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O Graal é um movimento internacional de mulheres de inspiração cristã que
acredita ser indispensável tornar visível e operacional a intervenção das
mulheres na sociedade para responder aos sinais e urgências em cada espaço
sociocultural em que está inserido. O Graal mobiliza mulheres de todas as
condições sociais, culturas, idades e opções de vida, em ordem à criação de
uma sociedade mais plural, inclusiva e justa, na qual prevaleça uma cultura do
cuidado, cuidado de si, cuidado dos outros, cuidado do Planeta. Promove
atividades de caráter social e cultural que incluem análise crítica dos diferentes
contextos, pesquisa e produção de pensamento, educação e formação,
dinamização de grupos, numa perspetiva de pesquisa/ ação / reflexão.
Desenvolve sinergias com entidades afins. Como movimento internacional, o
Graal nasceu na Holanda em 1921, desenvolveu-se nos cinco continentes e
cresceu em diversidade e experiência multicultural. Está presente e ativo,
atualmente, em 22 países. 

O Graal começou em Portugal em 1957 e constituiu-se como Associação de
Caráter Social e Cultural em 1977.

A. Introdução
A.1. Missão, objetivos, 
acreditações e representações
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A.1.1. Objetivos 
estatutários

\\ Suscitar a introdução de
valores de ordem ética e
transcendental nas tarefas
de ordem técnica, social e
cultural.

\\ Proporcionar condições
de valorização pessoal e
de educação permanente
a mulheres de todas as
condições sociais;

\\ Estimular a contribuição das
mulheres para a criação de
novos modelos de vida em
sociedade, tanto ao nível local
como nacional e internacional;

\\ Promover a compreensão
e a solidariedade entre
mulheres de diferentes
nacionalidades, etnias,
religiões e culturas;
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A.1.4. Estrutura e 
organização

O Graal tem cerca de 68
membros efetivos e um número
alargado de pessoas que
colaboram e participam em
diversas equipas.
Grupos de pertença, que
reúnem participantes por
afinidades temáticas e/ou
localização geográfica e tipo
de intervenção.
Equipas de Acão Comum, que
reúnem participantes em torno
de uma iniciativa comum.
Membros efetivos de projetos,
cerca de 1900,
maioritariamente, membros do
Banco de tempo.
Redes de acordo com interesses
e preocupações comuns,
podendo ser de âmbito
nacional, europeu ou
internacional.
Centros do Graal, na Golegã e
em Lisboa, que constituem polos
de referência para a vida e
ação do Graal e um espaço em
Coimbra na Associação Cultural
Casa da Esquina.

A.1.2. Acreditações

O Graal Internacional tem
Estatuto Consultivo no
Conselho Económico e Social
das Nações Unidas (ECOSOC)
e é membro fundador da
União Fraterna entre raças,
Povos e Culturas (UFER) com
sede na Bélgica.

Em Portugal, é reconhecido
como Pessoa Coletiva de
Utilidade Pública desde 1985.

Representações formais

Secção das ONG do Conselho
Consultivo da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género
(CIG)
Conselho Económica e Social de
Portugal (CES) 
Plataforma Portuguesa das
Organizações Não‐governamentais
para Desenvolvimento (PPONGD)
Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres (PpDM)
Conferência Nacional de Apostolado
dos Leigos (CNAL)
Conselho Consultivo do Centro de
Reflexão Cristã

Rede Regional do Centro de Apoio e
Proteção às Vítimas de Tráfico de
Seres Humanos
Rede 8 de Março
Plataforma de Apoio aos Refugiados
(PAR)
Conselho Local de Ação Social /
Rede Social do Município de
Coimbra / Grupo de Migrantes /
Rede Regional Contra o Tráfico de
Seres Humanos 
Rede Social do Município da Golegã
Conselho Municipal para a
Igualdade da Câmara Municipal de
Lisboa
Rede Cuidar da Casa Comum

A.1.3. Representações 
formais em organismos, 
redes e plataformas

Redes e parcerias



As iniciativas do Graal, seminários, cursos, conferências, campanhas,
projetos e programas, são promovidas, organizadas, monitorizadas e
avaliadas por mulheres, sendo a participação e o envolvimento abertos a
mulheres e a homens. 

As metodologias utilizadas são dinâmicas, participativas, interdisciplinares
e inclusivas dos saberes e experiências dos participantes num processo
encadeado e permanente ação-reflexão-ação.

