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EDITORIAL

Nesta 2ª edição do Boletim Informativo do Projecto “Kriscer Igualdade” apresenta-se o trabalho 
realizado ao longo de um ano.

A concretização das diferentes etapas que o projecto foi alcançando neste ano só foi possível 
devido a um espírito sinérgico.

A equipa técnica aproveita este espaço para, publicamente, agradecer a todos os que, nestes 
meses, colaboraram e contribuíram para a consolidação dos objectivos deste Projecto.

A informação do Boletim está orientada pelas diferentes acções do Projecto Kriscer Igualdade 
com as respectivas actividades desenvolvidas em cada uma delas.

Convidamos a todos, com alegria, a visitar o nosso boletim!

“A igualdade de género é uma nova forma de vida. É um relacionamento novo entre mulheres e 
homens, que se sabem iguais, que se respeitam como iguais, que negoceiam como iguais. 
A igualdade de género é uma aprendizagem de cidadania. Sem ela, as pessoas não conhecem a 
liberdade. E as sociedades não conhecem a paz”. 

Maria do Céu da Cunha Rêgo, Licenciada em Direito, Assessora Principal da Direcção Geral dos Assuntos Con-
sulares e Comunidades Portuguesas e Membro do Comité Consultivo sobre Igualdade entre Mulheres e Homens 
da Comissão Europeia, in www.equal.pt

A Coordenadora
Paula Medeiros

Imagina que não existe céu
É fácil se tentares
Nenhum inferno abaixo de nós
E em cima apenas o espaço
Imagina todas as pessoas
Vivendo para o hoje

Imagina não existir países
Não é difícil de fazê-lo
Nada para matar ou por morrer
E nenhuma religião
Imagina todas as pessoas
Vivendo em paz

Podes dizer que eu sou um sonhador
Mas não sou o único
Espero que um dia tu te juntes a nós
E o mundo, então, será como um só

Imagina não existir posses
Surpreenderia-me se tu conseguisses
Inexistir necessidades e fome
Uma irmandade humana
Imagina todas as pessoas
A partilhar o mundo

                                          Jonh Lennon
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ABINETE PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNEROG
(Aconselhamento e orientação) – Acção nº 2

O Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento às Vítimas da Violência de Género iniciou a 
sua actividade em Março de 2009 na Junta de Freguesia de Vil de Matos. A Este Gabinete conta 
com um psicólogo e uma assistente social que para além do trabalho de apoio às vítimas de vi-
olência de género, participarão na elaboração de todos os materiais referidos noutras actividades 
do projecto. Em Julho de 2009 terminou o seu trabalho junto da comunidade desta Freguesia.

Em Outubro de 2009 o Gabinete inicia uma nova etapa da sua intervenção junto dos es-
tudantes de ensino superior e comunidade em geral, passando a funcionar nas insta-
lações da Associação Académica de Coimbra e disponibilizando de forma gratuita e con-
fidencial serviços de encaminhamento social, apoio psicológico e aconselhamento.

O horário alargado de funcionamento tem contribuído, em grande parte, para uma maior procu-
ra, na medida em que permite à comunidade o acesso aos serviços em horário pós-laboral.

As pessoas têm usado os serviços do Gabinete por iniciativa individual, mas também encaminha-
das pelas entidades locais (Junta de Freguesia de Vil de Matos, Junta de Freguesia de Stº António 
dos Olivais, serviços de acção social do ISS de Coimbra, etc.) que integram formal ou informal-
mente a parceria do Projecto Kriscer Igualdade. Vários/as destes/as utentes referem que se dirigi-
ram ao Gabinete logo que tiveram conhecimento da abertura do mesmo. 
Estes dados vêm reafirmar a importância da existência de medidas locais de apoio no atendi-
mento a vítimas de violência doméstica.

O Gabinete pode ser contactado através dos números 938719956 e 936892787 ou pelo e-mail 
kriscerigualdade@gmail.com.

ROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO P
(Marketing Social) – Acção nº 4

A primeira actividade desenvolvida no âmbito desta acção de Promoção da Igualdade de Género 
foi o Concurso Pintaigualdade.

