
REDE DE JOVENS 
PARA A IGUALDADE 

A Rede Portuguesa de Jovens para a 

Igualdade de Oportunidades entre 

Mulheres e Homens (REDE) é uma 

associação sem fins lucrativos, fundada 

em 2000, que tem como objetivo a 

promoção de igualdade de género na 

juventude no respeito pelos preceitos e 

orientações das Nações Unidas e da 

União 

Europeia recorrendo, para tal, a 

atividades de informação, formação, 

influência, investigação, solidariedade e 

educação e cooperação para o 

desenvolvimento. 
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QUEM SOMOS?
Uma iniciativa das ativistas de Viseu da

REDE de Jovens para a Igualdade, o

Viseu Jovem pela Igualdade é um projeto

que visa a promoção da Igualdade de

Género e o combate à violência de

género em Viseu, através do

associativismo, mobilização, educação e

empoderamento. 

Pretendemos reforçar a intervenção da

organização promotora no distrito,

contribuindo para a promoção de uma

cultura de cidadania ativa e

empoderamento jovem, investindo em

agentes multiplicadores em Viseu,

cidade e distrito. 

O Viseu Jovem pela Igualdade é um

projeto financiado pelo POISE. Teve

início a 1 de Novembro de 2016. 
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EDUCAÇÃO, 
SENSIBILIZAÇÃO E 

JUVENTUDE
O foco principal do projeto é a população 

jovem do Distrito de Viseu. 

Realizamos atividades educativas com 

jovens e alunxs das escolas básicas, 

secundárias e superiores do distrito. 

Dinamizamos workshops de capacitação 

sobre Igualdade de Género e combate à 

violência de género recorrendo a 

metodologias participativas baseadas nas 

artes (escrita criativa, teatro, dança, 

performance, música, foto etc). Temos 

como objetivo a formação de agentes 

multiplicadores com perspetiva ativista e 

de voluntariado para a transformação 

social. De forma a praticarem as 

competências aprendidas e sensibilizar 

outros jovens, xs jovens formandxs 

dinamizam sessões nas escolas 

secundárias do Distrito. 

Neste sentido, o projeto pretende 

promover de forma sustentável e com 

ampla visibilidade o associativismo e 

ativismo jovem pela Igualdade de Género 

e combate à violência de género, de 

forma laica, feminista e empoderadora. 

OFERTA FORMATIVA: 
TECNICXS

Sessões formativas para técnicxs que 

trabalham na área da violência de género: 

prevenção, atendimento ou outras. 

Realizadas em parceria com a Associação 

de Mulheres Contra a Violência (AMCV), 

Município de Viseu e o Núcleo de 

Atendimento às Vítimas de Violência 

Doméstica do Distrito de Viseu (NAVVD). 

Dinamizadas por peritxs a nível Nacional 

sobre modelos de intervenção, com 

enfoque no empoderamento e 

independência das mulheres, com uma 

abordagem laica e feminista, estas 

sessões pretendem informar, sensibilizar 

e proporcionar um espaço de debate e 

partilha entre instituições, organizações, 

técnicxs e peritxs da área. 

EVENTOS  CULTURAIS
Com perspetiva feminista, cidadã, de 

Direitos Humanos e transformadora. 

Pretendemos, através deste projecto, 

oferecer uma componente de Direitos 

Humanos e Igualdade de Género à oferta 

cultural da Cidade e do Distrito no 

sentido de promover a participação cívica, 

com enfoque especial nxs jovens. 


