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I CONGRESSO INTERNACIONAL DO CIEG
O CIEG organizou o I Congresso Internacional de Estudos de Género nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2016
com o tema: Estudos de Género em debate: Percursos, desafios e olhares interdisciplinares. Este evento
contou com um total de 270 participantes, oriundos de diferentes partes do mundo incluindo 175 da Europa, 45 da América Latina e 50 de países na América do Norte, África, Ásia e Austrália.
Anália Torres, Coordenadora do CIEG, deu início ao Congresso no dia 25 de Maio de 2016, dando as boas-
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vindas aos/às participantes, recordando os objetivos do CIEG e sublinhando a necessidade de se desenvolver uma perspetiva interseccional dos estudos de géneros, feminismos e estudos sobre as mulheres.

No mesmo dia, a Professora Margaret Abraham, da Universidade Hofstra, Nova Iorque, Estados Unidos
da América e Presidente da Associação Internacional de Sociologia (ISA), deu início à primeira sessão
plenária com o tema: “Making a Difference: Addressing Gendered and Intersectional Violence”. No dia
26, o keynote speaker Professor Jeff Hearn, da Universidade Örebro , Suécia, endereçou o tema “On
men, masculinities and gender power relations: A one-way transversal dialogue with myself around some pathways, challenges and interdisciplinary perspectives”. Na última sessão plenária, a keynote speaker convidada foi a Professora Miriam Grossi, da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil que dissertou sobre “Estudos de Género e Militância Académica Feminista no Brasil Contemporâneo”.
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I CONGRESSO INTERNACIONAL DO CIEG
Durante o período de três dias do evento realizaram-se as seguintes mesas-redondas: Reflexões críticas
sobre desigualdades de género, Violência de género: conquistas, obstáculos e desafios; Género, direitos
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humanos, feminismos e direitos LGBTQIA.

Paula Campos Pinto, Anália Torres, Beverly Skeggs,
Maria do Mar Pereira

Sofia Neves, Maria José Magalhães, Manuel Lisboa

Helena Pereira de Melo, Sofia Aboim, Miguel Vale de Almeida,
Teresa Pizarro Beleza

Decorreram ainda seis sessões onde se abordaram diversos temas: Estudos de género e feminismos no sul
da Europa; Direitos, trabalho e família; Políticas de Igualdade de género: impactos e limites; Género, estudos sobre as mulheres e feminismos em português, Género e educação; Género e corpo. A 26 de maio começaram a decorrer, simultaneamente, as sessões paralelas onde as pessoas podiam escolher o tema acerca do qual tivessem mais interesse em participar.

A Sessão de Encerramento contou com a presença de
Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.
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PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
O Projeto “IG-OS (Igualdade de Género Odivelas e Seixal)”, promovido
pelo CIEG/ISCSP-ULisboa, sob a Coordenação de Dália Costa, tem como
entidades parceiras a KS Norwegian Association of Local and Regional Authorities e os municípios de Odivelas e do Seixal. É financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (European Economic
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Area Financial Mechanism eea-grants) e integrado no Programa
PT07 Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work Life Balance, gerido pela CIG - Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.
No passado dia 31 de outubro decorreu, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a Conferência
Final do Projeto IGOS. Este momento teve como objetivo principal a divulgação de resultados e apresentação
dos outputs resultantes do Projeto. Esta informação poderá ser consultada na página web do Projeto, em:
http://www.igos-cieg.org/

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. Neste momento, 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.

A Equipa do Projeto: Anália Torres (coord.), Paula Campos Pinto, Dália Costa, Diana Maciel e Bernardo Coelho
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
No dia 8 de junho o CIEG teve a honra de receber a Professora Doutora Rosemary Deem - Vice Principal
e Dean da Doctoral School, da Royal Holloway, University of London - que disponibilizou este dia para
apresentar um workshop. No período da manhã, sobre Peer Review e, de tarde, acerca de estratégias
para a publicação de artigos científicos em revistas internacionais. Este workshop contou com a presença da Coordenação e outros membros do CIEG, bem como de investigadoras pertencentes a outras uni-
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dades do ISCSP-ULisboa.

Nos dias 6 a 8 de julho, o CIEG esteve presente no IX Congresso Nacional de Sociologia, organizado pela
Associação Portuguesa de Sociologia, na Universidade do Algarve. Esteve representado pela sua Coordenadora Anália Torres, com uma intervenção na Sessão Género, norma e (des)ordem. Nas sessões
temáticas o CIEG esteve representado por Dália Costa, Cláudia Casimiro, Maria João Cunha, Helena
Sant´Ana, Bernardo Coelho e Diana Maciel, com diversas intervenções. De referir que a Cláudia Casimiro

foi

Co-coordenadora

da

Secção

Temática

Famílias

e

Curso

de

Vida.

Na zona de circulação dos/as congressistas esteve sempre um elemento do staff do CIEG de forma a
disseminar e divulgar as atividades, projetos e outras informações sobre o Centro.
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
Entre 10 e 14 de julho decorreu, em Viena , o terceiro
Fórum de Sociologia da ISA - International Sociological Association, intitulado The Futures We Want: Global Sociology
and the Struggles for a Better World. O CIEG esteve representado pela Paula Campos Pinto, Cláudia Casimiro e Fátima Assunção com a apresentação de algumas comunica-
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ções e organização de sessões. As investigadoras Cláudia
Casimiro e Fátima Assunção

integram os Research

Committees da ISA: Family Research - RC06 e Participation,
Organizational Democracy and Self-Management - RC10,
respetivamente.

