
                      
 

 

  

Seminário “Género em Agenda” 
Boas Práticas de trabalho com jovens 

 

8 •••• Março •••• 2006 •••• 17h30m 
Auditório Conselho Nacional de Juventude •••• R. dos Douradores 106-118, 4º-Lx. 
 

17:00 – 17:30 Recepção e registo de participantes ••••  

17:30 – 17:45 Sessão de abertura •••• Carla Mouro Presidente do Conselho Nacional da Juventude •••• Elza Pais* Presidente 
da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres •••• 

17:45 - 18:30 Jogos para a igualdade de género •••• Vera Moreno João Pereira Vice Presidentes da Rede Portuguesa de 
Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens •••• 
 
18:30 - 19:00 Boas Práticas internacionais para a igualdade de género •••• Catarina Costa Mentorada dMpM •••• 
 
19:00 – 19:30 Onde estamos em Portugal? - Debate e follow-up •••• Alexandre Dias CNJ, Catarina Costa dMpM •••• 

19:30 – 20:00 Sessão de encerramento •••• Alexandra Sofia Silva Presidente da Rede Portuguesa de Jovens para a 
Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens •••• Maria Geraldes* Presidente do Instituto Português da Juventude •••• 
Ema Lourenço* Conselheira Interdepartamental para a Igualdade da Presidência do Conselho de Ministros •••• 
* sujeito a confirmação 



O Conselho Nacional da 
Juventude e a Rede  
Portuguesa de Jovens para  
a Igualdade de  
Oportunidades entre  
Mulheres e Homens  
convidam-te para o 
Seminário “Género em  
Agenda” Boas Práticas de  
trabalho com jovens”  
 
�A entrada é livre mas sujeita a número 
limitado de lugares.  
Informações e inscrições por email até 7 de 
Março às 13:00 para CNJ: geral@cnj.pt ou 
REDE: rede.jovens.igualdade@gmail.com 
 

                                                                           

� Com o objectivo de sensibilizar os/as agentes que trabalham na área 
da juventude, incluindo líderes de associações juvenis e de estudantes, 
grupos informais de jovens e voluntários/as para a importância da 
utilização de metodologias de inclusão da perspectiva de género 
atractivas e eficazes, direccionadas a fomentar a efectiva participação 
de raparigas e rapazes na sociedade. 
 

Seminário “Género em Agenda” 
Boas Práticas de trabalho com jovens 

 
8 •••• Março •••• 2006 •••• 17h30m 

Auditório do Conselho Nacional da Juventude •••• 
Uma iniciativa para assinalar o Dia Internacional da Mulher 


