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EDITORIAL
Esta é a última edição do Boletim Informativo do Projecto “Kriscer Igualdade” reflectindo o término do projecto.
Mais um ciclo das nossas vidas terminou. Não deixando que este “fim” constitua uma “morte”,
compreendemos que nada se perde e tudo se transforma.
Agradeço a disponibilidade e colaboração de todos os parceiros sociais que nos apoiaram nesta
caminhada. A todos os docentes e discentes que colaboraram connosco um Bem Haja!
Neste boletim, serão apresentadas as actividades dos últimos cinco meses, incluindo a avaliação
final do projecto, realizada no seu último mês de vida, data desta edição.
Nesta conformidade, será importante fazer um pequeno balanço.
Poucas são as ilusões de que, nas difíceis condições actuais, o Estado possa fazer grandes milagres. Os cidadãos/as deste País representam o nosso Estado, depende assim de nós, individual e
colectivamente, de forma responsável, colaborar na edificação de um mundo mais humano e com
maior justiça social.

A Coordenadora
Paula Medeiros
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GABINETE PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO
(Aconselhamento e orientação) – Acção nº 2

A acção Gabinete para a Promoção da Igualdade permitiu oferecer um maior esclarecimento a
todos/as que o procuraram sobre os recursos existentes na comunidade que oferecem diferentes
respostas aos seus problemas. Proporcionou ainda um esclarecimento dos direitos e deveres dos/
as cidadãos/as no trabalho e na família bem como, constituiu um espaço importante na conciliação de conflitos na vida familiar.

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

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.
Aconteceram diversas oficinas, espaços de debate, ciclo de cinema, workshops e conferências.
Foram trabalhadas as temáticas de promoção da Maternidade e Paternidade responsáveis, empreendedorismo feminino, arte e pintura sobre a igualdade de género, participação e envolvimento das mulheres na vida política. Esta acção foi sem dúvida a que envolveu o maior número
de participantes e de destinatários/as (Gráfico nº 1)
Os dados representados no gráfico nº 2 é elucidativo da idade dos beneficiários/as desta acção.
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Gráfico nº 1 – Distribuição dos beneficiários/as por acção no
Projecto Kriscer Igualdade

Gráfico nº2 - Idade dos/as destinatários/as da acção Marketing Social
Projecto Kriscer Igualdade
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Entrega de prémios do Concurso Pintaigualdade
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Entrega de certificados do Concurso Pintaigualdade nas Escolas concorrentes
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Cartaz do Workshop de Culinária para Homens

Cartaz do Ciclo de Cinema
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S ABER PARA MUDAR

(Acções de Informação e Sensibilização) – Acção nº 5

A avaliação da intervenção na escola foi feita conjuntamente com alunos/as, professores/as e
equipa técnica do projecto e demonstra que grande parte dos objectivos gerais foram atingidos.
As actividades implementadas com os/as jovens tornaram acessível aos/às adolescentes o
diálogo em torno da Igualdade de Género, violência doméstica e violência no namoro, no sentido
de uma sensibilização para comportamentos mais tolerantes, abertos à diferença, menos
preconceituosos ou discriminatórios.
Os testemunhos recolhidos ao longo da nossa intervenção junto dos professores/as, confirmaram
o impacto da mesma nos seus beneficiários/as.
Esta transformação de comportamentos foi construída com o diálogo, o debate, a troca de informações, opiniões, ideias e experiências entre jovens, professores/as e técnicos/as do projecto. Efectivamente, as metodologias da educação não-formal motivam a participação dos/as
jovens e tornaram acessível o diálogo sobre estas temáticas, pondo os/as jovens no lugar do/a
outro/a e permitindo que identifiquem na sua vida diária a igualdade ou a desigualdade de
oportunidades e o exercício dos seus direitos e deveres e portanto, o exercício da cidadania.

Gráfico nº 3 - EB 2,3 Alice Gouveia:
sexo dos/as beneficiários/as da acção
Saber para Mudar - Projecto Kriscer
Igualdade

Gráfico nº 4 - EB 2,3 Alice Gouveia:
idade dos/as beneficiários/as da
acção Saber para Mudar - Projecto
Kriscer Igualdade
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Teatro do Oprimido/@ na Escola EB 2,3 Alice Gouveia
Metodologia de intervenção social, accionada pelo brasileiro Augusto Boal, que foi desenvolvida através da dinamização de exercícios de teatro e da construção de cenas, como forma
de estimular a imaginação, a resolução de problemas quotidianos e o questionamento e mudança de comportamentos e atitudes.
Teatro sobre Bulling
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Ciclos de Cinema e Debate para a Promoção da Igualdade de Género
As sessões de cinema realizaram-se no auditório da Associação Académica de Coimbra
(AAC) e foram precedidas por uma palestra acerca da temática do filme, de acordo com o
seguinte programa:
Filmes:
Cor Púrpura (3 de Março de 2010) – Temática: discriminação racial e sexual
A Domadora de Baleias (7 de Abril 2010) – Temática: discriminação de género
Cidade de Deus – (8 de Junho de 2010) – Temática: pobreza e desigualdade
Coco Avant Chanel – (7 de Julho) -Temática: Empreendedorismo feminino