Nos dias 12, 13 e 14 de julho realizou-se, no Porto, o 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Cristina
Pereira Vieira (Universidade Aberta, Porto) e Dália Costa
(ISCSP-ULisboa), ambas investigadoras do CIEG, juntamente
com Luísa Ferreira da Silva, investigadora do CAPP, apresentaram a comunicação "Racionalidades leigas da alimentação
saudável das crianças - um discurso no feminino".
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
Entre os dias 5 a 7 de setembro, decorreu o Congreso Iberoamerican de Investigación Cualitativaen Salud.
Ciudadanía y Transdisciplinariedad: Tejiendo redes, em Barcelona. O CIEG esteve representado por Dália
Costa, Cristina Pereira Vieira, Ana Sofia Neves e Joana Topa. As investigadoras foram responsáveis pela
organização de mesas temáticas, moderação, apresentação de comunicações e ainda formação, nas áreas
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de Sexualidade e Género e de Género e Violências.

Entre os dias 30 de Junho e 1 de Julho de 2016 decorreu na Universidade de Estocolmo a 5ª Conferência
Anual da ALTER , Sociedade Europeia de Estudos da Deficiência, este ano subordinada ao tema “Inclusion,
Participation and Human Rights in Disability Research – Comparisons and Exchanges”, que contou com a
participação de 120 conferencistas, provenientes de vários países europeus, da América do Norte e América Latina, África e Médio Oriente. A investigadora do CIEG, Paula Campos Pinto integrou a Comissão Científica desta Conferência e apresentou uma comunicação intitulada “Invisible identities: A critical analysis of
intersections of gender, culture and disability in the Maghreb”, resultante do projeto que coordena nesta
região sobre direitos humanos, deficiência e acesso à proteção social.

No âmbito desta deslocação Paula Campos Pinto participou também como docente na 3ª Escola Doutoral
disABILITY MUNDUS, que decorreu de 27 a 29 de Junho na Universidade de Uppsala.
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Curso de Formação em Igualdade de Género
O ISCSP-IFOR, em colaboração com o CIEG, disponibilizou a 1ª Edição do Curso de Formação
Especializada em Igualdade de Género.
Este Curso pretende proporcionar aos/às participantes uma reflexão alargada e potenciar a capacidade crítica, bem como um conhecimento
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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
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.
O número de pessoas interessadas e as candidaturas obtidas para esta edição superou todas as
expetativas pelo que se perspetiva a criação de
uma 2ª Edição, imediatamente a seguir à primei
ra, e com início previsto para março de 2017. A 1º Edição do Curso teve início no dia 22 de outubro de 2016
e termina no dia 4 de fevereiro de 2017.
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Curso de Formação em Igualdade de Género
No dia 22 de outubro, entre as 14h30 e as 15h30, teve lugar uma Conferência Aberta no âmbito da 1ª
Edição do Curso de Formação Especializada em Igualdade de Género. Esta Conferência teve como oradora
convidada a Dra. Maria do Céu Cunha Rêgo, especialista em Igualdade de Género do CIEG.
Esta Conferência foi organizada de forma a criar uma oportunidade para que os/as participantes pudessem contactar com a oradora convidada considerando a sua experiência e conhecimento sobre estas matérias. A Conferência foi subordinada ao tema “Por que é que a Igualdade de Género é um bem para to-
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das e todos?”.
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CICLO GÉNERO EM DEBATE
No dia 29 de novembro, pelas 18h, irá ter lugar mais uma sessão do Ciclo Género em Debate subordinada
ao tema do “Assédio Moral e Sexual no local de trabalho”. Esta sessão terá como oradores/as o Senhor
Procurador da República Dr. Viriato Reis, do Centro de Estudos Judiciários e a Professora Doutora Dália
Costa, membro da Equipa do Projeto de pesquisa Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho em Portu-
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gal, desenvolvido no CIEG-ISCSP e promovido pela CITE.
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OUTRAS ATIVIDADES
No passado dia 11 de outubro o CIEG recebeu a visita de uma delegação do Centro de Estudos de Género
da Universidade de Umea, na Suécia, composta pelas Professoras Ann Ohman, Annelie Branstrom-Ohman,
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Hildur Kalman e Britta Lundgren.

A Vice-Presidente do ISCSP-ULisboa Professora Alice Trindade e a Coordenadora do CIEG Professora Anália
Torres deram as boas-vindas às presentes e foram feitas apresentações sobre o percurso do Instituto bem
como de todo o trabalho desenvolvido pelo CIEG desde a sua criação em 2012. Seguiu-se uma apresentação sobre o Centro de Estudos de Género da Universidade de Umea e a investigação que têm vindo a desenvolver. A reunião terminou após uma troca de ideias, debate e discussão de futuras parcerias entre os
dois Centros.
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OUTRAS ATIVIDADES
No dia 12 de setembro a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta festejou o seu 40º aniversário.
Parabenizamos a UMAR pelo seu percurso repleto de história, lutas, resistência e conquistas pelos direitos
das mulheres.
Aqui fica o registo fotográfico do convívio onde estiveram presentes algumas das Pioneiras/Fundadoras da
UMAR, das quais faz parte a Coordenadora do CIEG Anália Torres e Manuela Tavares, membro da direção
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do CIEG e da UMAR.

Da esquerda para a direita: Adélia Pinhão, Conceição Raimundo, Idalina Rodrigues, Julieta Rocha,
Manuela Tavares, Anália Torres, Eulália Vaz e Esmeralda Mateus.

A convite do Departamento de Estudos Portugueses, Manuela Tavares, membro da
Direção do CIEG, deu uma conferência sobre
“Feminismos em Portugal”, na Universidade
de Lyon, França. Esta iniciativa contou com
o apoio de Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
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