
FEVEREIRO ATÉ NOVEMBRO 2018



O PROJETO
O Encontro Nacional de Jovens Feministas (ENJF) acontece anualmente 
desde 2016 e tem como principal objetivo proporcionar um espaço de reflexão, 
debate e networking entre jovens feministas, procurando reunir ativistas, 
académicas/os e pessoas interessadas na área dos feminismos, de diferentes 
espaços e contextos profissionais, pessoais e políticos, para uma reflexão 
conjunta sobre o significado dos feminismos para as pessoas jovens hoje em dia. 
Este projeto é promovido pela REDE de Jovens para a Igualdade e cofinanciado 
pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, através do Apoio 
Técnico e Financeiro às ONGDM (artigo 9º do Decreto-Lei 246/98, de 11 de 
agosto). 

O tema da 3ª edição é o “Artivismo Feminista”. Pretende-se explorar as artes 
como forma de expressão artística e como ferramenta de mobilização e 
intervenção para a realização de uma igualdade de género substantiva. O projeto 
decorre de fevereiro a novembro de 2018.  

PÚBLICO-ALVO
Jovens feministas até aos 35 anos de idade, interessadas/os em refletir e debater 
sobre os feminismos e igualdade de género em Portugal.

ATIVIDADES
1. CONCURSO E EXPOSIÇÃO

O concurso de fotografia decorre de 21 de fevereiro a 31 de março de 2018, 
sob o tema “A Revolução é Feminista!”. O seu objetivo é o de dar visibilidade às 
causas feministas e promover a utilização da fotografia enquanto ferramenta para 
o ativismo e despertar de consciências. Em abril de 2018 será inaugurada a 
exposição “Olhares no Feminino – Exposição Coletiva de Fotografia do III. 
Encontro Nacional de Jovens Feministas”, em Lisboa, que integrará uma 
mostra do trabalho de três jovens fotógrafas e as cinco melhores fotos do concurso 
de fotografia. A exposição seguirá posteriormente para Viseu onde estará em 
exibição durante o encontro residencial.



2. ENCONTRO

O terceiro encontro nacional de jovens feministas terá lugar em Viseu, entre 18 
e 20 de maio de 2018. O encontro visa convidar jovens até aos 35 anos de idade 
que se identifiquem como feministas a produzir pensamento crítico sobre a 
situação atual da Igualdade de Género em Portugal e sobre a sua conceção 
feminista e jovem da sociedade. Este evento contará com workshops, seminários, 
momentos culturais e de convívio e uma ação de rua.

3. MARCHA

O III. Encontro Nacional de Jovens Feministas irá participar na organização da 
marcha pelo dia 25 de novembro – Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres – a ter lugar em Viseu.

http://redejovensigualdade.org.pt/blog/quem-somos/sobre-nos/ 

+ INFO

CONTACTOS

enjf.rede@gmail.com 

REDE  -

ENJF  - http://redejovensigualdade.org.pt/blog/projetos-atuais/enjf/

Imagem do III. Encontro Nacional de Jovens Feministas por Daniela Meneses. 
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Telemóvel  - 917 818 727
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