A REDE tem como finalidades:

Como ser SÓCIA/ O:

> Consciencializar as/os jovens quanto às questões da igualdade
de género no contexto português, europeu e internacional;

Preencher ficha de sócia/o que se encontra no sítio:

> Apoiar a integração das preocupações e necessidades
particulares das jovens mulheres nas agendas políticas
portuguesa, europeia e internacional;
> Implementar projectos (autonomamente ou em parceria com
entidades idóneas) com vista a contribuir para a resolução dos
problemas enfrentados pelas jovens mulheres em Portugal, bem
como para a realização da igualdade de género;
> Integrar a dimensão da igualdade de género nas actividades
associativas, nomeadamente juvenis;
> Contribuir para o aumento da participação das jovens nos
processos e posições de tomada de decisão;
> Promover, numa perspectiva de desenvolvimento de
competências iniciais, a formação das jovens mulheres
desfavorecidas com vista à sua integração social, económica e
comunitária;
> Contribuir para a inclusão da dimensão de género nos processos
de educação formal e não formal;
> Organizar encontros, colóquios, conferências, seminários e
quaisquer outras iniciativas que fomentem a discussão de temas
relacionados com a igualdade de género;

> www.redejovensigualdade.org.pt
e enviar para

> rede.jovens.igualdade@gmail.com
Para ser sócia/o paga-se:
Jóia - um montante único de 13,5.
Quotização anual - 6,5 sujeita a actualizações anuais.
A qualidade de sócia/o dá direito, à recepção de informação sobre
actividades no campo da igualdade de género e juventude;
convites para as actividades dinamizadas pela REDE sem custos
ou com um custo simbólico; participação na mailing list da REDE
e, desejavelmente, à participação das pessoas de forma activa
na vida da associação.

> Realizar estudos e trabalhos de investigação no campo da
igualdade de género;

REDE

Rua Ramalho Ortigão nº 14. 1º . sala 2
4000 - 407 Porto

http://redejovensigualdade.org.pt
E-mail: rede.jovens.igualdade@gmail.com

www.demulherparamulher.redejovensigualdade.org.pt
E-mail: de.mulher.para.mulher@gmail.com

Tlm: 91 781 87 27 . Tel: 22 201 02 50

Projecto co-financiado pelo Fundo Social Europeu:

A REDE assume-se como uma organização
que congrega duas áreas de intervenção: a
igualdade de género e a juventude.
Pretende fazer o mainstreaming do género
na área da juventude.

REDE Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens

Seminário com apoio:

> Promover o intercâmbio e cooperação com entidades nacionais
e estrangeiras que prossigam finalidades afins, nomeadamente
através da participação em redes já estabelecidas ou da criação
de redes próprias.

Contactos:

Com as parcerias de:

> Realizar, por si ou através de parcerias com entidades idóneas
nacionais ou estrangeiras, acções de educação e cooperação para
o desenvolvimento com o objectivo de promover a igualdade de
género;

PORTUGUESA DE JOVENS PARA A
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULHERES E HOMENS

O que é a REDE?
Fundada em 2000 a REDE é uma associação sem fins lucrativos.
É, também, um colectivo informal composto por associações
juvenis, de defesa dos direitos das mulheres, juventudes
partidárias, associações de estudantes, associações que
desenvolvem projectos dirigidos à juventude e jovens individuais.
A REDE tem por objecto a promoção da igualdade de género no
respeito pelos preceitos e orientações das Nações Unidas e da
União Europeia, recorrendo para tal a actividades de informação,
formação, lobbying, investigação, solidariedade e educação e
cooperação para o desenvolvimento.

Que actividades tem
desenvolvido a REDE?
> Organização de seminários e encontros nacionais e
internacionais nomeadamente:

> Acolhimento de intercâmbios internacionais de jovens,
nomeadamente:

. Seminário europeu Jovens para a Igualdade na Europa (2000).

. Looking Forward Together, em Oeiras (2004) sobre paz e
resolução de conflitos;

> Dinamização de workshops, acções de sensibilização e cursos
em escolas e associações juvenis, entre os quais:

. Get Together! Gender in Our Lives, em Lisboa (2005), sobre
igualdade de género.

. Curso de Formação Building Skills on Youth and Gender (2002).

A REDE é membro:
> da Secção das ONGs do Conselho Consultivo da Comissão para
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM);
> fundador da Plataforma Portuguesa para os Direitos das
Mulheres;
> da Plataforma Euro Mediterrânica de Juventude;
> da Rede de Jovens Mulheres da Associação de Mulheres da
Europa Meridional (AFEM).
A REDE é ainda responsável pela Coordenação Portuguesa da Rede
Europeia de Jovens Mulheres do Lobby Europeu de Mulheres
(LEM).

Actualmente, pessoas da REDE estão eleitas
como membros dos Conselhos de
Administração do LEM e da AFEM por
proposta da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres que constitui a
coordenação portuguesa junto daquelas
organizações não governamentais
comunitárias.

> Participação em projectos internacionais como:
> Produção e disseminação de informação sobre questões de
género ao nível nacional, europeu e internacional:

. Visita de Estudo Raising Awareness on Gender Balance Among
Young People em Tirana / Albânia (2003).

. Edição do Guia para as Jovens sobre a Igualdade de
Oportunidades na Europa (2001);

> Participação em iniciativas de outras associações como:

. Co-produção do Manifesto das Jovens Mulheres Europeias
(2000).

