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#02 No dia 17 de novembro de 2016, teve lugar a 

Conferência: Violência Doméstica e Alienação 
Parental, organizada pela Associação 
Portuguesa Para a Igualdade Parental e 
Direitos dos Filhos, pelo Instituto de Direito 
Brasileiro e pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Cláudia Casimiro, 

docente e investigadora do CIEG apresentou a 

comunicação oral intitulada “O lado oculto da 

violência doméstica em Portugal: A violência 

contra os homens e os conflitos parentais”.

On 17 November 2016 was held the Conference: 

Violência Doméstica e Alienação Parental, 

organized by Associação Portuguesa Para a 

Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, Instituto 

de Direito Brasileiro and Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa. Cláudia Casimiro, 

Professor and CIEG´s researcher presented the 

paper “The hidden side of domestic violence 

in Portugal: violence against men and parental 

conflicts”.

Nos dias 16 e 17 de novembro de 2016 teve lugar 

na Cidade do Cabo, África do Sul, a Conferência 

The Geopolitics of Gender Studies (A 

Geopolítica de Estudos de Género), promovida 

pelo RINGS, International Research Association 

of Institutions of Advanced Gender Studies. A 

Coordenadora do CIEG e membro do RINGS, 

Anália Torres, apresentou uma comunicação oral 

intitulada “The geopolitics of gender studies: 
the Portuguese case” (A Geopolítica de Estudos 

de Género: o caso português). 

From 16 to 17 November 2016 was held in Cape 

Town, South Africa, the RINGS - International 

Research Association of Institutions of Advanced 

Gender Studies - Conference The geopolitics 

of gender studies. CIEG`s Coordenator and 

RINGS member, Anália Torres, presented a 

paper  on “The geopolitics of gender studies: the 

Portuguese case”.



#03 De 24 a 25 de novembro de 2016 decorreu 

o Fórum Gulbenkian de Saúde Mental 
Crises Socioeconómicas e Saúde Mental: da 
Investigação à Ação, organizado pelo Lisbon 
Institute of Global Mental Health. 
A Coordenadora do CIEG, Anália Torres, 

participou na mesa redonda sobre “Saúde 
Mental e famílias em tempos de crise”.

From 24 to 25 November, 2016, the Gulbenkian 

Forum on Mental Healh, Socioeconomic Crises 

and Mental Health: from Research to Action, 

organized by the Lisbon Institute of Global 

Mental Health, took place. CIEG´s Coordinator 

Anália Torres participated on the roundtable 

addressing the topic of “Mental health and 

families in times of crisis”.
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No dia 30 de novembro de 2016, teve lugar um 

seminário de discussão sobre os resultados do 

European Social Survey 7: Europa, migrações 
e identidades, no ICS (Instituto de Ciências 
Sociais), da Universidade de Lisboa. A 

Coordenadora do CIEG, Anália Torres, participou 

no painel O ESS 7 - uma análise longitudinal 

sobre as atitudes sociais face à imigração 

e ao acolhimento dos refugiados, com uma 

apresentação acerca do tema “Género, classes 

sociais e atitudes sobre os refugiados”.

On 30 november 2016 took place a seminar to 

discuss the European Social Survey 7: Europe, 

migrations and identities results, at ICS (Instituto 

de Ciências Sociais), Universidade de Lisboa. 

CIEG´s Coordinator, Anália Torres, participated 

in the pannel O ESS 7 –A longitudinal  analysis 

of social attitudes regarding immigration and 

refugees presenting a paper on the subjet 

“Gender, social classes and attitudes about 

refugees”.
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
SCIENTIFIC MEETINGS

No dia 5 de dezembro de 2016 o CIEG 

recebeu a visita da Comissão Externa de 
Acompanhamento, composta pelos/as 

Professores/as Janet Holland (London South 

Bank University), Capitolina Díaz (Univ. 

de Valencia), Richard Cleminson (Univ. de 

Leeds) e Marie-Thérèse Letablier (Univ. de 

Paris 1/ CNRS). Este foi um momento muito 

importante por se tratar da primeira vez que 

o CIEG recebeu a sua Comissão de peritas/os. 

