
ção. O por-

quê de tal acontecer é o que

está a tentar descobrir. 

Já fez um inquérito a um terço do univer-

so de 300 pessoas que estão envolvidas

na praxe e, para Setembro, gostava que

saíssem os resultados numa publicação

que «acima de tudo visa analisar a praxe

sob o ponto de vista do género». Garante

que só vai levantar o problema e não se

vê a apresentar soluções porque, acredi-

ta, «a mudança não se dá quando duas ou

três pessoas apresentam soluções, mas

quando conseguem convencer uma

colectividade que um problema existe».

A estudar na capital, Sílvia trouxe de

Mangualde, onde viveu até entrar na

faculdade, o costume de estar envolvi-

da em associações juvenis: associa-

ções de estudantes e Parlamento Euro-

peu de Jovens. Foi no último que teve

conhecimento do Programa De Mulher

para Mulher. Cativa-a a temática da

igualdade de oportunidades, porque

acredita que é preciso que «todas as

pessoas possam ser cidadãos da

mesma forma, sem encontrarem bar-

reiras ao seu empoderamento pessoal

e à sua intervenção cívica e política».  

| Intervir na raiz |
Sensível ao facto de as barreiras serem

essencialmente «culturais», acredita que

é ao nível da sensibilização que é preciso

intervir. Tarefa dificultada pelo facto de

«não haver uma barreira legal à participa-

ção das mulheres» e, consequentemente,

«as pessoas não se consciencializarem da

sub-representação que as mulheres têm

nos lugares de tomada de decisão ou nos

organismos de intervenção cívica». 

Por isso, no passado dia 9 de Maio (Dia

da Europa), pôs em prática a primeira parte

do seu projecto de intervenção. Aprovei-

tando a reunião nacional do Parlamento

de Jovens Europeus (associação portu-

guesa) para comemorar a data, organizou

uma jornada sobre igualdade de género.

O encontro foi na Escola Secundária Ale-

xandre Herculano, no Porto, «tivemos dois

painéis onde falámos da igualdade de

género e associativismo, questões que

foram trabalhadas com a colaboração de

outras mentoradas (Cláudia Múria, Raquel

Ribeiro e Oriana Moreira e da coordena-

dora do projecto, Marta Costa). E, no final,

o debate sobre o que tem sido feito nos

organismos da União Europeia em termos

da igualdade de género». 

Quer ainda fazer uma revisão dos docu-

mentos formais e informais que saem da

associação para passarem a conter uma

linguagem inclusiva. «Porque todos os

documentos que dali saem são endere-

çados aos jovens, a faixa etária certa para
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pub.

Com a duração de um ano, o Pro-

jecto de mentoringDe Mulher Para

Mulher chega ao fim já em Setem-

bro. Promovido pela Rede Portu-

guesa de Jovens para a Igualdade

de Oportunidades entre Mulheres

e Homens (REDE) tem como prin-

cipal objectivo «motivar as jovens

mulheres a envolverem-se na vida

pública», como pode ler-se no site
http://demulherparamulher.rede-

jovensigualdade.org.pt/, que é

cartão-de-visita da associação e

do projecto. Para tal, criou um sis-

tema de mentoria em que as

jovens (mentoradas) são acom-

panhadas por mulheres em posi-

ções de destaque (mentoras). A

troca de experiências e a trans-

missão de conhecimentos é direc-

ta e por isso com mais probabili-

dades de ser mais eficiente. Às

jovens voluntárias, pede-se que

um ano seja suficiente para

ganharem ferramentas e saberem

como  intervir numa sociedade

onde os homens ainda ocupam a

maioria dos cargos de decisão.

Mentorada:
Nome: SÍLVIA VERMELHO
Idade: 17 anos
Curso: 1.º ano de Ciência Políti-
ca (ISCP, Universidade Técnica
de Lisboa)
Mentora: Regina Tavares da Sil-
va (membro do CEDAW, da ONU
e do Conselho da Europa)

PARA ulher…
O QUE É?

DE ulherM
O maior desafio

das jovens mulheres é…

«A conciliação família, trabalho e esfera

pessoal. A nossa grande ferramenta vai

ter de passar por homem e mulher, em

paridade, tratarem da esfera privada para

que ambos participem sem estarem

sobrecarregados da esfera pública.»


