2º encontro “O homem promotor da igualdade — homens e mulheres lado a lado pela igualdade de género”

15 DE NOVEMBRO 2018
09h00 – Abertura do secretariado / receção das e dos participantes
09h20
Sessão de abertura
Apresentação por Fernanda Freitas
Rosa Lopes Monteiro – Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Antónia Lima – CRIA
Tatiana Moura – Promundo Portugal / CES-UC
Ângelo Fernandes – Quebrar o Silêncio

11h00

Painel “INTERSECCIONALIDADE”
Geanine Escobar – Interserseccionalidades e Lesbianidade Negra em Portugal.
Sónia Matos – Igualdade de género na comunidade cigana: que desafios?
Daniela Bento – Visão interseccional no movimento transfeminista.
Moderação: Aline Flor

13h00 – Coffee Break
14h30

Painel “HETERONORMATIVIDADE E CISNORMATIVIDADE“
Sandra Saleiro – Quebrar o cisgenderismo (também) é promover a igualdade de género.
Nuno Pinto – Heterossexismo: o constante convite ao armário.
Júlia Pereira – Da cisnormatividade à transmisoginia.
Fado Bicha – Linguagem contranormativa numa arte conservadora.
Moderação: Catarina Marques Rodrigues

16h15 – intervalo
16h30
Painel “PARENTALIDADE E MASCULINIDADES CUIDADORAS“
Clara Sottomayor – Guarda alternada nos casos de divórcio: igualdade ou retorno ao patriarcado?
Margarida Lima de Faria – Homens/pais e a defesa dos direitos das suas filhas/ filhos LGBTI.
Vanessa Cunha – Masculinidades Cuidadoras e seus obstáculos: roteiro de uma reflexão.
Moderação: Carla Macedo
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16 DE NOVEMBRO
09h30 – Abertura do secretariado / receção das e dos participantes
10h00

Painel “HOMEM PROMOTOR DA IGUALDADE” (painel apresentado integralmente em inglês)
Asdis Olafsdottir (Bélgica) – The Barbershop Toolbox: Mobilizing Men for Gender Equality.
Hjálmar Gunnar Sigmarsson (Islândia) – Training Program for Engaging Men on VAW.
Gary Barker (EUA) – Gender Equality: What Do Men Have to Do with It?
Mónica Canário (Portugal) – HeForShe: What it is and why it matters.
Duncan Craig (Reino Unido) – Sexual violence against men, masculinities and gender equality: connecting the dots.
Moderação: Iryna Shev

13h00 – Intervalo para almoço
14h30

Painel “AS VÁRIAS DIMENSÕES DE SER HOMEM”
Vasco Prazeres – Paternidade Cuidadora: o papel do setor da saúde na promoção das novas masculinidades.
Isaac dos Santos – Transexualidade X Machismo.
Antónia Barradas – Pornografia na União Europeia: problematizando o uso da pornografia e envolvendo os homens na
igualdade de género.
Rúben Filipe Coelho – “Jogas como uma menina: masculinidades, desporto e inclusão.”
Moderação: Paula Cosme Pinto

16h15 – Coffee Break
16h30

Painel “SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA SEXUAL E NA INTIMIDADE”
Isabel Ventura – Violência sexual contra crianças e os crimes contra a autodeterminação sexual na Justiça portuguesa.
Ângelo Fernandes – Quebrar o Silêncio: violência sexual contra homens e rapazes.
Margarida Medina Martins – Violência sexual não é sexo, é crime: dessexualização do crime.
Cláudia Morais – Amar sem magoar: Reconhecer e eliminar a violência emocional na relação de casal.
Moderação: Carolina Reis
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17 DE NOVEMBRO
10h00
Workshop

“EDUCAR PARA A SEXUALIDADE: CHAMAR AS COISAS PELOS NOMES”

Educar para a sexualidade é um processo continuo que deve ter inicio com o nascimento. A forma como educamos de forma diferente, meninos e meninas, condiciona o seu crescimento e pode colocar em risco a sua saúde e bem-estar. Durante
a oficina iremos abordar os principais desafios da educação sexual na infância e a sua importância na prevenção da violência
sexual e de género, chamando as coisas pelos nomes, sem tabus.

Dinamização: Vânia Beliz, psicóloga clínica e da saúde

10h00 (repete às 11h15)
Workshop

“PRINCESAS DA DISNEY – ESTEREÓTIPOS E PAPÉIS DE GÉNERO NOS CONTOS TRADICIONAIS”
Criada em 1923, a Walt Disney tem feito parte do imaginário de milhões de crianças ao longo de décadas. As histórias são
emblemáticas, as músicas são cantadas de trás para a frente e as roupas das personagens são replicadas. Mas qual é a
mensagem que passa um filme onde a personagem do sexo feminino é salva pelo personagem do sexo masculino? E o que
acontece à sociedade quando esta mensagem está presente em dezenas de filmes?
Desde a Branca de Neve e os Sete Anões, passando pela Cinderela e pela Bela Adormecida, abordaremos alguns dos filmes
onde as princesas da Disney não tiveram oportunidade de fazer ouvir a sua voz.

Dinamização: Mónica Canário (HeForShe Portugal)

10h00
Workshop

“COMO QUER SER TRATADX?” – WORKSHOP DE LINGUAGEM INCLUSIVA”

Comunicar de forma a incluir todas as pessoas e evitar estereótipos é particularmente desafiador na língua portuguesa.
Quais são as regras difíceis de quebrar? Num contexto profissional onde há diferentes desafios na escrita de textos, como
é possível conciliar as normas da língua com uma visão inclusiva? Um workshop a pensar em jornalistas e profissionais da
comunicação que não querem deixar ninguém de fora, onde pessoas de todas as áreas são bem-vindas.

Dinamização: Aline Flor, jornalista do Público. Autora do podcast “Do Género”, sobre mulheres e igualdade.

10h00
Workshop

“INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”

A capacidade de identificar e gerir emoções é algo que nos distingue enquanto seres humanos, que nos permite relacionar e
funcionar em sociedade. É portanto uma ferramenta crucial para uma vivência diária plena. Este workshop procura dotar as e
os formandos de estratégias que lhes permitirão identificar e gerir estados emocionais, promotores de um desenvolvimento
emocional saudável e adequado às suas circunstâncias diárias. Procura igualmente desenvolver estratégias motivacionais,
capacitadoras de crescimento nas diversas áreas de funcionamento do formando e promotoras de uma maior satisfação
pessoal.

Dinamização: Cláudia Caires, psicóloga clínica (Quebrar o Silêncio)