Durante a manhã, decorreu uma reunião entre 

a Comissão de Acompanhamento Externa, a 

Direção do CIEG e as Coordenadoras de Linha 

de Investigação. Seguiu-se uma visita guiada 

pelo Instituto, conduzida pelo Coordenador da 

Área de Assuntos Institucionais e Investigação 

do ISCSP. A reunião prosseguiu durante a 

tarde com a apresentação de projetos, por 

parte de investigadores/as do CIEG. Os 

comentários da Comissão de peritos/as e o 

debate que desenvolvido ao longo do dia foram 

extremamente profícuos para o alinhamento 

estratégico do CIEG.

On 5 December CIEG welcomed it´s Advisory 

Committee composed of  Professors Janet 

Holland (London South Bank University), 

Capitolina Díaz (Universidad de Valencia), 

Richard Cleminson (University of Leeds) and 

Marie-Thérèse Letablier (Université Paris 1/ 

CNRS). This was a very important moment as 

it was the first time CIEG had the opportunity 

to meet with its Advisory Committee. In the 

morning, a meeting was held between CIEG’s 

Board, the Research Lines Coordinators and the 

Committee followed by a guided visit to ISCSP-

ULisboa. The meeting continued in the afternoon 

with a session with CIEG´s researchers who 

presented their research projects. The feedback 

from the Advisory Committee and the discussion 

that ensued were extremely effective.

A 12 de dezembro de 2016 realizou-se a 

Conferência Agir pela Igualdade: Velhos 
Desafios, Novas Frentes, convocada pela 

Assembleia Municipal de Odivelas. Este evento 

contou com a participação da Co-Coordenadora 

do CIEG Dália Costa no painel “A igualdade na 

prática: instrumentos e ferramentas”.

On 12 december 2016 took place the Conference 

Agir pela Igualdade: Velhos Desafios, Novas 

Frentes, called by the Municipal Assembly of 

Odivelas. This event had the participation of 

CIEG`s Co-Coordinator Dália Costa in the panel 

“Equality in practice: Instruments and Tools”.
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#07 No dia 20 de dezembro de 2016 o CIEG contou 

com a presença de Maria do Mar Pereira, 

docente na Universidade de Warwick, Deputy 

Director do Centre for the Study of Women and 

Gender, fundadora e colaboradora do CIEG, para 

apresentar um Workshop intitulado “Políticas 
para a Igualdade: Novas Perspetivas Feministas 
Críticas”. Neste workshop discutiram-se novas 

ideias e debates da investigação feminista 

anglófona sobre as potencialidades e limitações 

das políticas para a igualdade contemporâneas. 

Este workshop contou com a participação de 

várias/os investigadores/as do CIEG.

#08 Nos dias 26 e 27 de janeiro decorreu, no 

Instituto Superior de Agronomia-ULisboa, a 

Conferência Internacional do Encerramento 

dos 40 anos do Centro de Estudos Florestais 

(CEF) New Challenges on Forest Research: 
Looking Back, moving forward (Novos desafios 

na investigação florestal: Olhando o passado 

e perpetrando o futuro). Neste evento esteve 

presente a Co-Coordenadora do CIEG Paula 

Campos Pinto que apresentou a comunicação 

“Does gender matter?” (O Género importa?).

From 26 to 27 January took place the 

International Conference New Challenges on 

Forest Research: Looking back, moving forward, 

which closed the 40 years celebration of the 

Forest Research Centre (CEF), at the School 

of Agriculture of the University of Lisbon (ISA/

UL). CIEG´s Co-Coordinator Paula Campo 

Pinto attended this event and presented the 

communication “Does gender matter?”.  

