
O SÍTIO DA INTERNET TRILINGUE DA 

FUNDAÇÃO: FRANCÊS, INGLÊS, ÁRABE 

https://www.euromedwomen.foundation  
Para alcançar os seus objetivos, a FFEM 

desenvolveu uma Plataforma Trilingue na 

Internet que visa ser um instrumento federador 

desta rede de redes; um espaço comum que 

representa a sociedade civil, o mundo 

académico e as instituições públicas que 

trabalham em prol da igualdade entre mulheres 

e homens, um espaço comum de partilha de 

práticas e saberes e ligados à igualdade. 

Local de recenseamento do conhecimento e de 

intercâmbio de experiências. Verdadeiro 

portal de acesso ao conhecimento sobre as 

questões da igualdade entre mulheres e 

homens.  

Simultaneamente documental (Centro de 

documentação, Laboratório das práticas 

partilhadas …), comunitária (Rede social da 

igualdade) e contributiva (os membros 

alimentam as bases de dados), a plataforma na 

Internet é uma caixa-de-ressonância e um local 

de partilha e de encontro dos atores e atoras da 

igualdade no Euro-Mediterrâneo. Graças à 

difusão dos saberes e à animação virtual da 

Rede das redes, a plataforma permite criar uma 

ligação entre todos os atores e atoras da zona 

euro-mediterrânica que trabalham em prol da 

igualdade entre as mulheres e os homens.   

  

 

FUNDAÇÃO DAS MULHERES  

DO EURO-MEDITERRÂNEO (FFEM)  

  
Instituto Europeu do Mediterrâneo (IEMed)  

Email: euromedwomen@iemed.org 
www.euromedwomen.foundation  

 

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS 

DIREITOS DAS MULHERES  

 

Centro Maria Alzira Lemos | Casa Associações 

plataforma@plataformamulheres.org.pt 

www.plataformamulheres.org.pt 
 

Com o apoio de: Gabinete do Parlamento 

Europeu em Portugal | Câmara Municipal 

de Lisboa |EEA Grants, Fundação 

Calouste Gulbenkian 

 

             

 

A Plataforma Portuguesa para 

os Direitos das Mulheres 

& 

A Fundação das Mulheres 

do Euro-Mediterrâneo 

 

convidam para: 

  
Segunda-feira, 19 out. 2015 

14h00 às 19h30  

Auditório do Centro de Informação 

Urbana de Lisboa  
Picoas Plaza - Rua Viriato, 13-E, Núcleo 6, 1º 

  

Acesso:    
Metro linha amarela – Estação Picoas 
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o   RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  

DAS CONFERÊNCIAS MINISTERIAIS  

DA FUNDAÇÃO DAS MULHERES 
  

DO EURO-MEDITERRÂNEO   
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A FUNDAÇÃO DAS MULHERES DO EURO-

MEDITERRÂNEO (FFEM)  

 Organização independente sem fins lucrativos 

criada em 2013. Estrutura-se como uma Rede de 

redes que federa o conjunto de atores e atoras da 

igualdade entre as mulheres e os homens do 

espaço euro-mediterrânico com vista a:  

• Fazer progredir a luta comum para a igualdade 

de direitos de participação das mulheres e dos 

homens na vida política, económica, civil e social; 

• Erradicar todas as formas de violência e de 

discriminação contra as mulheres e as meninas; 

• Favorecer a mudança de atitudes e de 

comportamentos para alcançar a igualdade entre 

mulheres e homens.    

A Fundação foi criada com uma vontade clara de 

se alicerçar na União para o Mediterrâneo que 

reúne os 28 Estados Membros da EU e 15 países 

parceiros mediterrânicos trazendo à igualdade 

entre mulheres e homens uma abordagem 

multitemática e multi-atores, e representando 

tanto a sociedade civil, como as instituições 
públicas. 

A Fundação federa, apoia e difunde o conjunto 

dos saberes, das competências e dos projetos 

sobre a igualdade. É caracterizada pelos seus 

alicerces locais, e apoia-se na competência dos 

atores locais e do terreno.  

Os membros fundadores da FFEM:  
O Fórum das Mulheres do Mediterrâneo; a Rede 

Universitária e Científica Euro-Mediterrânica sobre 

o Género e as Mulheres (RUSEMEG); a Delegação 

interministerial junto do Mediterrâneo (Estado 

francês); a Federação da Liga Democrática dos 

Direitos das Mulheres; o Centro das mulheres 

árabes para a formação e a investigação; O 

Instituto Europeu do Mediterrâneo (IEMED).  

1º RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS MINISTERIAIS  

 A Fundação acaba de publicar o estudo “As 
Mulheres no Mediterrâneo”, o primeiro relatório 
de monitorização das Conferências Ministeriais 
dos Estados da União para o Mediterrâneo 
(UpM).  
O relatório faz a monitorização qualitativa da 

situação das mulheres em 12 países da UpM: 

Argélia, Egito, Espanha, França, Grécia, Itália, 

Jordânia, Líbano, Marrocos, Portugal, Tunísia e 

Turquia: 5 do Norte, 7 do Sul e do Sudeste, 

abordando 3 aspetos: a participação das 

mulheres na vida económica e social; a sua 

participação na vida política, e as violências 

contras as mulheres. O relatório sobre Portugal 

foi elaborado pela Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres, sendo as co-autoras a 

Alexandra Silva, a Ana Sofia Fernandes e a 

Catarina Correia.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENIENTES NO SEMINÁRIO  

DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 

Bruno Maçães, Secretário de Estado dos Assuntos 
Europeus, Presidente da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos|Pedro Valente da Silva, Chefe do 
Gabinete de Informação do Parlamento Europeu (PE) 
em Portugal|Alexandra Silva, Presidente da 
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 
(PpDM)|Ana Coucello, Ex-Presidente e membro 
vitalício do Conselho de Administração da Associação 
de Mulheres da Europa Meridional (AFEM)|Catarina 
Correia, Vice-Presidente da Rede Portuguesa de 
Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens|Maria-Àngels Roque, 
Coordenadora do relatório de monitorização da 
FFEM, IEMed|Inês Zuber, Eurodeputada, Vice-
Presidente da Comissão para os Direitos das 
Mulheres e da Igualdade de Género do PE|Nelly 
Bandarra Jazra,  Investigadora, representante da 
PpDM na AFEM|Fatiha Selmane, Embaixadora 
Extraordinária e Plenipotenciária da Argélia|Ali 
Elashiry, Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Egipto|Jean-François Blarel, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de 
França|Karima Benyaich, Embaixadora do Reino de 
Marrocos|Saloua Bahri, Embaixadora Extraordinária 
e Plenipotenciária da Tunísia|Isabel Romão, 
representante de Portugal na Comissão para a 
Igualdade entre Mulheres e Homens do Conselho da 
Europa|Esther Fouchier, Presidente do Fórum das 
Mulheres do Mediterrâneo; membro do Conselho de 
Administração da Fundação das Mulheres do Euro-
Mediterrâneo|Senén Florensa, Presidente Executivo 
do Instituto Europeu do Mediterrâneo, Barcelona| 
Marisa Matias, Eurodeputada, Presidente da 
Delegação do PE para as relações com os países do 
Maxereque|Teresa Almeida, Vice-Presidente da 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género|Margarida Medina Martins, Vice-Presidente 
da PpDM|Ana Sofia Fernandes, Presidente da EOS, 
Associação de Estudos, Cooperação e 
Desenvolvimento; Membro do Conselho de 
Administração do Lobby Europeu das Mulheres; 
Secretária Geral da PpDM.       

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