Na conceção e no desenvolvimento dos projetos e programas, reconhece-
se a importância de complementar iniciativas (sejam elas de
sensibilização, conscientização ou formação) com ações transformadoras
promovidas pelos/as próprios/as participantes a nível cultural,
educacional, social ou outros. 

A promoção da igualdade de oportunidades é transversal a todas as
intervenções realizadas pelo Graal. 

O estabelecimento de parcerias e de fóruns de discussão e o trabalho em
rede são métodos privilegiados com vista ao aprofundamento,
desenvolvimento e reforço da intervenção a nível nacional e internacional.

A ação formativa do Graal assenta numa metodologia própria inspirada na
filosofia de conscientização de Paulo Freire, cujo objetivo é contribuir para
despertar a consciência crítica do sujeito, para uma melhor compreensão
dos respetivos contextos subjetivos, com vista a uma atuação
transformadora da realidade. Esta metodologia tem sido adaptada às
diversas temáticas e público-alvo abrangidos, assim como prevê e
contextualiza os vários domínios da atividade, fundada na convicção de
que cada pessoa é sujeito da sua própria história e que a sua intervenção
crítica e criativa cria a história coletiva. Nos espaços formativos mais
recentes foram utilizadas novas metodologias, como a Aprendizagem pela
conversa, em que o trabalho de conscientização não parte tanto da
consciência do grupo, mas em que se privilegia a formulação narrativa na
primeira pessoa.

A.1.4.1. Fundação Cuidar o Futuro
A Fundação Cuidar o Futuro foi constituída pelo Graal em 2001. Articula com o
Graal no espírito e nos objetivos e tem autonomia relativamente a planos de
ação, orçamentos, relatórios e contas. Os vínculos com a associação Graal
são os seguintes: a associação Graal nomeia a Presidente do Conselho de
Administração, a Presidente do Conselho Fiscal e Membro do Conselho
Consultivo. 

A.1.4.2. Plano de financiamento e recursos
As atividades do Graal são em grande parte autofinanciadas. As quotas das
associadas, o trabalho voluntário, as contribuições e donativos, bem como o
Graal Internacional, asseguram a manutenção de muitas atividades.

Conta-se ainda com financiamento público e/ou privado para projetos
específicos da sua área de intervenção.

Está igualmente prevista a realização de atividades de angariação de fundos,
tendo em vista a sustentabilidade da organização e das atividades que
promove.

As atividades de intervenção social e cultural do Graal apoiam-se na
constituição de «Equipas de Ação Comum» constituídas por membros do
Graal e colaboradoras que se comprometem a dar corpo, de forma
continuada, a iniciativas do Graal e implementar orientações e Linhas de Ação
definidas em Assembleia-Geral. São equipas que envolvem pessoas
contratadas, voluntárias e estagiárias.

Durante o ano de 2021 estiveram envolvidas 6 pessoas com contrato e cerca
de 21 voluntárias.

Foram envolvidas 7 estagiárias: duas estagiárias profissionais no âmbito da
medida de estágios do IEFP e cinco estudantes, envolvidas através de estágios
curriculares no âmbito de licenciaturas e mestrados de diversas instituições de
ensino (Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, IES Jordi de Sant
Jordi, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Universidade Nova de Lisboa).

A.1.5. Princípios metodológicos que presidem à 
intervenção
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A liderança partilhada, a intervisão, a comunicação autêntica, a cocriação
e o pensar-entre são outros ingredientes que informam estas novas
abordagens.

Conceção da educação/ formação como processo dinâmico atravessando
todas as etapas da vida.

Conceção da educação/ formação combinando as dinâmicas da
autoformação, da co-formação e da hetero-formação.

Educação/ formação implicando uma dialética permanente entre prática
e teoria, entre ação e reflexão.

Educação/ formação como motor de criatividade pessoal e coletiva tendo
em vista a transformação da realidade. 

 

A intervenção social e cultural do Graal situa-se no quadro dos seus
objetivos definidos na Assembleia-Geral do Graal em Portugal a partir de
linhas de ação aprovadas na Assembleia-geral Internacional do Graal
(que se realiza de 4 em 4 anos).