. Festival Internacional de Juventudes (2001);
. Encontros Nacionais de Juventude (2001, 2003);
. Iniciativas da Marcha Mundial das Mulheres (2005).

> Dinamização de projectos com vista ao mainstreaming de
género no campo da juventude, entre os quais:
. TK - Kit de Formação sobre Género e Juventude (com vista a
integrar a dimensão de género na cultura organizacional e actividades das associações juvenis e grupos de jovens);
. Um Desafio à Coeducação no Escutismo: a Igualdade de
Oportunidades.
> Dinamização em Portugal de projectos europeus, entre os
quais:
. "Conciliação entre a Família e o Trabalho das Mulheres e dos
Homens: Do Direito às Prática" da responsabilidade da AFEM.

> Tomadas de posição sobre:
. Assuntos relacionados com a juventude e a igualdade de género
junto de interlocutores políticos vários.
> Projectos com vista ao fomento da participação das jovens
na esfera pública de que é exemplo:
. Projecto de Mulher para Mulher (2005/2006).

(...)

Programa de
Mentoria para a
Participação Cívica
e Política das Jovens
> O que é o Programa de Mulher para Mulher?
É um programa inovador que visa motivar as jovens mulheres a
envolverem-se na vida pública, apoiar as jovens que desejam aceder
a postos de responsabilidade e contribuir para o aumento da proporção
de mulheres activas na política, no seio dos partidos, nas associações
e nas organizações não-governamentais.
> Quais os seus objectivos?
. Sensibililizar as jovens mulheres para as questões da igualdade de
género;
. Contribuir para a integração das preocupações e necessidades
particulares das jovens mulheres nos processos de decisão em
diferentes tipos de organizações;
. Aumentar a participação das mulheres nos processos de decisão;
. Desenvolver as competências das jovens;
. Contribuir para a criação e fortalecimento de redes de apoio das jovens;
. Promover a comunicação e cooperação intra e intergeracional entre
mulheres.
> O que é a Mentoria?
É uma estratégia destinada a desenvolver os recursos das gerações
mais jovens através da relação entre uma pessoa experiente e uma
pessoa mais jovem que deseja aumentar o seu potencial.
> Quem são as Mentoras?
Mulheres voluntárias, que possuem experiência na vida pública e
política e que aceitam investir tempo na transmissão dos seus saberes
e experiência a jovens mulheres.
> Quem são as Mentoradas?
Jovens mulheres que se interessam pela política e pelo associativismo
e que desejam desenvolver as suas competências de intervenção
nestes domínios podendo ter ou não experiência associativa.

> www.demulherparamulher.redejovensigualdade.org.pt
Projecto co-financiado pelo Fundo Social Europeu e desenvolvido ao abrigo
da medida 4.4.3.1. Sistema de Apoios Técnico e Financeiro às ONGs - Pequena
Subvenção:

Governo da República
Portuguesa

Seminário Inaugural
Casa de Serralves
>Sala Hexagonal
Porto > 22 Out. 2005
> 09:30 > 10:30 Recepção e Registo de Participantes
> 10:30 > 1 1:00 Sessão de Abertura
ORADORAS/ES: Vera Moreno Vice-Presidente da REDE; Manuela Marinho
Coordenadora do Sistema de Apoio Técnico e Financeiro às ONGs; Isabel Oneto
* Governadora Civil do Porto; Rita Lírio Secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto.
> 1 1 : 00 > 1 1 :3O Desenvol vimento de Competências para a Participação
ORADORA: Isabel Romão Vice-Presidente do Comité Director para a Igualdade
entre Mulheres e Homens do Conselho da Europa;
MODERADORA: Vera Moreno Vice-Presidente da REDE
> 1 1 : 30 > 1 1: 45 Intervalo
> 1 1 : 45 > 13: 00 A Mentoria enquanto Instrumento com vist a à
Participação Cívica e Política das Jovens Mulheres
ORADORAS: Veronika Neruda Conselho Nacional da Juventude da Suiça - A
experiência de Mentoria na Suíça; Marta Costa e Odete Fiuza (projecto de Mulher
para Mulher)  O Programa de Mentoria com vista ao fomento da participação
cívica e política das jovens mulheres em Portugal;
MODERADORA: Sofia Fernandes Co-fundadora e ex-Presidente da REDE.
> 1 3:00 > 14:30 Pausa para Almoço
> 1 4:30 > 1 7:00 A Participação Cívica e Política: Mesas Redondas por Áreas
de Intervenção
MODERADORA: Alexandra Sofia Silva Co-fundadora da REDE;
Sociedade Civil
ORADORAS: Ana Coucello Activista da Aliança para a Democracia Paritária; Maria
do Céu Cunha Rêgo Ex-Secretária de Estado para a Igualdade;
MODERADORA: Carla Mouro * Presidente do Conselho Nacional da Juventude;
RELATORA: Isabel Cruz Vice-Presidente da Associação Mulheres e Desporto;
Poder Político
ORADORAS: Euníce Neves Autarca; Ilda Figueiredo Eurodeputada; Sónia
Fertuzinhos Deputada; Teresa Caeiro Deputada;
MODERADORA: Marta Costa Projecto de Mulher para Mulher;
RELATORA: Teresa Oleiro Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde.
> 17: 00 > 17: 1 5 Intervalo
> 17: 1 5 > 18 : 00 Sessão de Encerramento: Apresentação das conclusões
pelas relatoras
ORADORAS/ES: João Pereira Vice-Presidente da REDE; Elza Pais Presidente da
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres; Jorge Lacão
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
* a confirmar

