirigidas ao combate destas

dando conta de seminários e
violências; (3); e colocar em diálogo as diferentes manifestações, analisando proximidades e distâncias, quer entre as

eventos de organizações da
PpDM e de outros que contam

múltiplas

violências,

quer

para

mulheres

de

vários

grupos

sociais.

Mais

informação

com a participação da PpDM.

https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Portuguesa-de-Estudos-sobre-as-Mulheres-

em

APEM/357447934276368?sk=info


A CooLabora organiza a 25 de novembro o seguinte: 10 horas - Encontro da Rede de Parceria do Projeto Violência
Zero com a comunicação social regional - balanço de 3 anos de trabalho em rede. E às 15:00 NÃO INTERESSAM
AS ROSAS. Companhia de Teatro das Beiras. Espetáculo construído a partir de depoimentos de idosas de vários lares
de 3ª idade do concelho da Covilhã, sobre a violência de género, seguido de debate. Auditório do Teatro das Beiras.
Mais informação em http://www.coolabora.pt/index.php
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No próximo dia 25 de novembro o Instituto Universitário da Maia (ISMAI) comemorará o Dia Internacional pela Eliminação
da Violência contra as Mulheres com a realização de um evento científico subordinado ao tema VIOLÊNCIA DE GÉNERO.
O evento contará com a participação de diferentes entidades e especialistas que procurarão discutir as características
atuais do fenómeno, bem como sistematizar as necessidades de prevenção e de intervenção que se afiguram como
prioritárias a curto, médio e longo prazo. Mais informação em
http://www.ismai.pt/MDE/Internet/PT/Superior/Escolas/ISMAI/Noticias/violenciadegenero.htm

OUTROS EVENTOS.

Acontece ainda no mês de novembro:



Candidaturas ao Mestrado em Estudos sobre as Mulheres 2014-2016 até 17 de novembro. Este mestrado funciona
em regime de e-learning. Este mestrado permite aprofundar a investigação neste domínio de estudos e desenvolver
competências profissionais e de decisão para a implantação de Políticas para a Igualdade que tenham em conta os
aspetos relacionados com o género na vida social e cultural, em relação com outras desigualdades sociais
Mais informação em http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailcursos.php?curso=46



O Mestrado em Estudos sobre as Mulheres irá receber a professora Roxana Sosa, da Universidad Complutense de
Madrid e investigadora no Instituto de Investigaciones Feministas da UCM, no dia 26 de novembro, numa conferência
sobre 'Nuevos modos de representación emergentes utilizados en las obras de las mujeres artistas', com
moderação da professora Anabela Galhardo Couto. Palácio Ceia, no salão nobre, das 17h30 às 19h.
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