Durante o ano de 2021, a atividade do Graal em Portugal foi desenvolvida
de acordo com as Linhas Estratégicas de Ação do Graal aprovadas em
Assembleia-Geral em 2018, para o período de 2018 – 2022. De referir que
as linhas de ação decorrem da articulação com as Prioridades
Estratégicas aprovadas na Assembleia do Graal Internacional de 2017.

O Plano de Intervenção para 2021 procurou responder aos desafios e
problemas da sociedade portuguesa que sente os efeitos da pandemia e
onde assistimos ao acentuar das desigualdades, designadamente as
económicas. O Plano incentiva, em particular, a intervenção das mulheres,
mais uma vez as principais prejudicadas pela crise pandémica, através de
ações concretas em ordem à criação de novos contextos para uma
participação ativa dos homens e das mulheres. Tal participação visa o
desenvolvimento da consciência crítica e de uma perspetiva social e
política que coloque o ser humano no centro das decisões e intervenções.

Neste segundo ano de pandemia, muitas das intervenções planeadas e
agendadas foram canceladas ou alteradas. Contudo, a experiência do
ano anterior, fez com que o plano fosse menos rígido, tendo sido
reforçada a adaptabilidade e a criatividade.
 

A.2. Plano de intervenção 
para 2021
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A.2.1. Prioridades estabelecidas para 2021

Apoiar grupos de 
pertença e centros 
do Graal, focos de 
vida e ação do Graal 
e da sua visibilidade.

Reforçar o papel 
da sensibilização 
/ conscientização 
dirigida quer a 
agentes quer a 
públicos 
estratégicos.

Dar continuidade 
aos projetos 
iniciados em anos 
anteriores.

Promover novas 
iniciativas e 
projetos no quadro 
das Linhas de Acão 
definidas, criando 
sinergias com as
propostas 
delineadas nos 
Planos Nacionais.*

Reforçar parcerias 
a nível nacional e 
internacional.

Procurar 
financiamentos 
tendo em vista a 
sustentabilidade 
da organização e 
da atividade que 
promove.
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A intervenção social e cultural do Graal situa-se no quadro dos
seus objetivos no contexto das decisões tomadas em Assembleia-
Geral.

No segundo ano de pandemia, as estratégias foram
adaptadas à realidade do País e do Mundo. O
trabalho foi continuando e as formas mais criativas
foram surgindo.

*Estratégia Nacional para a
Igualdade e a Não-
Discriminação, Portugal +
Igual (2018-2030) que inclui
três Planos de Ação: Plano de
Ação para a igualdade entre
mulheres e homens; Plano de
Ação para a prevenção e o
combate à violência contra
as mulheres e à violência
doméstica; e Plano de Ação
para o combate à
discriminação em razão da
orientação sexual, identidade
e expressão de género, e
características sexuais; Plano
Nacional de Ação para
implementação da Resolução
nº 1325 do Conselho
Segurança Nações Unidas
(2019-2022).
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A.2.2. Linhas estratégicas de 
ação do Graal 2021 (2018‐2022)

Uma cultura do cuidado, cuidado por si, pelo
próximo e pelo estado do mundo tem sido um
conceito central para dar corpo aos objetivos
da associação Graal. Sabemos, que a crise
económica e social que tem afetado o mundo
ocidental, com contornos de difícil solução,
trouxe um agravamento à vida das pessoas
com o aumento do fosso entre ricos e pobres. 

Acreditamos que a globalização é um
fenómeno irreversível e acreditamos que só a
promoção de uma cidadania ativa e de uma
cultura do cuidado deixará emergir outro
modo de ser/estar no mundo contrariando
este modelo de sociedade que exclui e
empobrece muitos seres humanos. 

Durante o ano de 2021 pretendeu-se dar um
contributo para uma maior consciência
cidadã, uma cidadania a nível planetário,
neste ano ainda mais necessária, por parte
das pessoas envolvidas nas ações
promovidas, privilegiando as seguintes Linhas
Estratégicas de Ação do Graal.
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No quadro desta linha estratégica de ação, num
ano em que a pandemia reforçou as
desigualdades e em que as mulheres foram as mais
afetadas na vida pessoal e no trabalho, o Graal dá
prioridade a ações capazes de contribuir para:

O aprofundamento de novos contributos do
pensamento e dos estudos sobre as mulheres;

A criação de condições para o reforço do
exercício das lideranças das mulheres e das
raparigas;

A análise crítica e a desconstrução de
representações estereotipadas sobre as mulheres
e sobre os homens que suportam posições
assimétricas na sociedade;

A prevenção e o combate à violência, em
particular à exercida sobre as mulheres e
raparigas;

A facilitação da conciliação entre vida profissional
e outras esferas de vida e promoção do
questionamento do modo como vivemos e do como
nos relacionamos com o tempo, com o trabalho e
com a família;

A promoção de uma cidadania ativa, que está
para além da participação formal de mulheres e
homens na democracia.