On 20 December 2016 Maria do Mar Pereira, 

Professor at Warwick Universtiy, Deputy Director 

of the Centre for the Study of Women and 

Gender, one of CIEG´s founders and researcher, 

presented a workshop on “Policies for Equality: 

New Critical Feminist Perspectives”.  In this 

workshop new ideas and debates of the 

Anglophonic feminist research on the potential 

and constraint of contemporary policies for 

equality were discuss. This workshop was 

attended by several CIEG´s researchers. 
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No dia 13 de fevereiro, teve lugar um workshop 

dinamizado por Pedro Correia, docente no 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

que apresentou um texto da sua autoria: 

“Análise de dados sobre a problemática do 
género na gestão de recursos humanos dos 
serviços do Ministério da Justiça em Portugal: 
um Ministério no feminino?”. Este texto serviu 

de base a uma análise de género sobre a 

distribuição de indivíduos do sexo feminino 

e masculino nos serviços e na hierarquia do 

Ministério da Justiça em Portugal.

Estiveram presentes neste workshop diversos/as 

investigadoras/es do CIEG e do Observatório da 

Deficiência e Direitos Humanos.
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
SCIENTIFIC MEETINGS

On 13 February CIEG hosted a workshop 

conducted by Pedro Correia, Professor at  

Institute for Social and Political Sciences, 

ULisboa, based on one of his published articles: 

“Análise de dados sobre a problemática do 

género na gestão de recursos humanos dos 

serviços do Ministério da Justiça em Portugal: 

um Ministério no feminino?”. This text served 

as the basis for a gender analysis of male and 

female distribution along the Ministry of Justice 

services and hierarchy, in Portugal. This workshop 

was attended by researchers from CIEG and from 

the Disability and Human Rights Observatory.

#10 No dia 23 de março, a investigadora do CIEG 

Joana Topa, participou na Mesa Redonda: 

Feminização das Migrações em Portugal 

promovido no âmbito do ciclo de Diálogos do 

Observatório das Migrações, em Lisboa. Joana 

Topa apresentou uma comunicação oral no 

painel “Reflexões e diálogo sobre a Feminização 
das Migrações em Portugal”.

On 23 March, CIEG`s researcher Joana Topa 

participated in a Rountable: Feminisation 

of Migrations in Portugal, promoted within 

the framework of the Dialogues Cycles of 

the Observatório das Migrações (Migrations 

Observatory), in Lisbon.  Joana Topa presented 

an oral paper on the pannel “Reflections and 

dialogue on the Feminisation of Migrations in 

Portugal”.
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#11 De 19 a 21 de abril teve lugar a 2017 ATGENDER 
Spring Conference, em Vilnius, organizada 

pelo ATGENDER e com o Apoio do EIGE 

(European Institute for Gender Equality) e 

da Vilnius University. Esta Conferência esteve 

vocacionada para a construção de diálogos 

entre investigadores/as, ativistas, estudantes, 

educadores/as e decisores políticos.

O CIEG esteve presente, com a apresentação 

de comunicações pela Coordenadora Anália 

Torres, pela investigadora Diana Maciel e pelo 

investigador Bernardo Coelho.

From 19 to 21 April, the 2017 ATGENDER Spring 

Conference was held in Vilnius, organized by 

ATGENDER, with support from the European 

Institute for Gender Equality (EIGE) and Vilnius 

University. This Conference was dedicated to 

build dialogues between gender researchers, 

activists, students, educators and policy makers.

CIEG was represented by its Coordinator Anália 

Torres and by the researchers Diana Maciel and 

Bernardo Coelho, who presented oral papers. 

#01

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

O Projeto “Igualdade de género e idades 
da vida: bloqueios e oportunidades nos 
primeiros 15 anos do século XXI”, financiado 

pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

pretende analisar as relações e as desigualdades 

de género ao longo da vida, situando Portugal 

no contexto europeu. Encontra-se em curso 

a análise de bases de dados nacionais e 

internacionais, bem como a exploração de 

estatísticas oficiais que permitam traçar um 

retrato dos obstáculos e oportunidades que 

mulheres e homens experimentam em diferentes 

idades da vida.

