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Boa tarde a todas e a todos,  

Caro professor Mário Silva e cara professora Lurdes Castanheira em 

representação de Jesuína Pereira, Diretora do Agrupamento de Escolas de 

Santa Maria dos Olivais que gentilmente acolhe esta Cerimónia pública de 

entrega de prémios do concurso nacional de vídeo Eu digo não ao sexismo!, 

Cara Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade 

de Género, organismo da administração pública com o qual o concurso foi 

organizado em parceria, 

Cara Manuela Pargana Silva, Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas 

Escolares, organização que desde o primeiro momento se associou, 

apoiando este concurso, 

Cara representante do Centro Norte Sul do Conselho da Europa, 

Caras diretoras e caros diretores de escola, bibliotecárias e bibliotecários, 

caras e caros jovens, que participaram no concurso nacional de vídeo Eu 

digo não ao sexismo! e cujo trabalho, apoiado por docentes, estamos aqui 

hoje para felicitar e premiar.  

 



 
 

 
 

O concurso nacional de vídeo Eu digo não ao sexismo! enquadra-se no 

projeto Mobiliza-te Contra o Sexismo!, na sua segunda edição em Portugal, 

relançado no Dia Internacional da Rapariga, 11 de outubro. 

 

Surgiu a partir de um repto do Conselho da Europa – a maior organização 

de defesa dos Direitos Humanos do continente europeu fundada em 1949, 

e que integra 46 Estados-membros, entre os quais os 27 da UE, signatários 

da Convenção Europeia dos Direitos Humanos - um Tratado que visa 

proteger os Direitos Humanos, a Democracia e o Estado de Direito. Surge 

após a adoção em 2019 por aquela organização da recomendação histórica 

que fixou a primeira definição jurídica internacional de sexismo como 

sendo: “qualquer atitude, gesto, representação (…), prática ou 

comportamento baseado no pressuposto de que uma pessoa ou grupo de 

pessoas é inferior em razão do sexo, que ocorra na esfera pública ou 

privada”. 

 

A recomendação estabelece, ainda, a relação entre os atos de “sexismo 

vulgar” e o continuum de violência contra as mulheres e as raparigas, 

contendo um conjunto de recomendações dirigidas aos governos: divulgar 

a Recomendação junto das organizações públicas e privadas; prevenir e 

combater o sexismo e as suas manifestações, tanto no domínio público 

como no privado; instar os diferentes agentes sociais a aplicar a legislação 
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e a promover políticas e programas adequados a esse fim e acompanhar 

os progressos na aplicação da Recomendação. 

 

É um projeto apoiado pelo Conselho da Europa e que tem decorrido em 

vários países europeus. Em Portugal tem sido dinamizado através de uma 

parceria entre a organização que coordena, no nosso país, as atividades do 

LEM – a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que aqui 

represento –  e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(CIG), o organismo público, dependente da Presidência de Conselho de 

Ministros, responsável pelas políticas públicas para a igualdade entre 

mulheres e homens. Ao longo das duas edições em Portugal têm-se 

associado em parceria, ou apoiando em atividades várias, o Instituto 

Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), a Federação Portuguesa de 

Basquetebol (FPB),  a Universidade da Beira Interior, o Alto Comissariado 

para as Migrações, para além de inúmeras organizações de jovens, de 

mulheres, autarquias, escolas, universidades, entidades do setor privado 

etc., nomeadamente no âmbito da disseminação da Campanha do 

Conselho da Europa Sexismo: Repare nele. Fale dele. Acabe com ele!, 

associada à recomendação acima referida. 

 

As suas edições têm incluído ainda a realização de webinários e mesas 

redondas virtuais em torno da Recomendação do Conselho da Europa, a 

sua divulgação junto dos grupos parlamentares e do governo, e a 
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elaboração de um conjunto de recomendações sobre a sua implementação 

em Portugal. 

 

Neste contexto, Mobiliza-te Contra o Sexismo! tem visado promover, em 

Portugal, o conhecimento e a operacionalização desta Recomendação, 

fomentando o debate público sobre a prevalência do sexismo e as suas 

manifestações atuais, e sobre as respostas possíveis a dar a este fenómeno, 

em cada contexto e em cada organização e também nas instituições 

educativas. 

 

O sexismo manifesta-se na linguagem, na comunicação e nos media, na 

internet e nas redes sociais, no desporto e na cultura, na educação e na 

justiça, na família e no local de trabalho.  Reproduz-se e experiencia-se nas 

relações interpessoais, nas práticas institucionais e nos padrões culturais e 

de comportamento da sociedade.  Por isso, indivíduos, instituições e 

sociedades devem aliar-se, reparar, falar e acabar com o sexismo! 

 

Atitudes de sexismo isoladas podem parecer inofensivas, mas criam um 

clima de intimidação, medo e insegurança, gerando sentimentos de 

inutilidade e autocensura, levando à adoção de estratégias de afastamento, 

a mudanças de comportamento e à deterioração da saúde. O sexismo está 



 
 

 
 

na origem da desigualdade de género, e afeta desproporcionalmente as 

mulheres e as raparigas.  

 

Foi neste contexto que surgiu o primeiro concurso nacional de vídeo Eu 

digo não ao sexismo! que se destinou às escolas do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário, públicas, privadas e profissionais e decorreu 

entre setembro de 2021 e janeiro de 2022. 

 

O concurso pretendeu levar alunas e alunos do 7º ano ao 12º ano a 

conhecer e refletir sobre as diferentes manifestações e efeitos do sexismo 

na sua vida, presente e futura, a mobilizar-se para o denunciar e para apelar 

à necessidade de o combater através da produção de vídeos, de curta 

duração, dirigidos a jovens e adolescentes. 

 

Apresentaram-se a concurso 62 vídeos elegíveis sendo 25 de escolas do 

ensino básico e 37 do ensino secundário, envolvendo um total de 153 

estudantes provenientes de 24 escolas ou agrupamentos de escolas. 

 

O concurso contou com o patrocínio da Auchan e da Xerox que farão a 

entrega dos prémios às equipas distinguidas com os 1º e 2º prémios de cada 

uma das duas categorias (ensino básico e ensino secundário). 



 
 

 
 

Parabéns a todas e a todos vós que aqui estão hoje. Os vossos vídeos 

contribuem para alertar para o Sexismo. para Reparar nele, para Falar 

dele, pois só assim se pode Acabar com ele! 

 

Obrigada 

https://www.coe.int/pt/web/human-rights-channel/stop-sexism