Mulheres e Recriação da 
Cidadania No quadro desta linha estratégica de ação, neste

contexto pandémico onde a educação sofreu um
grande revés e a cooperação é absolutamente
fundamental, o Graal dá prioridade a ações
capazes de contribuir para:

A promoção de contextos de reflexão e debate
sobre questões da atualidade;

A construção de formas criativas de participação na
polis, numa dinâmica flexível de co‐criação e de
liderança partilhada;

Uma educação que reforça o sentido de pertença
comum à humanidade, reconhecendo o valor das
diferentes culturas, promovendo o diálogo entre
pessoas e grupos de diferentes origens e pertenças
culturais, combatendo todas as formas de
discriminação e/ou exclusão de pessoas e grupos
étnicos e culturais minoritários;

O questionamento dos atuais modelos de
desenvolvimento, produção e consumo e a
promoção de uma ecologia integral, que estimula a
emergência de novos estilos de vida num mundo pós
pandémico que respeitem os limites da natureza e a
capacidade regeneradora do Planeta;

O aprofundamento da compreensão e intervenção
nas causas estruturais na origem da pobreza e das
desigualdades a nível local e mundial, no quadro da
crescente globalização e interdependência;

A promoção da inclusão social, a construção de
relações solidárias e horizontais entre todas as
pessoas, combatendo o individualismo e a
indiferença;

A criação de sinergias com outros movimentos e
organizações, de modo a partilhar tarefas, tornando
a nossa ação mais eficaz e abrangente.

Educação e Cooperação num 
mundo local e global

No quadro desta linha estratégica de ação,
sabemos quão importantes são a espiritualidade
e o diálogo inter-religioso durante a pandemia, o
Graal dá prioridade a ações capazes de
contribuir para:

A criação de espaços e tempos para a busca
espiritual;

O aprofundamento e estudo das nossas raízes
cristãs e a promoção do debate sobre as atuais
correntes teológico‐bíblicas de modo a criar um
pensamento comum;

A divulgação e debate do trabalho teológico
realizado por mulheres em Portugal e no mundo;

O aprofundamento das questões / relações
ecuménicas e do diálogo inter‐religioso através
do conhecimento dos contextos das diferentes
religiões e estabelecendo um trabalho em rede
com as mesmas;

A criação e vivência de celebrações coletivas ao
longo do ano como momentos de centralidade
da vida e ação do Graal.

Dimensão Espiritual e 
Diversidade Religiosa



B. Atividades em 2021
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Breve descrição
Este projeto reúne raparigas e jovens mulheres que têm participado em projetos e
iniciativas do Graal, criando espaços de aprendizagem sobre o Graal (missão,
visão, linhas de ação e história) e de debate e aprofundamento da temática da
igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens. No âmbito desta
roda, são tratados os temas prioritários das sessões da Comissão para Estatuto da
Mulher das Nações Unidas (CSW) e partilham–se experiências e perspetivas no
decurso da participação nesta comissão.
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B.1. Atividades de intervenção sociocultural do Graal

B.1.1. Mulheres e Recriação da Cidadania

B.1.1.1. Roda das Raparigas 3.0.

O machismo e a misoginia estão estruturalmente enraizados na sociedade.
Há muito por fazer mas, para mim, a transformação passa pelo
empoderamento das mulheres e raparigas. É um processo político, mas
também interno, de emancipação, de autoconhecimento e de olhar para
dentro. Vou encontrando no Graal esse espaço de tomada de consciência e
de questionamento.

- Ana Barata, participante da Roda das Raparigas.
 