Objectivos gerais:
      Sensibilizar os alunos para a sua participação na superação da discriminação de género, através 
da tomada de consciência da importância da desconstrução dos papeis estereotipados na socie-
dade em geral e na sua comunidade em particular.
     Mobilizar os alunos para a igualdade de oportunidades e para os Direitos Humanos, em par-
ticular para a importância da igualdade de direitos face ao género.
       Promover a participação das escolas e da comunidade na construção de uma Sociedade Iguali-
tária, onde todos os cidadãos e cidadãs gozem dos seus direitos fundamentais e de um exercício 
pleno de cidadania.

No sentido de assegurar o prosseguimento destes objectivos, promoveu-se a educação 
para a cidadania através da realização de trabalhos de pintura que conduzissem à identifi-
cação de situações de discriminação face ao Género e a consequente erradicação das mesmas.
O tema dos trabalhos apresentados incidiu sobre a “Igualdade de Género”, e os mate-
riais utilizados na elaboração destes trabalhos de pintura ficaram ao critério do seu autor.

Destinatários:
Alunos do  2º e 3.º Ciclos de Escolas do Concelho de Coimbra.

A acção Promoção para a Igualdade de Género (marketing social) permite aspirar a uma socie-
dade e a uma vida de trabalho igual, nas quais o homem e a mulher têm direitos, obrigações e 
possibilidades iguais. Com a elaboração de outdoors, informação escrita e cartazes pretende-se 
usar a imagem como forma de atingir estes objectivos.
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(Alunos da escola Poeta Silva Gaio)

FOTOS NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS
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A preparação desta acção iniciou-se em Janeiro de 2009 com a elaboração do Regulamento do 
Concurso, com o design de imagem do cartaz e folhetos informativos do mesmo. Posterior-
mente comunicamos a todas as escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico e de Ensino Secundário, 
convidando-as a participarem neste concurso, com o apoio e colaboração dos professores.

Após um árduo esforço junto das escolas para se inscreverem neste concurso e não obtendo um 
retorno afirmativo, a equipa do Projecto Kriscer Igualdade decidiu preparar uma nova abord-
agem, optando por uma intervenção directa com as escolas no sentido de as sensibilizar para a 
sua colaboração junto do nosso projecto. 

Em Setembro de 2009 entramos na 2ª fase do Concurso Pintaigualdade, 
repetindo todo o processo já realizado anteriormente. A equipa do projecto decidiu 
assim alterar os destinatários do concurso para os alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.

Altera ainda o regulamento do mesmo e prepara uma nova estratégia de captação das Es-
colas. Finalmente obtivemos sucesso com a inscrição de 3 Escolas: Escola Dra. Mª Al-
ice Gouveia, Escola Poeta Manuel da Silva Gaio e a Escola Secundária D. Inês de Castro.

Aos Professores e Alunos destas Escolas um Grande Bem-haja e um Muito Obrigado!

CAFÉ SANTA CRUZ – COIMBRA
Exposição dos Trabalhos 

QUADROS CONCORRENTES
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(Março – Abril de 2009)

Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porêm os fortes perdoam 
e compreendem.

Augusto Cury

(Junho 2009)

O projecto Kriscer Igualdade aproveitou o momento de eleições europeias em Junho de 2009 para 
realizar uma Campanha de Sensibilização ao Voto Feminino.

De acordo com as estatísticas que mencionam uma grande abstenção no voto feminino, o 
projecto Kriscer Igualdade encetou uma campanha de rua de sensibilização à participação cívica 
da mulher, informando o quanto foi difícil para a mulher a conquista deste direito. Esta acção 
serviu também para informar sobre factos que permaneciam desconhecidos para a mulher
portuguesa (ex. a conquista do voto foi feita em 1931). Foram distribuídos vários panfletos com 
o slogan “Não Deixe Esquecer a Luta das Mulheres na Conquista do seu Direito ao Voto…”.

www.kriscerigualdade.blogspot.com

“A manutenção da paz e da segurança está indissociavelmente ligada à igualdade dos direitos entre homens 
e mulheres”. Sergio Vieira de Mello

As informações sobre as actividades desenvolvidas ao longo do Projecto encontram-se neste Blogue. 
Visite-nos!