The Project “Gender equality and life course: 

barriers and opportunities in the first 15 years 

of the XXI century” aims to study and address 

gender equality and gender discrimination, 

highlighting the connections between gender 

and life-paths/life stages, placing Portugal in the 

European context. The team is undertaking the 

analysis of national and international databases 

as well as exploring official statistics to trace a 

portrait of the challenges and opportunities that 

women and men experience in different life-

stages. 
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#02
Bystanders – Developing responses to sexual 
harassment among young people é um projeto 

internacional promovido pela Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação, da 

Universidade do Porto, sob a coordenação de 

Maria José Magalhães, investigadora do CIEG, 

que aborda o tema do Assédio Sexual contra 

raparigas adolescentes e jovens mulheres. 

Este projeto é o resultado de uma excelente 

colaboração entre os parceiros do Projeto 

CEINAV – Cultural Encounters in Intervention 
Against Violence. O London Metropoly 

University (Reino Unido), a University of 

Malta (Malta), o Peace Institute - Institute for 

Comtemporary Social and Political Studies, 

DNK (Eslovénia), a Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação, da Universidade do 

Porto e a UMAR (União de Mulheres Alternativa 

e Resposta) são os parceiros envolvidos neste 

projeto. O Projeto Bystanders tem como objetivo 

trabalhar com jovens de forma a aumentar 

a conscientização e as respostas ao Assédio 

Sexual nas escolas. 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

Bystanders – Developing responses to sexual 

harassment among young people is an 

international project promoted by Faculty of 

Psychology and Educational Sciences of the 

University of Porto, coordinated by Maria José 

Magalhães, CIEG`S researcher, which focuses 

on Sexual Harassment (SH) against teenage 

girls and young women. London Metropolitan 

University (United Kingdom), University of 

Malta (Malta), Peace Institute - Institute for 

Comtemporary Social and Political Studies, 

DNK (Slovenia) and Faculty of Psychology and 

Educational Sciences of the University of Porto 

and UMAR - Women’s Association, Alternative 

and Response (Portugal) are the countries and 

partners involved in this project. This Project is an 

outcome of the excellent collaboration between 

the partners in the Project CEINAV – Cultural 

Encounters in Intervention Against Violence. 

The Project Bystanders aims to work with the 

bystanders to improve awareness and responses 

to SH in schools. 

#01

CURSO DE FORMAÇÃO
CURSO DE FORMAÇÃO

Dia 4 de fevereiro, realizou-se a Cerimónia 

de Encerramento da 1ª Edição do Curso de 
Formação Especializada em Igualdade de 
Género, promovido pelo CIEG e pelo ISCSP-

IFOR, que contou com a presença da Senhora 

Secretária de Estado para a Cidadania e a 

Igualdade, Dra. Catarina Marcelino.

A entrega dos certificados às/aos formandas/

os foi dirigida pela Senhora Secretária de 

Estado, em conjunto com a Vice-Presidente 

do ISCSP, Professora Helena Monteiro, e pela 

Coordenadora do CIEG, Professora Anália Torres.

On 4 February was held the closing session of 

the 1st Edition of the Gender Equality Training 

Course, offered by CIEG, in the presence of the 

Secretary of State for Citizenship and Equality 

Catarina Marcelino.  The Secretary of State gave 

out the certificates to the participants along with 

the Vice-President Helena Monteiro from Institute 

for Social and Political Sciences, ULisboa, and 

CIEG´s Coordinator Anália Torres.   
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#02 No dia 18 de março teve início a 2ª Edição do 
Curso de Formação Especializada em Igualdade 
de Género, coorganizado pelo CIEG e o ISCSP-

IFOR, que terá o seu término a 17 de junho 
de 2017. Este Curso pretende proporcionar 

aos/às participantes uma reflexão alargada e 

potenciar a capacidade crítica, bem como um 

conhecimento aprofundado e a aquisição de 

competências práticas acerca das temáticas da 

Igualdade de Género. Espera-se ainda facilitar 

a apropriação de recursos por parte dos/as 

participantes para que realizem uma avaliação 

e análise precisas das suas organizações com 

vista a uma intervenção que promova um 

contexto mais igualitário através da integração 

da perspetiva de género nas políticas públicas 

e nos planos de ação. A primeira aula do Curso, 

lecionada por Anália Torres e Diana Maciel teve 

como convidada a especialista do CIEG Maria do 

Céu Cunha Rêgo que falou às/aos formandas/

os sobre “Porque é que a Igualdade de Género 

é um bem para todas/os?”. À semelhança do 

que sucedeu na 1ª Edição do Curso, houve 

um elevado número de pessoas interessadas 

em participar nesta nova Edição pelo que se 

perspetiva a realização de uma 3ª Edição ainda 

no decorrer deste ano. 