O primeiro encontro presencial, “Reinventar a Roda”, realizou-se no dia 20 de
novembro e reuniu 20 jovens mulheres vindas de vários pontos do país. O grupo
visitou a exposição “Mulheres e Resistência”, no Museu do Aljube, refletiu sobre
a situação das raparigas pelo mundo e preparou a participação na
manifestação pelo fim da violência contra as mulheres;
O segundo encontro teve lugar a 18 de dezembro e contou com a participação
de 15 jovens mulheres. Neste encontro, intitulado “Roda andante”, o grupo
percorreu as ruas de Lisboa, aprendendo e conhecendo mais sobre a vida e os
contributos de duas mulheres que marcaram a luta pela igualdade entre
mulheres e homens em Portugal: Maria de Lourdes Pintasilgo e Maria Lamas. 

Realização de 2 encontros em Lisboa 

O primeiro encontro, intitulado “Tecer
mudanças: encontro entre raparigas e
mulheres sobre lideranças no Graal”,
realizou-se no dia 15 de abril. 
O segundo encontro realizou-se a 26
de maio e debruçou-se sobre “A
riqueza da diversidade: o Graal
enquanto movimento transnacional de
mulheres”.

Atividades realizadas
Realização de 2 encontros online



Participação na Manifestação pelo Fim da Violência contra as Mulheres
Depois da elaboração de vários cartazes com palavras de ordem, no dia 25 de
novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o
Graal, representado por cerca de 15 pessoas, marcou presença na manifestação
que assinala o dia, em Lisboa. 

Elaboração de calendário da Roda das Raparigas
O calendário para 2022 da Roda das Raparigas teve como tema principal a luta
pela igualdade entre mulheres e homens, raparigas e rapazes, e a ligação das
jovens participantes ao movimento Graal. Foi composto por 12 testemunhos de
raparigas e jovens mulheres participantes em vários projetos e iniciativas do Graal e
12 ilustrações de Lara Costa, representando símbolos e momentos significativos para
o Graal. A versão digital do calendário está disponível aqui. 

Financiamento
Pequena Subvenção - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Breve descrição
O “(n)amor:2 | por relações igualitárias e livres de violência”
(CIG/POISE/2020/FSE) promove a igualdade de género e previne a violência no
namoro. É um projeto de continuidade, promovido pelo Graal, que pretende
desconstruir estereótipos e a normalização da violência no namoro, através de
ações e oficinas de capacitação, sensibilização e campanhas. Este projeto
destinou‐se principalmente a jovens, utilizando a educação de pares e a arte
coletiva como ferramentas de intervenção.
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B.1.1.2. (N)amor2

Dizer que o Graal me fez crescer é muito incompleto para descrever o impacto
que teve na minha transformação. A ação do Graal não é só a de educar e
sensibilizar, mas também de cuidar e empoderar.

- Testemunho de Margarida Augusto, participante do projeto (n)amor2.
 

https://drive.google.com/file/d/1cKGA4g571mdVTLbDeOikhBVhQlRfQBeJ/view?usp=sharing


12 e 13 de julho: oficinas de criação de mensagens inspiradoras e impactantes e
de ilustração (cor e forma) para preparação de campanha e materiais da
exposição;
1 e 2 de setembro: oficinas de arte portátil com natureza e de criação de pins. 

16 de fevereiro | Sobre micromachismos, participaram 24 jovens;
1 de abril | Sobre relações igualitárias e livres de violência, com 11 jovens;
22 de junho | Sobre masculinidades, participaram 12 jovens.

Atividades realizadas
Realização de oficinas artísticas
Em 2021, foram realizadas 4 oficinas artísticas:

Dinamização de encontros criativos
Estes 4 encontros, que decorreram durante o mês de fevereiro, foram dedicados à
preparação das campanhas e vídeos de sensibilização.

Organização de rodas de conversa
Através do Zoom, deu-se continuidade ao ciclo de rodas de conversa iniciado em
2020. 

Elaboração e lançamento de exposição itinerante
A exposição “Por Relações Igualitárias e Livres de Violência” foi desenvolvida por
jovens que participaram nas oficinas artísticas, na oficina residencial, nos encontros
criativos e nas rodas de conversa do projeto (n)amor2. 

Micromachismos - Após a roda de conversa sobre a temática, e dada a riqueza
das reflexões e partilhas, foi proposta a continuação e o alargamento do
debate com uma campanha de sensibilização para as redes sociais Facebook e
Instagram, que foi lançada no dia 8 de março.
Avós da Razão – Série de 4 episódios, desenvolvida colaborativamente e
protagonizada pelo grupo de jovens.

