A interseccionalidade no combate à discriminação em
Portugal – da teoria à prática
Organizado pelas Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação do Porto (FPCEUP),
European Network Against Racism (ENAR), Universidade Feminista, Casa do Brasil em
Lisboa, União de Mulheres Alternativa e Resposta - (UMAR) e Alexandrinas (Projeto
feminista de Direitos Humanos)
Objetivo
A perspectiva da European Network Against Racism (ENAR) dentro da interseccionalidade
é de se tentar alcançar a igualdade substantiva e de garantir os direitos fundamentais dentro
de sistemas institucionais. A nossa metodologia objetiva questionar e modificar os
enquadramentos jurídicos e políticos a longo prazo. Uma reflexão interseccional dentro da
justiça social é absolutamente essencial para assegurar que todos/as os/as participantes
possam ter acesso a serviços e medidas de proteção adequadas indeferentemente de sua
expressão de gênero, raça, etnia, opção sexual, deficiências e outras identidades.
Assim, o principal objetivo deste workshop é apresentar o conceito de interseccionalidade
e abordar como as existentes ferramentas de análise de impacto de políticas de justiça
social podem integrar e na prática uma metodologia mais integrada e holística. Durante a
reunião também será explorada como a interseccionalidade pode ser utilizada para
combater de maneira mais efetiva a discriminação estrutural.
Informações
Informamos que esta reunião será de inscrição gratuita e que se encontrará aberta para a
inscrição de todos/as os/as estudantes da nossa Faculdade, como também aos/as
investigadores/as, membros da sociedade civil que trabalhem em defesa dos direitos de
minorias e outros profissionais que queiram aplicar a interseccionalidade na prática da
justiça social no quotidiano de trabalho. Todos/as os/as participantes terão direito a um
certificado de participação neste workshop.
Local
Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação Porto – Portugal
Com previsão de data para 12.03 na sala 250
Comissão organizadora.
Profa. Maria José Magalhães
Juliana Wahlgren
Raquel Rodrigues
Talitha Vaz
Vilma Telles Martelo

Programação
Horário
8h30 - 9h
9h-9h30
9h30 – 10h30

Programa
Receção os/as participantes
Mesa de Abertura. Membro da Direção da FPCEUP,
Prof. Maria José Magalhães, Juliana Wahlgren e
Talitha Vaz.
A interseccionalidade como conceito e a importância
para Portugal: verdade ou mito?
Debate entre acadêmicos, associações de apoio às
vítimas e organizações internacionais

10h30 – 11h30 Interseccionalidade: Para quem? Por que? Para que?
Quando?

11h45 – 13h

14h – 16h30

16h30 - 17h

Discussão sobre como o conceito da
interseccionalidade foi interpretado na Europa e em
Portugal
Pausa- coffee break
Identificando as intersecções na prática:
Reflexão sobre as maiores desafios às pessoas que
intersectam com diferentes caraterísticas de
discriminação e propostas de como eliminar essas
barreiras
Almoço livre
Como e por que aplicar a interseccionalidade na lei,
nas políticas públicas e na proteção das vítimas de
discriminação
Atelier prático e exercícios
Encerramento - Membro da UMAR para encerrar o
workshop
Coffee break - Porto de Honra

