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CIMEIRA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES 

XXIII CONGRESSO  
DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE MULHERES DE CARREIRAS JURÍDICA 

20, 21 e 22 NOVEMBRO 2018 
FACULDADE DE DIREITO, LISBOA 

 

CONTEXTO 

A Cimeira dos Direitos Humanos das Mulheres, organizada pela Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas (APMJ), realiza-se em Lisboa entre os dias 20 e 22 de novembro, no 
âmbito do XXIII Congresso da Federação Internacional de Mulheres de Carreiras Jurídicas. 

Nesta cimeira estarão presentes 85 oradoras de todo o Mundo, que apresentarão as suas 
comunicações às 197 participantes já inscritas. 

Pela primeira vez em Portugal, este encontro conta com representações de 25 países, para 
além das mulheres juristas portuguesas: Angola, Argélia, Argentina, Brasil, Costa do 
Marfim, Cabo Verde, Espanha, Emirados Árabes Unidos, EUA, Filipinas, França, Guiné-
Bissau, Haiti, Índia, Israel, Itália, México, Moçambique, Paraguai, Republica Dominicana, 
Rússia, Senegal, Suíça, Tunísia e Turquia. 

 

TEMAS 

O evento visa debater assuntos da atualidade internacional relacionada com os Direitos 
Humanos da Mulher, sob uma perspectiva jurídica feminista.  

Os vários painéis serão divididos em três macro temas: 

_ Direitos Políticos, Migrações e Resistências; 
_ Violência de Género e Direitos Sexuais e Reprodutivos; 
_ Empoderamento Económico das Mulheres e Parentalidade. 

 

Calendário completo neste link: https://www.whrsummit.com/pt/programa. 
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MOSTRA PRÉVIA DE PAINÉIS  

 

 

Oradores da Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Espanha, EUA, França, Holanda, 
Índia, Itália, Moçambique, Portugal, República Checa e Turquia focam as suas intervenções 
nos Direitos sexuais e reprodutivos e violência de género. 

Os direitos das mulheres refugiadas ou em processo de migração serão também 
amplamente abordados, num ano em que a atribuição do Prémio Nobel da Paz foca 
exatamente estes direitos. 

Selecionamos um conjunto de papers que demonstra a amplitude – geográfica, intelectual 
e institucional – das intervenções:  

 

1. ROLE OF LAWS-WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT MENA REGION 

Papel das Leis - Empoderamento Económico das Mulheres no Médio Oriente 

Raya Abu Gulal, Abu Dabhi 
Consultora Jurídica, fundou a Women Lawyers Group-Middle East 

20 a 22 de novembro – 14h – 3º Painel 

Esta comunicação parte do princípio que a maioria das constituições na região do 
Médio Oriente garante às mulheres direitos iguais no acesso ao emprego (sem 
discriminação), no entanto, certas cláusulas de leis como o código Penal e Familiar 
permanecem discriminatórias. 

Para aumentar as oportunidades económicas das mulheres, governos, instituições e 
o setor privado devem trabalhar juntos para criar organizações que apoiem 
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programas económicos para as mulheres. É necessário que haja um foco na 
promoção da educação, na consciencialização da comunidade, no aprimoramento 
da proteção legal e na alocação de recursos. 

 

2. EMPOWERMENT OF WOMEN 

Empoderamento das Mulheres  

Caterina Flick, Itália 
Advogada, Coordenadora de Web & Media da Comissão IFWLC  

22 de novembro – 11h 

Não há uma definição universalmente aceite para os termos "discurso de ódio" e 
"sexismo"; estes são interpretados distintamente pelos vários Estados.  

Tal aspeto é crucial para existir um défice nesta legislação. As deficiências do 
quadro jurídico são dadas precisamente na imprecisão dos termos utilizados, as 
grandes "áreas cinzentas" que existem, devido às diferentes políticas aplicadas, 
revelam lacunas nos sistemas de notificação e no conceito de dano (a 
impossibilidade de medir a sua extensão e, de seguida, em obter uma 
compensação adequada).  