Reuniões do Grupo de Trabalho: realizaram-se duas reuniões do Grupo de
Trabalho com representantes de 5 organizações da sociedade civil, 5 escolas e 1
associação cultural;
Realização de dois webinários “Violência no namoro, prevenir para não
remediar”, com o objetivo de contribuir para desconstruir estereótipos de
género e promover relações igualitárias e livres de violência junto de entidades
diversas com ligações à temática;
Organização do encontro "Construir Redes para a prevenção da violência no
namoro”, no dia 30 de junho, com cerca de 40 participantes.

Os jovens são os agentes criadores e os protagonistas desta exposição, que foi
inaugurada a 14 de setembro e esteve em itinerância em várias escolas de Coimbra
e Seia. Parte da exposição está também disponível online (aqui).

Desenvolvimento de campanhas multimédia

Dinamização de ações de sensibilização em escolas
Em 2021, realizaram-se quatro ações de sensibilização em contexto online e uma
presencial. 

Continuação do trabalho com entidades que trabalham a prevenção primária
da violência no namoro

Participação no Fórum Juvenil para a Igualdade, promovido pela Adm Estrela

Financiamento
POISE / Portugal 2020 / Fundo Social Europeu.
Organismo intermédio: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
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[TOTAL DE JOVENS SENSIBILIZADOS/AS NAS ESCOLAS: 200]

https://www.graal.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/c326ca00c77763abb679691c10f10456.pdf


Escola Secundária Marquesa de Alorna, Almeirim: entre os dias 8 e 12 de
março, a 6 e a 14 de abril, foram desenvolvidas 8 ações de sensibilização que
envolveram 155 estudantes do ensino secundário.

Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém: nos dias 4, 5 e 13 de maio, foram
dinamizadas 6 ações de sensibilização que envolveram cerca de 132 jovens do
ensino secundário;
Escola Secundária de Ponte de Sor: no dia 15 de dezembro, realizaram-se 11
ações de sensibilização de pares e nelas participaram 174 jovens do ensino
básico e secundário.

Atividades realizadas
Realização da 2ª ação de sensibilização de educadores/as de pares
O segundo encontro residencial realizou-se de 19 a 21 de julho, na Pousada da
Juventude de Abrantes. A ação reuniu 19 pessoas que, ao longo dos três dias,
refletiram e debateram sobre o fenómeno da violência no namoro e outras
temáticas ligadas com as relações afetivas. O grupo contou com o testemunho de
uma jovem cuja história é marcada por uma relação de namoro violenta. Este
encontro foi espaço para reflexão sobre competências relacionais e contou com a
participação da psicóloga Joana Coelho, que dinamizou uma sessão sobre as
formas de lidar com o conflito.

Dinamização de ações de sensibilização em escolas
ONLINE:

PRESENCIAL:

Realização de outras iniciativas de sensibilização
Escola Secundária de Camões, Lisboa: no dia 31 de março, a convite da
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões, o NAMORArte+
dinamizou uma ação de sensibilização online aberta à comunidade estudantil que
envolveu cerca de 15 jovens. 
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B.1.1.3. NAMORArte+

Esta ação mudou a forma como penso sobre este assunto, proporcionou-me
diversas aprendizagens no que diz respeito à violência no namoro. Tomei
consciência de que a minha antiga relação foi abusiva e agora estarei mais
alerta para quaisquer sinais de violência. 

- Trecho de avaliação de uma ação de sensibilização na Escola Secundária
Marquesa de Alorna.

 

Breve descrição
É um projeto promovido pelo Graal que pretende contribuir para prevenir e
combater a violência no namoro e promover a igualdade de direitos e
oportunidades entre rapazes e raparigas. Envolve jovens da região da Lezíria do
Tejo e surge na sequência de projetos do Graal desenvolvidos nesta área desde
2010.

[TOTAL DE JOVENS SENSIBILIZADOS/AS NAS ESCOLAS: 476]



Participação em webinar promovido pela unidade de investigação responsável
pelo estudo para apresentação do projeto, no dia 4 de fevereiro;
Reuniões frequentes com a ESE de Santarém para construção do instrumento de
recolha de dados;
Aplicação dos questionários na Escola Secundária da Chamusca, de 31 de maio
a 4 de junho.

Desenvolvimento de estudo sobre violência no namoro
No âmbito deste projeto, está a ser desenvolvido um estudo sobre as ideias e as
experiências de jovens da região do Ribatejo relacionadas com a violência no
namoro. O estudo é coordenado pela Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Santarém. 

Da parte do Graal, o processo de elaboração do estudo incluiu:

Lançamento do vídeo “Dia 14 de fevereiro: o nosso manifesto”
De forma a assinalar o Dia de São Valentim, foi lançado e divulgado nas redes
sociais um recurso audiovisual, adaptado da campanha “10 direitos e 10
responsabilidades nas relações de namoro”. O guião, co-construído com o grupo de
jovens do projeto, parte da ideia de que a verdadeira prova de amor não são os
habituais chocolates, postais ou peluches, mas o garante desses direitos e o assumir
dessas responsabilidades. O vídeo está disponível aqui. 

Participação no júri do Prémio "Viver em Igualdade", 5ª edição 2020-2021,
promovido pela CIG e destinado aos municípios, que tem como objetivo distinguir os
municípios com boas práticas na área da igualdade. Concorreram 31 munícipios,
foram premiados 15 e 11 tiveram menções honrosas.

Participação no Webinar “Educar para a Diversidade - promoção da inclusão
e não discriminação a partir do espaço escolar”, promovido pela Fundação
Portuguesa "A Comunidade Contra a SIDA" / CAOJ de Coimbra. | 25 de fevereiro.

Participação na organização da marcha e greve feminista do 8 de março em
Coimbra. | 8 de março.

Coorganização da palestra “Os movimentos sufragistas de mulheres no
Brasil, no início do século XX”, iniciativa da APEM. | 10 de março.

Elaboração de vídeo integrado em na iniciativa “Ler as 3 Marias”, campanha
da Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade com vídeos de leituras das
Novas Cartas Portuguesas, celebrando o 50º aniversário do livro. Disponível aqui. |
21 de maio.

Coorganização na iniciativa “Agora é que são elas em voz alta”: 8 vídeos que
deram voz a poemas, excertos de livros, de peças de teatro, escritos por mulheres e
sobre mulheres em forma de homenagem a elas e ao seu trabalho. 

Articulação com a Associação de Amizade Portugal Sahara Ocidental e
mobilização de associações de defesa dos direitos das mulheres para a
subscrição de uma carta na qual se expressou preocupação e indignação
com a situação da família Sid Brahim Khaya e do povo saharaui, reivindicando
a imediata cessação das sistemáticas violações dos direitos humanos no
Sahara Ocidental. A carta foi enviada pelo Graal ao Primeiro Ministro de
Marrocos, ao embaixador de Marrocos em Portugal, aos grupos parlamentares e a
vários órgãos de comunicação social a 10 de dezembro (Dia Internacional dos
Direitos Humanos), subscrita por 12 organizações da sociedade civil. 
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B.1.1.4. Atividades em parceria

Financiamento
POISE / Portugal 2020 / Fundo Social Europeu.
Organismo intermédio: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

https://www.facebook.com/watch/?v=268204341352921
https://www.facebook.com/fpccsida.caojs/?__cft__%5b0%5d=AZU2Vs4WpCwVe5YdcdOkHGSp0CRRuPOgJQz9yRn9ygh-F3uNxu73CSJP8iObZnJ1Sq1aHFEWRwcle7OjAf6iOyJS4R3JrGSYKIYWqOcLT6OQ1iXXWPC2qjrV3DOQF5KIiRcmCkZn2_gEM7x0TXWqBW6YvR2xxiV_oQW5ddwLI3dxSg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/graalpt/videos/747487252600116


O Graal colaborou com o
Museu da Presidência da
República na organização de
uma exposição biográfica
evocando a biografia e o
legado de Maria de Lourdes
Pintasilgo. O argumento
imediato para a exposição foi o
seu pioneirismo: a primeira e
única portuguesa, até à data, a
exercer o cargo de primeira-
ministra e a primeira a
concorrer às eleições
presidenciais, em Portugal.
Para a realização desta
exposição – que acabou por ser
sucessivamente adiada devido
à situação pandémica –, o
museu contou com a
colaboração de diversas
instituições, em particular
daquelas diretamente ligadas a
Maria de Lourdes Pintasilgo,
como o Graal e a Fundação
Cuidar o Futuro. 