The 2nd Edition of the Gender Equality Training 

Course, co-organized by CIEG and ISCSP-IFOR, 

began on 18 March and will end on 17 June 2017.

This Course aims to offer participants an 

extended reflection and enhance their 

critical thinking as well as develop a deeper 

understanding and gain some practical skills 

on gender equality issues. Participants are also 

expected to acquire resources and skills to 

develop an accurate assessment and analysis of 

their own organisations as a basis to build a more 

equal context based on gender mainstream in 

public policies and gender action plans.

On the first day of the training, CIEG´s gender 

equality expert Maria do Céu da Cunha Rêgo 

gave a talk on “Why is gender equality a good 

for everyone?”. Similar to what happened in the 

1st Edition, the number of candidates for this 

Course exceeded the expectations and therefore 

a 3rd edition of the Course is already planned for 

later this year.
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No dia 22 de novembro de 2016 foi lançado o 

livro Política no Feminino (Alêtheia Editores), 

na Assembleia da República, no âmbito do 

Congresso Internacional Mulheres, Cidadania 

e Direito de Voto. Carla Martins, investigadora 

do CIEG é coautora do livro, cuja apresentação 

ficou a cargo de Jorge Lacão, vice-presidente da 

Assembleia da República. 

PUBLICAÇÕES 
PUBLICAÇÕES 

On 22 November 2016 the book Política no 

Feminino (Alêtheia Editores) was launched at 

Assembly of Republic, in the context of the 

International Conference Women, Citizenship and 

Voting Rights. Carla Martins, CIEG`s researcher, 

is coauthor of the book which was presented by  

Jorge Lacão, vice-president of the Assembly of 

Republic. 

#02 No dia 18 abril teve lugar a Conferência 
Femicídio e Media, no ISMAI, proferida pela 

Professora Doutora Carmen Vives-Cases, da 

Universidade de Alicante (Espanha). No mesmo 

evento, foi apresentado o n.º 34 da Revista da 

Associação Portuguesa de Estudos sobre as 

Mulheres - a Ex Aequo - intitulado Femicídio: 

Perspetivas Interdisciplinares, coordenado 

pela investigadora do CIEG Sofia Neves. A 

apresentação ficou a cargo de Isabel Dias 

(docente FLUP), Carla Cerqueira (docente UM/

ULP) e Dália Costa (Co-Coordenadora do CIEG e 

docente ISCSP-ULisboa).

On 18 April the Conference Femicide and 

Media took place at ISMAI and was delivered 

by Professor Carmen Vives-Cases, Alicante 

University (Spain). On the same event, 

issue 34 of APEM´s magazine - Ex Aequo 

- was introduced. This issue on Femicide: 

Interdisciplinary Perspectives was coordinated 

by CIEG`s researcher Sofia Neves and presented 

by Isabel Dias (FLUP Professor), Carla Cerqueira 

(UM/ULP Professor) and Dália Costa (CIEG´s Co-

Coordinator and ISCSP-ULisboa Professor). 
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CICLO GÉNERO EM DEBATE No dia 29 de novembro de 2016, realizou-se 

mais uma sessão do Ciclo Género em Debate 

subordinada ao tema “Assédio Sexual e Moral 
no Local de Trabalho em Portugal. Este debate 

contou com a participação do Procurador da 

República Dr. Viriato Reis, do CEJ -Centro de 

Estudos Judiciários e de Dália Costa, docente 

do ISCSP-ULisboa e membro da Equipa do 

Projeto de pesquisa Assédio Sexual e Moral no 

Local de Trabalho em Portugal, desenvolvido no 

CIEG-ISCSP-ULisboa e promovido pela CITE. A 

moderação ficou a cargo de Maria João Cunha, 

docente do ISCSP e investigadora do CIEG.

