IgualAnima Alentejo

Em destaque: Igualdade de Género!
Nesta edição voltamos a destacar a Igualdade de Género. A 24 de Outubro realizar-se-á a 5ª
edição do Dia Municipal para a Igualdade e estamos já a tratar dos preparativos! No Alentejo
iremos realizar dois encontros preparativos*, pretendendo contar com pessoas representantes do
poder local e organizações da sociedade civil comprometidas com a Igualdade, para pensarmos em
conjunto o assinalar do Dia Municipal para a Igualdade 2017
Participe!
Portalegre – 28 de Setembro – Inscrição | Beja – 25 de Setembro – inscrição
* iniciativa inscrita no projeto “Igualanima Alentejo – Igualdade é Desenvolvimento”, co-financiado pelo POISE, medida 3.16,
em parceria com a CIMBAA e a CIMBAL

CAMPANHAS
Always #LikeAGirl
https://youtu.be/XjJQBjWYDTs

SUGESTÕES DO MÊS
Projeto
Local Gender Equality | CES-UC

Tese mestrado
Estudo Sócio-ecológico sobre Tráfico de Seres Humanos para fins de Exploração
Laboral na Região do Alentejo – análise espacial e estatiś tica | FCSH-UNL

Tese doutoramento

“Só Muda a Moeda”: representações sobre tráfico de seres humanos e trabalho
sexual em Portugal | ISCTE

Referencial

Igualdade de Género em Portugal: indicadores-chave 2017 | CIG

OPORTUNIDADES
Ação de Formação “Técnico de Apoio à Vitima” – 90h Blearning
Lisboa | 26 de setembro a 31 de outubro 2017

No âmbito do I Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género do
Município de Lisboa 2014-2017 surge a Ação de Formação "TAV - Técnico/a de Apoio à Vítima".
Esta ação é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Associação de Mulheres
contra a Violência e irá realizar-se entre 26 e 31 de outubro 2017.
Inscrições gratuitas até 18 de Setembro, aqui: http://bit.ly/2vsdhFj
+ info: formacao@amcv.org.pt

Parlamento d@s Jovens – Inscrições abertas
O tema em debate da nova edição do Parlamento
d@s Jovens é a Igualdade de Género!
O programa Parlamento d@s Jovens é uma
iniciativa da Assembleia da República, dirigida
aos/às jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
e do ensino secundário, de escolas do ensino
público, privado e cooperativo do Continente, das
Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de
Fora da Europa.
Inscrições e + info:
http://www.jovens.parlamento.pt

Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
mailto:animar@animar-dl.pt | www.animar-dl.pt
www.facebook.com/assocacao.animar

