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Formação de jovens / voluntárias da UMAR
“30 Anos da UMAR e os desafios da intervenção feminista no
século XXI”
10, 11 e 12 de Março de 2006

A Formação Interna de técnicas/os, voluntárias/os, assim como das próprias associadas
tem sido uma dimensão relevante no trabalho da UMAR. Igualmente, os campos de
intervenção da nossa acção exigem permanente renovação e actualização para que
posamos dar respostas adequadas aos desafios do nosso tempo. Neste ano de 2006,
que constitui também um período que queremos dedicar às comemorações dos 30 anos
da nossa associação, dedicamos a formação às áreas prioritárias do trabalho no terreno
que vimos desenvolvendo, nomeadamente no campo do combate à violência contra as
mulheres.
Objectivos
Com esta formação de jovens / voluntárias pretende-se:

-

construir pontes entre o passado e o futuro nas lutas pelos direitos das
mulheres;

-

articular a intervenção em áreas específicas como a violência com as
perspectivas feministas e uma visão emancipatória de direitos humanos e de luta
pela transformação social;

-

partilhar e construir saberes teóricos e saberes técnicos, assim como vivências
pessoais e colectivas;
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Metodologia

A formação consistirá em momentos e espaços divesificados, abrangendo os seguintes
temas: A História da UMAR e os Feminismos em Portugal, O internacionalismo
feminista e a Marcha Mundial das Mulheres, A Violência contra as mulheres,
Intervenção comunitária e social e Desenvolvimento Local, Aborto e Direitos
Sexuais e Reprodutivos.
Neste espaço-tempo de formação, que designamos “30 anos da UMAR e os desafios da
intervenção feminista no séc. XXI”, propõe-se que nos diversos temas / painéis se
diversifiquem metodologias e formas de apresentação. Assim, em alguns casos, as
temáticas serão apresentadas através de “comunicação”, noutros serão utilizadas
formas como o teatro, a expressão dramática, e outras estratégias formativas. Ter-se-á
em conta a importância da participação activa de todas, em que todas possamos ser
formadoras e formandas, actoras e espectadoras, nos diversos tempos deste fim-desemana.
Constitui uma formação interna à UMAR, embora possa estar aberta a participantes
externas que, de alguma forma, tenham colaborado ou queiram vir a colaborar com a
organização.

Inscrição: € 12,00
Conta nº 180.10.001901-7 do Montepio Geral com o
NIB: 0036 01809910001901730
Local: Almada
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Programa

Sexta-feira, dia 10 de Fevereiro
Ao fim da tarde:
-

Recepção e entrega de documentação e programa (Luísa Quaresma);

Jantar
Às 21h 30:
-

Boas vindas, pela Presidente da UMAR, Elisabete Brasil

-

Actividades de inter-conhecimento, de “quebra-gelo”, organizadas por Ana
Brito

-

Ambientes de música, CD-R’s da UMAR e da MMM.

Sábado dia 11 Fevereiro
De manhã, às 9h 30m

-

“A História da UMAR e os Feminismos em Portugal”, por Manuela
Tavares

-

“A experiência de outros grupos feministas”, por Ana Sara Brito e
Teresa Almeida;

-

“O internacionalismo feminista e a Marcha Mundial das Mulheres”,
por Almerinda Bento e Catarina Moreira

Intervalo para café

Às 11h 30:

-

“Violência contra as mulheres: o atendimento à vítima numa
perspectiva feminista”, por Elisabete Brasil
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-

“Experiências, saberes e técnicas no atendimento às mulheres
vítimas de violência”, Equipa do Monte, Sílvia Silva, Rita Gonçalves Sá,
Equipa dos Açores;


Relatora: Luísa Quaresma

Almoço
De tarde, às 14h 30:

-

Continuação de “Experiências, saberes e técnicas no atendimento às
mulheres vítimas de violência, no âmbito do trabalho da UMAR”,
Equipa do Monte, Sílvia Silva, Rita Gonçalves Sá, Equipa dos Açores;

-

“Prevenção da violência numa perspectiva integrada”, Maria José
Magalhães, Ana Paula Canotilho e Ana Rita Mota.

Intervalo para café
Às 17h:

-

“Observatório de Mulheres Assassinadas”, por Artemisa Coimbra e Sofia
Bernardes;

Às 18h:
- “Espaço Jovens”, organizado por Catarina Moreira, Joana Sales, Ana Brito.
Jantar
- Continuação do “Espaço Jovens”

Domingo, dia 12 Fevereiro
De manhã, pelas 9h 30:

-

“Intervenção e Educação Comunitárias”, por Sílvia Azevedo, Ana Sofia;

-

“Experiências de Educação e Intervenção Comunitária para a
autonomia das mulheres”, por Ana Carina Fernandes e Ilda Afonso.
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Intervalo para café
Às 11h:

-

“Aborto e Direitos Sexuais e Reprodutivos”, Paula Barros, Ana Brito,

-

Workshop de Teatro do Oprimido sobre o “Direito ao Aborto”, por Catarina
Príncipe, Marta Tormenta e Raquel Biltes.

Almoço
De tarde, às 14h 30:
Assembleia Geral Ordinária da UMAR