On 29 November 2016 another session of the 

Gender in Debate Cycle took place under the 

theme “Sexual Harassment and Bullying in the 

workplace”. This debate had as guest speakers 

the Public Prosecutor Viriato Reis from Centre 

of Judicial Studies and Dalia Costa, professor 

at ISCSP-ULisboa and researcher in the 

study “Sexual Harassment and Bullying in the 

workplace”, developed by CIEG/ISCSP-ULisboa, 

and promoted by the Commission for Equality in 

Labour and Employment (CITE). The moderator 

of the debate was Maria João Cunha, professor 

at ISCSP-ULisboa and CIEG´s researcher. 

No dia 9 de maio, pelas 18h, teve lugar mais uma 

sessão do Ciclo Género em Debate subordinada 

ao tema “Feminismos e LGBTQI+: encontros e 

desencontros.” Esta sessão contou com Paulo 

Côrte-Real (anterior Presidente da Direção da 

ILGA Portugal) e Manuela Tavares (UMAR) como 

oradores/as convidados/as. A moderação ficou a 

cargo de Anália Torres.

On 9 May, at 6pm, another session of the Gender 

in Debate Cycle took place. Under the theme 

“Feminisms and LGBTQI+: encounters and 

mismatches”. Paulo Côrte-Real (former Chairman 

of ILGA Portugal) and Manuela Tavares (UMAR) 

were the invited guest speakers, the moderator 

being Anália Torres.  

#01

#02
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No dia 7 de março, no Teatro da Trindade, em 

Lisboa, o CIEG esteve presente para assistir ao 

espetáculo 40 anos de conquistas que marcou 

o início das comemorações dos 40 anos da 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género (CIG), em véspera do Dia Internacional 

das Mulheres. 

OUTRAS ATIVIDADES
OUTRAS ATIVIDADES

On 7 March, at Teatro da Trindade, Lisbon, CIEG 

attended the show 40 years of achievements 

which began the celebrations of the 40th 

anniversary of Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG), on the eve of the 

International Women´s Day.

#02 No dia 8 de março realizou-se a iniciativa 

Women Talks, na Reitoria da Universidade de 

Lisboa, no âmbito do Dia Internacional das 

Mulheres e dos 40 anos da Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Neste 

evento tiveram lugar 14 workshops, organizados 

em sessões paralelas, da responsabilidade 

de várias ONG com intervenção na área da 

igualdade de género e da luta pelos direitos 

das mulheres. A Coordenadora do CIEG, 

Anália Torres, participou na sessão paralela, 

organizada pela UMAR - União de Mulheres 

Alternativa e Resposta, com o tema “2017 - o 
ano da encruzilhada dos feminismos a nível 
mundial?”. Na mesma sessão participaram ainda 

Irene Pimentel e Miguel Vale da Almeida, com 

moderação de Manuela Tavares, da direção do 

CIEG e da UMAR.

On 8 March, at the University of Lisbon Rectory, 

on the celebrations of the 40 years of Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 

and the International Women´s Day, the event 

Women Talks took place. 14 workshops were 

held, organized in parallel sessions, by several 

NGO´s with intervention on Gender Equality 

and Women´s Rights. CIEG`s Coordinator 

Anália Torres participated in the parallel session 

organized by UMAR under the subject “2017 – 

the year of a global feminist crossroad?”. In the 

same session participated Irene Pimentel and 

Miguel Vale de Almeida, the moderator being 

Manuela Tavares, both CIEG and UMAR´s board 

member. 



número

#07

p.

13

#03 No dia 8 de Março, a investigadora do CIEG, 

Carla Martins, foi convidada da tertúlia 

organizada pela Secretaria-Geral da Presidência 

do Conselho de Ministros a propósito do Dia 

Internacional das Mulheres. Carla Martins 

apresentou uma comunicação oral intitulada “O 
desafio do feminino na política e nos media”.  

On 8 March, CIEG´s researcher Carla Martins 

was the guest of a roundtable organized by 

the General Secretariat of the Presidency of 

the Council of Ministers on occasion of the 

International Women´s Day. Carla Martins 

presented a communication on “The challenge of 

women on politics and the media”. 