Workshop De Culinária Para Homens
O workshop surgiu na concretização do objectivo de promover a igualdade de género na
esfera privada. Quisemos trazer uma actividade que, supostamente, é para a mulher, com
o objectivo de desmistificar os lugares ocupados por mulheres e homens, tanto no espaço
público, como no privado.
Teve oito participantes que aprenderam os segredos de uma cozinha macrobiótica. O formador considerou que foi uma primeira experiência positiva, o dar um curso de culinária só
para homens. “Todo o pessoal participou, estavam todos animados, interessados em aprender, e o melhor de tudo é que gostaram do que fizeram, porque comeram bem.”
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Acções de Sensibilização nas Associações Académicas de Estudantes do
Ensino Superior/ Comunidade Imigrantes Africanos/as
O Projecto Kriscer Igualdade realizou várias acções de informação com o objectivo de sensibilizar os/as jovens e adultos para problemas actuais, como a pobreza, as desigualdades, a violência
doméstica, entre outros, reflectir e debater as temáticas dos Direitos Humanos e da Igualdade de
Oportunidades. Consciencializar os/as jovens e adultos para a sua responsabilidade enquanto
cidadãos/as do Mundo.
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O homem é a mais elevada das criaturas.
A mulher é o mais sublime dos ideais.
Deus fez para o homem um trono;
Para a mulher um altar.
O trono exalta; o altar santifica.
O homem é o cérebro, a luz;
a mulher o coração, o amor.
A luz fecunda; o amor ressuscita.
O homem é o gênio; a mulher o anjo.
O gênio é imensurável; o anjo indefinível.
A aspiração do homem é a suprema glória;
A aspiração da mulher, a virtude extrema.
A glória traduz grandeza; a virtude traduz divindade.
O homem tem a supremacia; a mulher a preferência.
A supremacia representa força.
A preferência representa o direito.
O homem é forte pela razão; a mulher invencível pelas lágrimas.
A razão convence; a lágrima comove.
O homem é capaz de todos os heroísmos;
A mulher de todos os martírios.
O heroísmo enobrece; os martírios sublima.
O homem é o código; a mulher o evangelho.
O código corrige; o evangelho aperfeiçoa.
O homem é o templo; a mulher, um sacrário.
Ante o templo, nos descobrimos;
Ante o sacrário ajoelhamo-nos.
O homem pensa; a mulher sonha.
Pensar é ter cérebro;
Sonhar é ter na fronte uma auréola.
O homem é um oceano; a mulher um lago.
O oceano tem a pérola que embeleza;
O lago tem a poesia que deslumbra.
O homem é a águia que voa; a mulher o rouxinol que canta.
Voar é dominar o espaço; cantar é conquistar a alma.
O homem tem um fanal; a consciência;
A mulher tem uma estrela: a esperança.
O fanal guia, a esperança salva.
Enfim...
O homem está colocado onde termina a terra;
A mulher onde começa o céu...
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“Igualdade”
Gabriel Duro

6- Parcerias do Projecto
Este projecto foi desenvolvido com parcerias de
diferentes áreas do saber, o que se traduziu num
grande leque de parcerias que foram sendo alargadas
de acordo com as necessidades do projecto e com o desenvolvimento das suas acções. Decidimos agrupá-las pelas
três Acções do Kriscer Igualdade. Assim na Acção Saber para Mudar foi realizada parceria
com 2 Escolas Básicas de 2º e 3º ciclo e uma Escola Secundária que se identificaram com o
projecto e que resolveram acolhê-lo e implementá-lo juntamente com a KRISCER. Assim, as
parceiras escolares do projecto foram a EB 2/3 M.ª Alice Gouveia; a EB 2/3 Poeta Silva Gaio e
a Escola Secundária Inês de Castro. Contámos ainda com as parcerias do Café Santa Cruz e a
Associação de Moçambique – MOCIMBRA.
Na Acção Gabinete de Promoção da Igualdade (Orientação e Aconselhamento) foi realizada
parceria com a Junta de Freguesia de Vil de Matos, APAV – Associação Portuguesa de Apoio
à Vitima (Delegação de Coimbra), Existências – Associação de e a Promoção e Protecção da
Saúde e a ADAV – Associação de Apoio à Vitima.
Na Acção Promoção da Igualdade de Género (Marketing Social) foi realizada parceria com
Câmara Municipal de Coimbra, Parque Verde do Mondego, Orquestra Clássica do Centro (Pavilhão de Portugal), IEFP, CECOA, Junta de Freguesia de Santa Clara e a Associação Nacional
de Direito ao Crédito.
Parcerias transversais ao projecto foram: Rede Social de Coimbra, Junta de Freguesia de Stº
António dos Olivais, Junta de Freguesia de Santa Clara e a Associação Académica de Coimbra
(AAC).
Foi na construção de um projecto realizado realmente em parceria que investimos as nossas
energias. Acreditamos que só assim pudemos adaptar o projecto às necessidades efectivas das
pessoas a quem este se destinou. No entanto, a construção de uma relação de parceria requer
tempo, confiança e, também, tolerância à ambiguidade.
Co- Financiado por:

