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Malala Yousafzai sai do hospital 

Começamos o ano 2013 com uma boa notícia: Malala Yousafzai, a menina paquis-

tanesa baleada com um tiro na cabeça por talibans, saiu do hospital em Londres no 

dia 3 de Janeiro, onde esteve internada desde meados de Outubro de 2012.  

A adolescente terá de continuar com a sua reabilitação na residência provisória da 

família em Birmingham.  O hospital Queen Elizabeth afirmou num comunicado que 

“o seu estado de saúde é suficientemente satisfatório para que ela passe a ser 

seguida em ambulatório nas próximas semanas”. 

A rapariga de 15 anos foi baleada na cabeça pelos talibãs quando viajava de auto-

carro para a escola. O ataque foi uma resposta ao ativismo de Malala a favor do 

direito à educação das raparigas.  

A PpDM deseja uma pronta recuperação junto da sua família a Malala  e espera que 

possa continuar com os seus estudos em paz e liberdade. 
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Foto: Reuters 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/malala-yousafzai-recebe-alta-do-hospital-e-vai-recuperar-junto-da-familia-1579460
http://www.publico.pt/mundo/noticia/malala-yousafzai-recebe-alta-do-hospital-e-vai-recuperar-junto-da-familia-1579460
http://www.publico.pt/mundo/noticia/malala-yousafzai-recebe-alta-do-hospital-e-vai-recuperar-junto-da-familia-1579460
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Uma jovem estudante de 23 anos morreu na Índia dias depois de ter sido violada, 

durante mais de uma hora, por seis homens dentro de um autocarro. Este crime 

provocou uma onda de indignação e protestos em todo o país, onde milhares de 

pessoas saíram às ruas para exigir ao governo que tome as medidas necessárias 

para acabar com a violência contra as mulheres e, em particular, garantir a punição 

dos crimes sexuais. Pode assinar uma petição para pôr fim “a cultura de violência” 

contra as mulheres na Índia aqui. 

O abrandamento da economia da Coreia do Norte está a tornar as mulheres o princi-

pal sustento das famílias. O trabalho dos homens não é suficiente para a subsistên-

cia das famílias, pelo que as mulheres têm que completar o trabalho doméstico, não 

pago, com o trabalho pago, fora de casa. Para algumas destas mulheres, a sua con-

tribuição económica trouxe também uma inclusão maior nas decisões familiares. . 

A diretora executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, começou uma viagem ofi-

cial de uma semana à África Ocidental, pedindo uma participação mais ativa das 

mulheres em várias áreas de decisão da sociedade. Bachelet pretende aumentar a 

autonomia feminina na economia e na política em África. 

Um estudo da Universidade da Cidade do Cabo afirma que uma em cada três mulhe-

res na África do Sul, branqueia a sua pele. As razões são diversas mas a maior parte 

das mulheres consultadas declarou que o fazem porque querem ter a pele branca, 

de acordo com alguns estereótipos de beleza ocidental. Os perigos associados ao 

uso deste tipo de cremes, incluem cancros do sangue, tais como a leucemia e 

outras doenças graves da pele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as 

mulheres nigerianas são as maiores requerentes destes tratamentos, 77% das 

mulheres nigerianas usa estes produtos de forma regular. 

Mulheres do Mercosul exigem incluir uma perspetiva de género em todas as políti-

cas públicas. Numa conferência celebrada em Brasília, a Secretária de Políticas 

para Mulheres do Brasil, Eleonora Menicucci, afirmou que “embora se tenha avan-

çado muito, os países do Mercosul têm ainda muito que fazer nas questões da 

Igualdade de Género, nomeadamente no que respeita ao mercado laboral, à violên-

cia doméstica e ao tráfico de seres humanos, onde as mulheres são as principais 

vítimas. 

A Coreia do Sul elegeu, pela primeira vez, uma mulher presidente do país. A candi-

data do partido conservador, Park Geun-Hye, derrotou o seu adversário do partido 

de centro-esquerda. A nova presidente afirmou: “Esta eleição é uma vitória para 

todos vocês, para o povo. Esta é uma vitória do coração das pessoas que esperam a 

revitalização da economia”. 
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http://www.noticiasaominuto.com/mundo/31877/jovem-indiana-violada-em-autocarro-morreu-no-hospital#.UOrkuOQj7Vo
http://www.avaaz.org/po/end_indias_war_on_women/?slideshow
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/11/women-north-korea-men-jobs
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/11/women-north-korea-men-jobs
http://www.unwomen.org/2013/01/during-first-official-trip-to-senegal-mali-and-nigeria-un-women-executive-director-to-call-for-increasing-womens-participation-in-politics-economy-and-peacebuilding/
http://www.unwomen.org/2013/01/during-first-official-trip-to-senegal-mali-and-nigeria-un-women-executive-director-to-call-for-increasing-womens-participation-in-politics-economy-and-peacebuilding/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20444798
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20444798
http://www.e-mujeres.net/noticias/mujeres-del-mercosur-piden-incluir-cuestion-genero-todas-politicas
http://www.e-mujeres.net/noticias/mujeres-del-mercosur-piden-incluir-cuestion-genero-todas-politicas
http://nofemininonegocios.com/coreia-do-sul-elege-a-sua-primeira-presidenta.phtml


 

 

EUROPA 

A Comissão Europeia lançou uma base de dados sobre “mulheres preparadas para 

integrar os conselhos de administração das empresas”, como forma de destruir os 

mitos existentes sobre o acesso das mulheres a cargos de chefia. Esta base de 

dados é fruto da iniciativa “Women on boards” das escolas de gestão europeias. As 

mulheres que constam desta lista, são altamente qualificadas e estão dispostas a 

assumir lugares em conselhos de administração, a partir de qualquer momento. 

A Direção-Geral da Justiça da Comissão Europeia lançou uma campanha denomina-

da “Equality pays off: A igualdade compensa”. Esta iniciativa tem com objetivo incen-

tivar e apoiar as empresas a enfrentar os desafios do mercado de trabalho, promo-

vendo a igualdade de género e reduzindo a disparidade salarial entre mulheres e 

homens. 

Um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nómico (OCDE) alerta de que as mulheres serão o grupo mais vulnerável das políti-

cas de austeridade, que estão a ser adotadas por vários países da União Europeia, 

entre os quais Portugal. A OCDE considera que “nalguns países, as políticas de aus-

teridade e a centralização para promover o regresso ao trabalho de pessoas que 

ficaram desempregadas por causa da crise, podem retirar centralidade à questão 

da igualdade entre homens e mulheres”. 

A investigadora italiana Rita Levi-Montalcini, primeira mulher prémio Nobel da Medi-

cina, morreu aos 103 anos em Roma. A investigadora foi galardoada em 1986 pela 

descoberta dos fatores de crescimento das células nervosas. A investigadora foi 

também a primeira mulher presidente da Enciclopédia Italiana, entre 1993 e 1998. 

Foi membro da Academia Italiana das Ciências, da Academia das Ciências dos Esta-

dos Unidos e da Royal Society de Londres, e participou na criação do Instituto Euro-

peu de Investigação Cerebral de Roma, dedicado ao estudo do cérebro. 

A organização CELEM, coordenadora nacional do Lobby Europeu de Mulheres na 

Espanha, organizou uma conferência dedicada à prostituição, no gabinete do Parla-

mento Europeu em Madrid. Esta conferência serviu para lançar o debate político 

sobre a realidade da prostituição, não só em Espanha, mas na Europa e apresentar 

a campanha do LEM “Juntos por uma Europa livre de prostituição”, que a PpDM 

está a coordenar em Portugal. 

Um grupo de mulheres italianas, ativistas dos Direitos das Mulheres, protestaram no 

norte da Itália, contra as controversas declarações do padre da Igreja Católica, Piero 

Corsi. O padre Corsi, da locadidade italiana de Lerici, afirmou que são as atitudes 

provocadoras que as mulheres têm hoje em dia, que motivam os casos de violência 

doméstica, e inclusivamente alegou argumentos como a negligência na cozinha e 

na limpeza da casa, para explicar a violência contra as mulheres. Depois deste pro-

testo, promovido pela antropóloga Alessandra Verdini, o padre Corsi dimitiu-se do 

sacerdócio, por se considerar “indigno”.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1358_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1358_en.htm
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/EPO_Leaflet_PT.pdf
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/austeridade_pode_reverter_avancos_na_igualdade_de_oportunidades.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/austeridade_pode_reverter_avancos_na_igualdade_de_oportunidades.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/austeridade_pode_reverter_avancos_na_igualdade_de_oportunidades.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/primeira-premio-nobel-da-medicina-morreu-aos-103-anos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/primeira-premio-nobel-da-medicina-morreu-aos-103-anos
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4392&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4392&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique258&lang=en
http://www.rm.co.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=6434:padre-italiano-renuncia-apos-afirmar-que-sao-as-proprias-mulheres-que-instigam-a-violencia-sexual&catid=94:sociedade-e-comportamento&Itemid=334
http://www.rm.co.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=6434:padre-italiano-renuncia-apos-afirmar-que-sao-as-proprias-mulheres-que-instigam-a-violencia-sexual&catid=94:sociedade-e-comportamento&Itemid=334
http://www.rm.co.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=6434:padre-italiano-renuncia-apos-afirmar-que-sao-as-proprias-mulheres-que-instigam-a-violencia-sexual&catid=94:sociedade-e-comportamento&Itemid=334


 

 

PORTUGAL 

Portugal é o primeiro Estado membro da União Europeia a ratificar a Convenção do 

Conselho de Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e 

a Violência Doméstica, também conhecida como Convenção de Istambul. O debate 

ocorreu a 12 de Dezembro de 2012, e a votação, por unanimidade, aconteceu dois 

dias depois. O deputado José Mendes Bota, que desde 2006 esteve profundamente 

implicado em todas as fases que concretizaram este importante instrumento jurídi-

co internacional, fez uma intervenção no plenário da Assembleia da República neste 

debate. Agora, como Relator Geral sobre a Violência Contra as Mulheres, no âmbito 

do Conselho da Europa, a sua missão é sensibilizar outros países a juntarem-se à 

Turquia, à Albânia, à Bósnia & Herzegovina e a Portugal, para atingir as 10 ratifica-

ções, número a partir do qual a Convenção entrará em vigor. (Fonte: 

www.mendesbota.com). 

Ana Martinho é a primeira mulher a assumir o posto mais importante da diplomacia 

portuguesa. Martinho chega a Lisboa, depois de ter estado em Bruxelas como con-

selheira de Durão Barroso, para ocupar o cargo de secretária-geral do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 

Segundo as conclusões do Estudo “High achievers: recognizing the power of women 

to spur business and economic growth”, da Ernst & Young Terco, Portugal tem que 

redobrar esforços na área do empreededorismo feminino. Entre os 54 países que 

integram o GEM (Global Entrepreneurship Monitor), menos de 5% das mulheres, 

entre os 18 e os 64 anos, lançaram empresas em Portugal. 

A psicóloga social e professora catedrática do ISCTE, Lígia Amâncio, escreveu uma 

crónica no jornal Público, onde critica a recente campanha lançada pelo Governo 

Português contra a violência doméstica. Com o título de “Violência é culpa”, a pro-

fessora analisa, de forma crítica, a campanha do governo e escreve que “esta cam-

panha sugere uma curiosa metáfora da atualidade. Um discurso que vitimiza mais 

ainda as próprias vítimas, um convite à alineação das consciências, o isolamento 

das pessoas face à ausência do cumprimentos dos deveres do Estado: vítimas de 

agressão sem agressores, nem proteção por parte das instâncias a quem cabe essa 

função, dêem um murro na mesa e deixarão de o ser”. 

O julgamento de Myriam Zaluar, jornalista freelance e ex-ativista do Movimento Sem 

Emprego (MSE), arguida por ter alegadamente realizado uma manifestação ilegal 

com outras três pessoas, foi adiado para 13 de Março. A juíza decidiu adiar o julga-

mento porque a arguida não foi notificada da sua acusação pelo tribunal. À saída, 

Myriam Zaluar foi saudada por mais do que 100 pessoas que se reuniram na rua 

para mostrar a sua solidariedade.  
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http://www.sulinformacao.pt/2012/12/mendes-bota-sauda-ratificacao-de-convencao-contra-violencia-domestica-no-parlamento/
http://www.sulinformacao.pt/2012/12/mendes-bota-sauda-ratificacao-de-convencao-contra-violencia-domestica-no-parlamento/
http://www.sulinformacao.pt/2012/12/mendes-bota-sauda-ratificacao-de-convencao-contra-violencia-domestica-no-parlamento/
http://www.mendesbota.com/menu_home/pdf/20121212iar.pdf
http://www.publico.pt/politica/noticia/ana-martinho-e-a-primeira-mulher-secretariageral-dos-diplomatas-1570234
http://www.publico.pt/politica/noticia/ana-martinho-e-a-primeira-mulher-secretariageral-dos-diplomatas-1570234
http://nofemininonegocios.com/ranking-do-empreendedorismo-feminino-portugal-tem-de-redobrar-esforcos-e-brasil-da-exemplo.phtml
http://nofemininonegocios.com/ranking-do-empreendedorismo-feminino-portugal-tem-de-redobrar-esforcos-e-brasil-da-exemplo.phtml
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/violencia-e-culpa-1579499?fb_action_ids=10200202940345996&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210200202940345996%22%3A265722173556305%7D&action_type_map=%7B%221020020294034599
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/violencia-e-culpa-1579499?fb_action_ids=10200202940345996&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210200202940345996%22%3A265722173556305%7D&action_type_map=%7B%221020020294034599
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/violencia-e-culpa-1579499?fb_action_ids=10200202940345996&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210200202940345996%22%3A265722173556305%7D&action_type_map=%7B%221020020294034599
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=609774
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=609774
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=609774


RECURSOS 

E - cadernos CES Nº 14: Discursos e representações de mulheres hoje: perspeti-

vas disciplinares em diálogo. 

Relatório sobre o impacto da crise económica na situação das mulheres e dos 

homens e nas políticas de igualdade de género. Comissão Europeia. Novembro 

de 2012.  

Relatório mundial sobre salários 2012/2013. Organização Internacional do Tra-

balho (OIT). 

Relatório Closing the gender gap - Act now. OECD, 2012. 

Relatório “High achievers: recognizing the power of women to spur business and 

economic growth”. Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent 

of legal protection. Organização Internacional do Trabalho, Janeiro de 2013. 

 

CONFERÊNCIAS 

Conferência internacional Poverty and Inequality in societies of human rights. The 

paradox of democracies. Conselho de Europa, Estrasburgo. 21 - 23 de Fevereiro. 

O que seria uma revolução democrática da justiça?. Ciclo “Cidadania e desenvol-

vimento: a governação e a organização do sistema de justiça”. Auditorio da Faul-

dade de Economia da Universidade de Coimbra. 25 de Janeiro. 

Conferência multidisciplinar Vulnerable families. What can Europe do?. Dublin, 4 

e 5 de Fevereiro. 

Conferência Internacional (Anti-) racismo and critical interventions in Europe—

Social Sciences, policy developments and social movements. Auditorio de Centro 

de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), Picoas Plaza, Rua do Viriato. 19 e 20 de 

Fevereiro. 
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http://www.ces.uc.pt/e-cadernos/pages/pt/indice.php
http://www.ces.uc.pt/e-cadernos/pages/pt/indice.php
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/crisis_report_dec_2012_enp.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/crisis_report_dec_2012_enp.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Global_Wage_Report.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/OCDE_ClosingTheGenderGap_2012.pdf
http://www.gemconsortium.org/docs/2409/gem-2011-global-report
http://www.gemconsortium.org/docs/2409/gem-2011-global-report
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://rights-poverty.eu/conference/
http://rights-poverty.eu/conference/
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6754&id_lingua=1
http://www.coface-eu.org/en/Events/Vulnerable-families/
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6517&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6517&id_lingua=1


 

 

SEMINÁRIOS, TERTÚLIAS E WORKSHOPS 

Lançamento do livro “Social movements and sexual citizenship in Southern Euro-

pe”, de Ana Cristina Santos. Gay’s the word bookshop, Londres. 17 de Janeiro. 

Quem é o inimigo? Anatomias de guerras revolucionárias. CES Lisboa, Picoas Pla-

za, Rua do Viriato 13. 18 de Janeiro. 

1 º Encontro de Medicina Legal: A importância e o seu contributo em Portugal. 

Hotel Meira, V.P. Âncora, Caminha. 20 de Janeiro. 

Seminário Building more “cultural” sustainable communities. Casa do Chá do Jar-

dim da Sereia, Coimbra. 22 de Janeiro.  

Flashmob One billion rising Europe. Bruxelas, 14 de Fevereiro. 

Mobilidade Internacional: 7th International Women’s Institute on Leadership and 

Disability. EUA. Agosto de 2013. Candidaturas até 13 de Janeiro. 

Formação para formadores: Culture, body, gender and sexuality in adult training. 

Budapeste, 1 - 7 de Julho. 

 

PROPOSTAS E CANDIDATURAS 

Oportunidade de emprego: Policy Officer (migration, anti-discrimination) and Pro-

ject Coordinator. Lobby Europeu de Mulheres. Candidaturas até 18 de Janeiro. 

Oportunidade de práticas: The women’s Initiatives for gender justice. A Haia, 

Holanda. Candidaturas até 28 de Janeiro.  

Convocatória para apresentação de propostas do Fundo fiduciário das Nações 

Unidas para eliminar a Violência contra a Mulher. Propostas até 21 de Janeiro. 

 

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES 
Para mais informação sobre a Plataforma e a área dos direitos das mulheres visite o nosso 

site ou segue nos no Facebook!  

www.plataformamulheres.org.pt 

www.facebook.com/plataforma.mulheres 
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http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=6724&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=6724&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6506&id_lingua=1
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/temporario/pdf2/Programa_med_lgal.pdf
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6188&id_lingua=1
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4394&lang=en
http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/wild/wild13/wild2013
http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/wild/wild13/wild2013
http://cesie.org/en/in-azione/body-tc/
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4376&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4376&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?article4380&lang=en
https://grants.unwomen.org/stock/templates/2012/UNTFEVAW_2012_Call4Proposals_pt.pdf
https://grants.unwomen.org/stock/templates/2012/UNTFEVAW_2012_Call4Proposals_pt.pdf
http://www.plataformamulheres.org.pt
http://www.facebook.com/plataforma.mulheres
http://www.plataformamulheres.org.pt
http://www.facebook.com/plataforma.mulheres