OUTDOOR DO PROjECTO KRiSCER igUALDADE

CRiAÇÃO DO BLOgUE KRiSCER igUALDADE 

CAMPANHA DE SENSiBiLiZAÇÃO AO VOTO FEMiNiNO
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PAVILHÃO DE PORTUGAL  28 de MAIO de 2010  COIMBRA

IGUALDADE DE GÉNERO NO TRABALHO E NA SOCIEDADE

9.00
9.30
9.45

10.30

              
Abertura do Secretariado

Sessão de abertura presidida pela KRISCER

 Painel I 

“Superação da Pobreza: Empreendedorismo e Criação da Própria Sustenta-
bilidade Financeira”

Prof.Dra. Lina Coelho, Investigadora do Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia da Univer-
sidade de Coimbra

Associação Nacional de Direito ao Crédito - Dra. Catarina Cortez

Espaço de debate

Pausa Justa (intervalo) - inclui unicamente produtos provenientes do circuito do 
Comércio Justo.

 Programas de Apoio ao Empreendedorismo

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional - Dr. Paulo Santos

O Mundo das Novas Oportunidades - CECOA

Apresentação de uma história de vida inspiradora

 Espaço de debate

 Almoço Livre

Painel II

“Consolidação dos Direitos Humanos das Mulheres”

Dra. Laura Vasconcelos, Presidente da Associação de Defesa dos Direitos Humanos (ADDHU)

(Apresentação de filmes com os relatos das actividades desenvolvidas na defesa dos 
Direitos Humanos Femininos no Mundo)

Espaço de debate

Pausa Justa (intervalo) - inclui unicamente produtos provenientes do circuito do 
Comércio Justo.

 Painel III

“Transformando a Diferença: as Mulheres na Política”

Dra. Joana Amaral Dias, Psicóloga Clínica e Ex-Deputada 

Dra. Odete Santos, Advogada e ex-deputada 

Espaço de debate

Encerramento

10.45

11.15

11.45

14.30

12.30 
13.00

16.15

15.45 
15.30 

16.45
17.00

CONFERÊNCIA

PÚBLICO ALVO

COMUNIDADE EM GERAL

CO-FINANCIADO

INSCRIÇÕES
 kriscerigualdade@gmail.com

    info.kriscer@gmail.com
www.kriscer.com

PROMOÇÃO DA igUALDADE DE gÉNERO NA COMUNiDADE

Evento Público com Actividades de Rua

Esta iniciativa pretendeu mobilizar a Sociedade Civil para uma participação mais activa e responsável e 
teve lugar nos dias 28, 29 e 30 de Maio de 2010. O objectivo deste evento prendeu-se com a promoção de 
novos estilos de vida, mais saudáveis e que exigem mudanças de atitudes das organizações e das pessoas 
face ao trabalho e à família. Esta actividade foi transversal a todas as acções do projecto Kriscer Igualdade.

Pareceu-nos ser necessário proporcionar um espaço de participação, visibilidade e de 
valorização para a comunidade, que 
enfrenta hoje situações de grande 
desigualdade e mudança que devem ser 
analisadas profundamente. Durante este 
evento aconteceram diversas oficinas, 
espaços de debate, ciclo de cinema, 
workshops e conferências. 

Foram trabalhadas as temáticas de 
promoção da Maternidade e Paterni-
dade responsáveis, empreendedorismo 
feminino, arte e pintura sobre a igual-
dade de género, participação e envolvi-
mento das mulheres na vida política.

A Educação Não Formal foi a 
estratégia utilizada nesta actividade, 
na medida que permite o compartil-
har de experiências, em que o “outro” é 
visto como o Grande Educador, aquele 
com quem se interage ou se integra.

A Educação não formal capacita os in-
dividuos a tornarem-se cidadãos/as do 
mundo no mundo.

Conferência “ igualdade De género Na Sociedade E No Trabalho”

Assim, no desenvolvimento do projecto e com a avaliação das reais necessidades do públi-
co alvo, organizámos no dia 28 de Maio de 2010 uma Conferência sobre a Igualdade de 
Género no Trabalho e na Sociedade.