Num contexto em que os novos meios de comunicação são um novo facilitador do 
ecossistema para a difusão do assédio, intimidação e perseguição, o desafio é o de 
identificar um equilíbrio correto entre a necessidade para sancionar 
comportamentos objetivamente negativos e a proteção da liberdade de 
expressão. 

 

3. MUJERES Y MADRES PROTECTORAS CONTRA EL INCESTO PATERNO FILIAL. 
LAS MALTRATADAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

Mulheres e Mães Protetoras contra o incesto parental. As maltradas do Sistema 
Judicial. 

Graciela Jofré, Argentina  
Juíza de Paz 

22 de novembro – 9h30 

Este ensaio aborda a forma como o sistema judicial e a própria sociedade tratam 
as mulheres que têm coragem de denunciar os crimes de violência doméstica e/ou 
incesto parental.  

Ainda existem várias mulheres sem denunciar crimes de incesto e/ou agressão 
doméstica por parte dos pais, por isso quando esta denúncia acaba por ocorrer e a 
mãe passa de uma “mãe obediente” para uma “mãe protetora” existe sempre 
uma reação social e judicial. As mães que acabam por denunciar passam por um 
escrutínio judicial, tal como os seus filhos.  

A ideologia aplicada nos tribunais sobre a “alienação parental” será a ferramenta 
facilitadora para impedir este tormento às vítimas deste crime. É indispensável um 
novo olhar sobre estas mulheres pelo sistema judicial. Nelas pode residir a única 
possibilidade de recuperação e proteção das crianças.  
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4. TESTS DE FÉMINITÉ ET DROITS DES ATHLÈTES 

Testes de feminilidade e direitos dos atletas 

François Vialla e Thomas Vialla, França 

Quando o nível endógeno de testosterona no sangue é provavelmente sinónimo 
de uma melhoria significativa do desempenho, qual deve ser o destino dos atletas 
com variação no desenvolvimento genital ao competir na categoria feminina? 

A comunicação visa abordar todas estas questões sob a perspectiva da lei 
desportiva e da lei da saúde. A questão da saúde das desportistas e a influência 
imposta aos seus corpos estão no centro dos debates éticos. 

A Associação Internacional de Federações de Atletismo limita atualmente as suas 
novas regras a certas disciplinas para as quais a existência de um benefício para 
atletas transexuais seria considerada estabelecida. 

 

5.  SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS AND GENDER VIOLENCE 

Direitos sexuais e reprodutivos e violência de género 

Esha Chaudhuri, Índia 

21 de Novembro – 11h 

Esta comunicação tem como objetivo explorar o tema dos direitos sexuais e 
reprodutivos e a violência baseada em género, procurando uma compreensão mais 
profunda da relação entre os dois conceitos e como a existência de um torna 
operacional o outro existir.  

 

6. READING IDEOLOGY AND REGIME CHANGE THROUGH WOMEN’S HEALTH 
AND HUMAN RIGHTS: TURKEY’S TURN TOWARDS AUTHORITARIANISM AND 
RELIGIOUS NATIONALISM 

Lendo a ideologia e a mudança de regime através da saúde das mulheres e dos 
direitos humanos: a mudança da Turquia para o autoritarismo e o nacionalismo 
religioso 

Elif Savas, Turquia/Estados Unidos 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

Partindo das mudanças de regime que se deram na Turquia nas últimas décadas, e 
fazendo um paralelismo com os novos governos de países como a Polónia, o Brasil 
e os Estados Unidos da América, a autora focará a sua análise na regulação do 
aborto na Turquia e no impacto destas alterações políticas nos direitos das 
mulheres. 

 

7. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
SENTIDO, OBSERVADO EN EL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY DE ABORTO. 
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Direitos sexuais e reprodutivos e construção de sentido, observados no debate 
sobre o projeto de lei sobre o aborto. 

Maria Virginia Cafferata, Argentina 
Advogada 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

A comunicação incidirá sobre a possibilidade histórica de a lei do aborto na 
Argentina poder vir a ser aprovada em parlamento, dando à mulher mais um 
direito – a propriedade do seu corpo. 

Alerta, no entanto, para o facto de este acesso vir a ser muito restrito social e 
economicamente, o que poderá confluir num direito legislado, mas sem 
possibilidades de eficácia social. 

 

8.  LA TUTELA DE LAS MUJERES MIGRANTES 

A proteção das mulheres migrantes 

Valeria Tevere, Itália 
Advogada e PhD em Direito Internacional pela Università degli Studi di Salerno 
– Conselheira Nacional para as Relaciones Internacionais A.D.G.I. (Associazione 
Donne Giuriste Italia)   

Livia Maria Veneziano, Itália  
Advogada especializada em Direito do Trabalho e da Família, Presidente 
Nacional da Associação de Mulheres Juristas de Itália 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 1º Painel 

Atualmente verificamos uma das maiores crises migratórias, das últimas décadas 
por motivos de expatriação. As duas autoras italianas irão debruçar-se sobre esta 
temática na ótica dos Direitos das Mulheres que, nesta questão de pedidos de 
asilo e proteção em campos de refugiados, se encontram muito suprimidos.  

É urgente que a comunidade internacional garanta uma proteção real destes 
direitos. 

 

9. MULHERES, VIOLÊNCIA DE GÉNERO E RELAÇÕES DE PODER: A BUSCA PELA 
EQUIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues, Brasil 
Professora de História e Coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de 
História – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, MS, Brasil 

Viviane Scalon Fachin, Brasil 
Professora de História e Gerente Unidade Universitária de Amambai, da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil  

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

Este estudo teve como objetivo inicial identificar os mecanismos de manutenção 
da violência de género e os vetores que implicam a permanência de uma cultura 
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patriarcal, marcada pela opressão e desigualdade sexual em tempo de 
globalização. 

Através desta análise foi verificado que a violência de género teve um crescimento 
significativo nas últimas décadas do século XXI na maioria dos países latino 
americanos. Isto é ainda mais preocupante se considerarmos que muitas nações 
criaram e implementaram leis especificas de prevenção, combate e erradicação da 
violência contra as mulheres em seus territórios. 

 

10.  VIENTRES DE ALQUILER ¿VIOLENCIA DE GENERO COMPRENDIDA EN EL 
CONVENIO DE ESTAMBUL? 

Barrigas de Aluguer:  Violência de Género compreendida na Convenção de 
Istambul? 

Altamira Gonzalo Valgañón, Espanha 
Sócia e Vice-Presidente da Associação de Mulheres Juristas Themis 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

Nesta comunicação a autora conclui que as barrigas de aluguer, pagas ou 
altruístas, não só violam os direitos fundamentais das mulheres, como o direito à 
dignidade e o desenvolvimento da sua própria personalidade, como violam os 
direitos fundamentais dos menores, privando-os do direito de conhecer suas 
origens biológicas. 

Propõe-se considerar a prática do aluguer de barrigas como um ato de violência 
contra a mulher, que deve ter o mesmo tratamento que a Convenção de Istambul 
concede a todas as formas de violência contra a Mulher. 

 

11. CASAMENTOS PREMATUROS: INFÂNCIA ROUBADA, ADOLESCÊNCIA 
INTERROMPIDA – DESAFIOS E RESPOSTAS 

Osvalda Joana, Moçambique 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

Os casamentos prematuros devem ser considerados um fenómeno específico de 
género, já que afetam maioritariamente as raparigas. 

Os casamentos em idade precoce conduzem ao abandono escolar (ou à total 
abstinência escolar, já que algumas destas raparigas nunca chegam a ir à escola, 
visto que têm o seu destino traçado à nascença) e à existência e propagação de 
doenças. 

Por outro lado, este fenómeno é um fio condutor do aumento da violência de 
género, da exploração e de abuso sexuais, constituindo uma verdadeira violação 
dos Direitos Humanos destas crianças e jovens - destas futuras mulheres. 

Cumpre continuar a combater o fenómeno, sendo certo que, de acordo com as 
metas de desenvolvimento sustentável da ONU, não deve haver mais casamentos 
infantis depois de 2030. 
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12. POR UNA JUSTICIA FEMINISTA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES 

Por uma justiça feminista 
Violência de género, violência sexual e direitos humanos da Mulher 

Lucía Avilés Palacios, Espanha 
Magistrada 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 2º Painel 

A comunicação incidirá sobre o facto de Espanha e outros países considerados 
desenvolvidos ainda terem um número reduzido de denúncias de casos de 
violência doméstica.  

Não por eles não existirem, mas por outros motivos: a dureza do processo judicial 
para as vítimas e famílias, o medo das vítimas ou a justificativa social da violência 
sexual.  

 

13. PROTECTING REFUGEE WOMEN AND CHILDREN AGAINST SEXUAL AND 
GENDER-BASED VIOLENCE AT HUMANITARIAN CENTERS  

Protegendo mulheres e crianças refugiadas contra a violência sexual e de género 
em centros humanitários 

Laura Fernandes Madeira, Portugal 
Jurista Gabinete Técnico da Comissão para a Igualdade e Contra a 
Discriminação Racial (Alto-Comissariado para as Migrações) 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 1º Painel 

A comunicação desta jurista portuguesa põe em evidência alguns dos graves 
problemas que as mulheres enfrentam nos campos de refugiados, partindo da 
premissa de que as mulheres e raparigas deslocadas são particularmente 
vulneráveis a uma série de crimes de violência sexual, incluindo sexo 
forçado/violação, abuso sexual, abuso sexual infantil, sexo coagido e tráfico sexual 
em contextos de conflito e campos humanitários.  

Serão também abordadas as várias fontes internacionais de Direito que regulam 
esta questão, com foco na missão do ACNUR e o seu papel crucial na proteção de 
mulheres e crianças refugiadas. Serão também debatidas as medidas necessárias 
que ainda estão a aguardar aprovação, a fim de proteger plenamente, ou pelo 
menos de forma a diminuir o risco de violência entre mulheres e crianças 
refugiadas nesses ambientes. 

 

14. SINGLE MOTHERS WITH CHILDREN IN ASYLUM AND RETURN PROCEEDINGS 
IN THE EU: ADDRESSING LEGAL CHALLENGES 

Mães solteiras com filhos em busca de asilo e processos de regresso na UE: 
enfrentar desafios legais 

Federica Casarosa, Itália 
Coordenadora científica do Centro de Cooperação Judicial, RSCAS 
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Madalina Moraru, República Checa  
Investigadora pós-doutorada na Masaryk University, Law Faculty 

Karolina Podstawa, Holanda  
Professora, Maastricht University 

De 20 a 22 de novembro – 14h – 1º Painel 

Esta apresentação focará os vários desafios jurídicos enfrentados por mães 
solteiras migrantes que passam por procedimentos de asilo ou de retorno na União 
Europeia, o que afeta negativamente a vida deles e de seus filhos nos Estados 
Membros da UE.  

Revelará as principais deficiências da legislação da UE e mostrará a aplicação 
deficiente num determinado conjunto de países. 

 

 

ENTREVISTAS E ACREDITAÇÕES 

§ A maioria dos oradores está disponível em Lisboa para entrevistas mais 
alargadas sobre os temas em debate, entre 17 e 23 de novembro. 

Teresa Féria, presidente da direção da Associação Portuguesa de Mulheres 
Juristas, é a representante oficial do evento e encontra-se igualmente disponível 
para esclarecimentos mais alargados. 

 

§ Se pretender aceder ao evento, deverá enviar os seguintes dados para 
acreditação ao cuidado da assessora de imprensa Carolina Albuquerque | SOLOS 
(calbuquerque@solos.pt): 

Nome completo  
Função 
Título órgão comunicação social + website 
N.º Identificação Cartão Cidadão 

 

LINKS E CONTACTOS ÚTEIS 

ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SOLOS (www.solos.pt) 

Carolina Albuquerque  
calbuquerque@solos.pt 
00351 924 245 967 
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WOMEN'S HUMAN RIGHTS SUMMIT > https://www.whrsummit.com/pt/ 

INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN IN LEGAL CAREER > http://fifcj-ifwlc.com 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MULHERES JURISTAS > https://www.apmj.pt 

 

 

 

 