#01
No dia 8 de março, a Coordenadora do Centro, 

Anália Torres, foi distinguida com o Prémio 
Municipal Beatriz Ângelo atribuído pela Câmara 

Municipal de Odivelas. O município distingue, 

anualmente, Mulheres e Instituições com ação de 

âmbito local ou nacional, que tenham destaque 

nos vários setores da sociedade e na promoção 

da igualdade de género.  

DESTAQUES
DESTAQUES

On 8 March, CIEG`s Coordinator Anália Torres, 

was distinguished with the Beatriz Ângelo 

Municipal Award, by the City Council of Odivelas. 

Annually, the Municipality awards women and 

local or national Institutions that had an impact 

on the various sectors of society and on the 

promotion of gender equality.
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#02

DESTAQUES
DESTAQUES

A Direção do Centro Interdisciplinar de Estudos 

de Género (CIEG) congratula-se e felicita Mónica 
Ferro, investigadora do CIEG e Professora do 

ISCSP-ULisboa, pelo novo desafio enquanto 

Diretora da Representação Regional em Genebra 

do Fundo das Nações Unidas de Apoio à 

População. 

CIEG´s Board commends and applauds Monica 

Ferro, CIEG´s researcher and Professor at 

ISCSP-ULisboa on the new challenge as Regional 

Director of the United Nations Population Fund 

(UNFPA), in Geneva.  

#01
No dia 26 de maio, no âmbito do V Aniversário 
do CIEG, realiza-se a Conferência Género, 

Organizações e Poder. Jeff Hearn e Liisa Husu 

serão os/as Keynote Speaker convidados/as.  

AGENDA 
AGENDA 

On 26 May, on its 5th anniversary, CIEG will 

hold the Conference Gender, Organisations and 

Power. Jeff Hearn and Liisa Husu are the Keynote 

Speakers.

#02 No dia 29 de maio, terá lugar o lançamento do 

livro do Projeto de pesquisa Assédio Sexual 
e Moral no Local de Trabalho em Portugal, 
desenvolvido no CIEG/ISCSP-ULisboa e 

promovido pela CITE – Comissão para a 

Igualdade no Trabalho e no Emprego. Este 

evento realiza-se na Assembleia da República 

e tem início às 14h30.

On 29 May the book launching from the 

study “Sexual Harassment and Bullying in the 

workplace”, developed by CIEG/ISCSP-ULisboa, 

and promoted by the Commission for Equality 

in Labour and Employment (CITE) will take 

place. This event will take place at Assembly of 

Republic at 2.30pm.

#03 No dia 1 de junho, no âmbito do Dia 
Internacional das Crianças, o CIEG organiza 

a Conferência Crianças, Género e Direitos 

Humanos. 

On 1 June, on International Children´s Day, CIEG 

will hold the Conference Children, Gender and 

Human Rights. 

Fonte: Sapo24 em 03/04/2017
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#04 A conferência da RC10, da International 
Sociological Association (ISA), com o tema 

“Democracia e Participação no Séc. XXI”, irá 

decorrer no ISEG-ULisboa entre os dias 12 a 
15 de julho. A investigadora do CIEG, Fátima 
Assunção, integra a Comissão Organizadora. 

O CIEG estará ainda representado pela 

Coordenação: Anália Torres, Paula Campos Pinto 

e Dália Costa, e pela investigadora Diana Maciel 
e pelo investigador Bernardo Coelho, que irão 

organizar sessões e apresentar comunicações.

The Mid-term Conference of the International 

Sociological Association (ISA) Research 

Committee 10 (RC10) on Democracy and 

Participation in the 21st Century will take place 

on ISEG-ULisboa from 12 to 15 July. CIEG´s 

researcher, Fátima Assunção, is a member of 

the Organizing Committee. CIEG will also be 

represented by its Coordination: Anália Torres, 

Paula Campos Pinto and Dália Costa, and by 

researchers Diana Maciel and Bernardo Coelho, 

who will co-organize sessions and present 

communications. 
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