Pretendeu-se com este encontro 
proporcionar a mulheres desempregadas, 
à procura do 1º emprego e domésticas, 
envolvidas directamente ou não no 
projecto e todas as outras, um 
espaço de partilha de oportunidades e 
apoios financeiros, técnicos e jurídi-
cos sobre questões relacionadas com o 
empreendedorismo.
Os participantes foram todos do sexo 
feminino exceptuando os oradores.
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ABER PARA MUDAR 
(Acções de Informação e Sensibilização) – Acção nº 5

S

A igualdade de género é o igual reconhecimento do valor social dos Ho-
mens e das Mulheres, que lhes confere um igual estatuto. Implica a participação 
equilibrada em todas as esferas da vida, dando liberdade a todas as pessoas para 
desenvolverem as suas capacidades e fazerem as suas escolhas sem limitações de género.

Para um mundo onde predominem valores de Igualdade entre Homens e Mulheres, é 
fundamental a educação para uma cidadania activa, onde todos usufruam plenamente dos seus 
direitos e deveres. Para que tal aconteça, será necessária a sensibilização das crianças e 
jovens para a importância da igualdade de género e consequente desconstrução de estereótipos.

Neste sentido o Projecto Kriscer Igualdade privilegiou o trabalho junto da Escola com a acção 
“Saber para Mudar”. 
Todo este trabalho incidiu sobre a Escola 2,3 Dra. Maria Alice gouveia com os alunos de 2 
turmas do CEF.

Cada sessão teve a duração de 45minutos, a decorrer quinzenalmente em cada turma, no 
tempo máximo de 21 horas/turma, num total de 42 horas/escola. Contemplou o devido ajus-
tamento (acordo entre as partes) para o bom funcionamento e respectivo sucesso da acção.

Objectivos específicos:
 
 Dar a conhecer os Direitos Humanos;
 
 Desconstrução de estereótipos face ao género na vida familiar;
 
 Desconstruir papéis associados ao género;
 
 Sinalizar situações de desigualdade de género (violência familiar)
 
 Intervir junto das famílias sinalizadas, fazendo o despiste e acompanhamento das conse-
quências da desigualdade entre Homens e Mulheres. Escola EB 2/3 Alice Gouveia
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CAMPANHA DE SENSiBiLiZAÇÃO AO VOTO FEMiNiNO
(Junho 2009)

O primeiro país do mundo a conceder o voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. 
Depois veio Austrália em 1902. Na Europa o primeiro país foi a Finlândia, em 1906. Todas estas 
conquistas não foram fáceis, na Grã-Bretanha, por exemplo, ouve um incidente curioso com as 
“suffragettes” - activistas feministas - que em protesto pelo direito ao voto foram presas e Emily 
Davison, a sua maior mártir, num acto desesperado jogou-se na frente do cavalo do rei. A sua 
morte desencadeou uma revolta e no dia do seu enterro aconteceram vários protestos violentos.
Nos EUA a luta não foi muito diferente. O aumento dos protestos para a permissão do voto 
das mulheres foi enorme e o objectivo só se concretizou quando o Estado de Montana 
elegeu para o Congresso sua primeira deputada, Jeannette Rankin. A deputada passou a 
ser líder da campanha aprovada pelo Congresso em 1919 e ratificada em 1920 - 19ª Emenda 
da Constituição Americana, na qual é proibida a discriminação política com base no sexo.

O VOTO FEMININO EM PORTUGAL

A primeira mulher a votar em Portugal foi Carolina Beatriz Ângelo (primeira mulher a 
votar no quadro dos doze países europeus que vieram a constituir a União Europeia), 
em 1911, contornando a lei que só permitia votar aos cidadãos maiores de 21 anos que fos-
sem chefes de família ou que soubessem ler e escrever (ela era médica, mãe e viúva). Para 
evitar estes contornos, foi modificado o direito, abrangente somente ao sexo masculino.
Só com o decreto-lei 19.694 de 5 de Maio de 1931 é que pela primeira vez, na história 
política do país, as mulheres foram consideradas como eleitoras. Este decreto, contudo, era bastante 
limitativo, pois permitia o voto apenas àquelas que fossem chefes de família, ou seja, as viúvas, 
divorciadas, separadas de pessoas e bens, com família própria e aquelas que estivessem casadas, mas 
que os maridos estivessem no estrangeiro ou nas colónias. Não obstante só o podiam as mulheres que 
tivessem completado o ensino secundário ou fossem titulares de um curso superior com certificado.

Nessa altura, as mulheres ganharam também o direito a serem eleitas para a Assembleia
Nacional. Nas primeiras eleições legislativas ocorridas no Estado Novo foram eleitas três 
deputadas, sendo, desta forma, as primeiras mulheres deputadas na História de Portugal.
No entanto, o sufrágio universal feminino só foi alcançado após o 25 de Abril.
Tendo em conta os dados sobre a reduzida participação feminina no voto, a 
equipa do Projecto Kriscer Igualdade saiu à rua com o objectivo de sensibilizar as 
mulheres a uma mais activa participação explicando a sua importância para a mudança.

3ª Actividade

CONFERÊNCiA “ igUALDADE DE gÉNERO NA SOCiEDADE E NO TRABALHO”

PAINEL I
 
“Superação da Pobreza: Empreendedorismo e Criação da Própria Sustentabilidade Financeira”
Oradores:

Prof. Dr.ª Lina Coelho - É investigadora do Centro de Estudos Sociais, integrando o Núcleo de 
Estudos sobre Governação e Instituições da Economia, e assistente de Economia na Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra

Dr.ª Catarina Cortez - Técnica de Microcrédito, Licenciada em Economia

Dr. Paulo Santos – Técnico do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Apresentação de 
programas de apoio ao empreendedorismo.

CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins.

PAINEL II
   
“Consolidação dos Direitos Humanos das Mulheres””

Dr.ª Laura Vasconcelos - Presidente da Associação de Defesa dos Direitos Humanos (ADDHU). 
Apresentação de filmes com os relatos das actividades desenvolvidas na defesa dos Direitos Hu-
manos Femininos no Mundo

PAINEL III

“Transformando a Diferença: as Mulheres na Política””

Dr.ª joana Amaral Dias – Psicóloga Clínica e Ex-Deputada.
Apresenta a sua opinião sobre o papel da mulher na política e a sua importância, tendo em conta 
a sua experiência.

Dr.ª Odete Santos – Advogada e Ex-Deputada. Partilha da sua história de vida sobre a interven-
ção na política

2ª Actividade
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PROMOÇÃO DE ACTiViDADES DE CONCiLiAÇÃO ENTRE A ViDA FAMiLiAR 

Momentos de lazer e bem-estar com casais e famílias. (Práticas de Yôga – Espaço Bem-
me-Quero ) 29 e 30 de Maio de 2010

Pavilhão de Portugal em Coimbra - 
oradores  da conferencia
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Workshop de Teatro do Oprimido (Associação Mandacaru)
29 de Maio de 2010

Acção de Meditação pela Paz (Terra Cristal)

Workshop de Cozinha Consciente (Cozinha Consciente)
29 e 30 de Maio de 2010
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Oficina de Arte Reciclável para Pais e Filhos (Prof. Natália Reis)
29 e 30 de Maio de 2010

Oficina de Teatro de Marionetas para Pais e Filhos
30 de Maio de 2010

Oficina de Artes Circenses para Pais e Filhos 
30 de Maio de 2010
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Oficina de Pré-Natal para Pais 
Workshop de Maternidade e Paternidade responsáveis (enfermeiras da maternidade 
Bissaya Barreto)
30 de Maio de 2010



Ciclo de Cinema com Debate – 30 de Maio de 2010

Esta actividade teve como objectivos:

a) Difundir os valores da Igualdade de Género através da sensibilização e da informação, 
contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e respeitadora dos direitos humanos;

b) Incrementar o empreendedorismo feminino, mobilizando as mulheres para uma vida económi-
ca activa e promovendo o auto-emprego;

c) Contribuir para a erradicação de comportamentos discriminatórios.

As sessões de cinema foram precedidas por uma palestra acerca da temática de cada filme.

Co- Financiado por:


