
Requisitos

Formato

Línguas de trabalho
Local 

Datas

Jovens entre 18-35 anos
Membro ou voluntária/o em associações
juvenis, estudantis, sindicais, de
imigrantes, feministas, de intervenção
social e/ou de direitos humanos
Querer ser agente de mudança, ter
energia, motivação e curiosidade e
querer saber mais sobre a abolição do
sistema da prostituição

Casa do Largo, Setúbal 
(regime residencial)

1ª Ação: 4 e 5 de julho de 2019
2ª Ação: 6 e 7 de julho de 2019

Apresentações seguidas de
debates, reuniões e networking

Inglês e Português

Objetivo geral Criação de uma rede de jovens abolicionistas do sistema da
prostituição em Portugal

Objetivos específicos
Apoiar jovens feministas abolicionistas, criando um espaço seguro de debate
sobre o sistema da prostituição e os direitos das mulheres e raparigas;
Disponibilizar ferramentas para defender os direitos humanos e combater a
violência masculina contra as mulheres e raparigas;
Debater estratégias e partilhar experiências sobre o combate ao sistema da
prostituição a partir de uma perspetiva feminista;
Capacitar jovens para se tornarem agentes multiplicadoras/es e
conscientizarem as suas próprias organizações e a sociedade em geral. 

Temas
Sistema da
prostituição
em Portugal
e o ativismo
que faz falta

Prostituição, direitos
das mulheres,
feminismos,
juventude, cultura
da violação

INSCRIÇÕES ONLINE ATÉ 27 DE JUNHO EM WWW.EXITPROSTITUTION.ORG

Custo Gratuito (apoio a custos de deslocação,
alimentação e alojamento)

O futuro:
planear
ações em
conjunto

Sistema da
prostituição:
protagonistas
e realidade 

Sistema da
prostituição:
vários
modelos
legais e
políticos
 
 

Esta formação é uma iniciativa da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres,
no contexto do projeto "EXIT - Direitos Humanos das mulheres a não serem prostituídas"

 
Acompanhem a nossa campanha nacional nas redes sociais!

#ExitProstitution
Projeto implementado por

Ter disponibilidade para passar os
dias 4 e 5 ou 6 e 7 de julho de 2019 em
Setúbal  (possibilidade de participar na
1ª ou 2ª ação de formação)

Comprometer-se a partilhar a
experiência e a debater os temas da
formação com a sua organização
Comprometer-se a  realizar duas ações
de conscientização em escolas e outros
espaços frequentados por jovens

EOS

Sistema da
prostituição:
reflexo da
desigualdade
entre mulheres
e homens
 
 

https://www.mun-setubal.pt/casa-do-largo/
https://exitprostitution.org/

