
Ano de Ação do Lobby Europeu das 

Mulheres sobre Pequim+20  

Webinário “Mulheres e ambiente: qual a relação?” 
                            Sexta-feira, 19 de junho, 10:00-11:00 

  
 

 

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)1, coordenação em Portugal do Lobby Europeu das 

Mulheres (LEM)2, assinalando a importância do ano de 2015 enquanto Ano de Ação sobre Pequim+20 foca, no 

corrente mês de Junho, a área crítica de preocupação da Plataforma de Ação de Pequim “As Mulheres e o 

Ambiente“, convidando-a/o a participar no webinário “As mulheres e o ambiente: qual a relação?”, na próxima 

sexta-feira, dia 19 de Junho, entre as 10:00-11:00. 

         

Ana Sofia Fernandes      Alexandra Sofia Silva 

Membro do Conselho de Administração   Presidente  

do Lobby Europeu das Mulheres    Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Proteger o ambiente e abordar o impacto do nosso estilo de vida sobre a biodiversidade são questões reconhecidas 

como essenciais na construção de sociedades mais sustentáveis e iguais. No entanto, a relação entre as mulheres e o 

ambiente nem sempre é óbvia e permanece ausente das reflexões sobre as questões ambientais.  

 

Por que razão os direitos das mulheres e as alterações climáticas são questões interligadas? 

Qual é, e qual deve ser o papel das mulheres no trabalho sobre o ambiente? 

Como contribui o feminismo para a proteção do planeta? 

 

O webinário tem por objetivo abordar estas questões a partir de uma perspetiva global, mas mantendo o enfoque 

sobre os desafios e oportunidades na Europa. Participarão especialistas e ativistas de diferentes setores, a fim de se 

construírem pontes entre o conhecimento e as ações, entre as organizações de mulheres, as organizações 

ambientalistas, a academia e os processos oficiais de política. O webinário servirá, também, para informar 

especificamente sobre a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP21), que terá 

lugar em Paris em Novembro-Dezembro de 2015. 

 

 

                                                
1 A PpDM é uma associação de carácter social, cultural e humanista, sem fins lucrativos e independente sob o ponto de vista 

partidário, administrativo e confessional, que congrega organizações de defesa dos direitos humanos das mulheres e de 

promoção da igualdade de género. A PpDM gere o Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações e tem estatuto consultivo 

especial junto do ECOSOC da ONU. Para mais informações: http://www.plataformamulheres.org.pt. 

 
2 O LEM é a maior plataforma de associações de mulheres da União Europeia (UE) que trabalha no sentido de promover os 

direitos das mulheres e a igualdade entre mulheres e homens. Congrega organizações nos vinte e oito Estados-Membros da UE e 

nos três países candidatos, bem como vinte organizações de âmbito europeu, representando no total mais de duas mil 

organizações. Para mais informações: http://www.womenlobby.org/.  



PORQUÊ? 

• Para explorar as ligações entre as mulheres e o ambiente 

• Para obter informações detalhadas, dados, e uma visão mais ampla sobre os desafios e oportunidades no 

âmbito das diversas questões envolvidas 

• Para trocar ideias e estratégias entre as organizações de direitos das mulheres e as organizações ambientais 

• Para desenvolver e fortalecer políticas e recomendações, em particular à luz da próxima COP21 

 

COMO? 

• Contribuições de especialistas e ativistas que abordarão diferentes aspetos sobre as mulheres e o ambiente 

• Transmitido ao vivo: todas/os podem participar e fazer perguntas durante o webinário, através do twitter 

usando: #B20envi 

• O webinário será gravada, e publicado no site do Lobby Europeu das Mulheres (LEM) 

 
Por favor, mantenha-se atualizada/o, verificando a página de internet www.plataformamulheres.org.pt ou 

www.womenlobby.org para saber o link para o webinário no dia 19 de junho! 

……………………………………………………………………………………………….. 
Programa do webinário (à data de 11 de junho de 2015) 

 

# Porque devem ser relacionadas as questões relativas às mulheres e ao ambiente? Por que razão é importante 

para as organizações de mulheres abordarem as questões ambientais? Ilona Graenitz, Coordenação Austríaca do 

LEM - Apresentação da ficha técnica do LEM do relatório de Pequim+20 "das palavras às ações" 

 

# Porque é importante que os grupos ambientalistas sejam ativos no empoderamento das mulheres? 

Jenny Hawley, Friends of the Earth – Apresentação de um livro sobre o empoderamento das mulheres, parte do 

projeto Big Ideas Change the World da organização Friends of the Earth 

 

# Visões alternativas feministas: economia feminista sustentável 

Helene Ahlborg, Estudante de pós-doutoramento em análise de sistemas ambientais, Universidade de Tecnologia 

Chalmers  

 

# Comentários de Membros do LEM: 

• Portugal: o impacto diferenciado das alterações climáticas sobre as mulheres na Europa – Justin Roborg-

Sondergaard, Fundação Cuidar o Futuro do GRAAL, organização membro da Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres (PpDM)  

• Bélgica: o impacto das alterações climáticas sobre a saúde e as migrações – Marcela de La Pena, Le Monde 

selon les Femmes, organização membro do Conselho Belga das Mulheres Francófonas (CFFB)* 

 

# O trabalho do Parlamento Europeu relativamente às mulheres e o ambiente 

Terry Reintke, Eurodeputada (Verdes, Alemanha), Coordenadora dos Verdes no Comité dos Direitos das Mulheres e 

Igualdade de Género do Parlamento Europeu*  

 

# COP21: medidas concretas para uma ação feminista relativamente às alterações climáticas 

A mobilização das organizações de mulheres: Yveline Nicolas, Adequations (membro do grupo francês “Género e 

desenvolvimento sustentável” em conjunto com a coordenação francesa do LEM, a CLEF)*                 * a confirmar 