O projeto Girl Effect é um movimento que tem como objetivo investir numa rapariga,
ao nível da sua educação e saúde, mas também ao nível dos recursos disponíveis,
de forma a iniciar um efeito encadeador de mudança da sua vida, da vida da sua
comunidade e, consequentemente, do mundo! Esta linha de ação, iniciada pelas
Nike Foundation, NoVo Foundation, United Nations Foundation e Coalition for
Adolescent Girls, surge no seguimento da Plataforma de Ação de Pequim (1995).
Este projeto foi trazido para Portugal, pelo Graal, em 2010 e tem-se mantido com
vários formatos e em vários lugares. Em 2021, realizaram-se atividades na Madeira. 

Atividades realizadas
Ações dirigidas a jovens raparigas
Foram desenvolvidas um total de 18 ações, que envolveram 25 jovens raparigas
frequentadoras dos Centros Comunitários de São Martinho (Funchal), Nogueira
(Santa Cruz) e Lugar da Serra (Ribeira Brava). Estas ações são espaços de
discussão de temáticas como a Violência no Namoro, a Igualdade de Género, a
Violência Sexual, a Autoaceitação, as Estratégias de Potenciação de resultados de
estudo, o Dia Internacional da Rapariga, etc.

Conceção da peça videográfica “As tuas vulnerabilidades não te definem: Sê
tu própria!”
A peça foi concebida a propósito do Dia Internacional da Rapariga 2021 e foi
divulgada nas redes sociais.

Financiamento
Graal e Segurança Social da Madeira.
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B.1.1.5.1. Exposição “Maria de Lourdes Pintasilgo. 
Mulher de um Tempo Novo”

Reunião para localização de espólio (documentação e peças) e sugestão de
nomes para recolha de testemunhos; 
Seleção de livros para serem integrados na exposição temporária; 

No que ao Graal diz respeito, a colaboração tem consistido em diversos contactos
com a equipa do Museu da Presidência da República, a saber:

Acompanhamento da sessão fotográfica dos objetos previamente selecionados
para integrar o catálogo da exposição, nos Centros do Graal Terraço e Golegã; 
Esclarecimento de diversas dúvidas relacionadas com as peças a integrar a
exposição, para a realização de legendas (dimensões das peças;
contextualização, etc.). 

A inauguração está prevista para o mês de março de 2022. 

Fotografia retirada da página de Facebook do Museu.

B.1.1.5.2. Girl Effect Madeira



O desenvolvimento de filme de apresentação da Carta Aberta pelo Direito ao
Lugar, disponível aqui;
A produção e divulgação de conteúdos através da página Web do projeto e
das redes sociais Instagram e Facebook;
O envio da carta e do convite à subscrição para listas de emails;
A articulação com as entidades participantes no projeto, tendo em vista o seu
contributo para divulgação deste documento coletivo;
A comunicação com os media: foram redigidos e enviados comunicados de
imprensa a vários órgãos de comunicação social. No total, 16 órgãos fizeram
referência à Carta Aberta pelo Direito ao Lugar. Foram eles: Público, Ecclesia,
TSF, Observador, Comunidade Cultura e Arte, Rádio Universitário de Coimbra,
Agência Lusa, País ao Minuto, Notícias de Gouveia, 7 margens, Lisboa Para
Pessoas, Diário de Coimbra, Notícias de Coimbra, Rádio Regional do Centro,
Diário as Beiras, Ponto sj. Houve ainda uma participação no programa a Fé dos
Homens, da RTP 1, que pode ser visualizado aqui.

O primeiro teve lugar no dia 28 de abril e contou com a intervenção professor
João Ferrão, da arquiteta Helena Roseta e foi moderado por Jorge Wemans
(pode ser visto aqui); 
O segundo realizou-se a 11 de maio, contando com a participação da
professora Helena Freitas, do professor José Reis e do jornalista Miguel Midões
(o pode ser ouvido aqui); 
O terceiro, decorreu no dia 23 de junho, foi co-organizado com a ANIMAR, no
âmbito da Manifesta e contou com as intervenções da socióloga Ana Drago,
da professora Teresa Sá Marques e do professor Paulo Peixoto (o debate que
pode ser ouvido aqui). 

Atividades realizadas
Divulgação da Carta Aberta pelo Direito ao Lugar
A Carta Aberta pelo Direito ao Lugar, o processo de elaboração da mesma e as
dinâmicas a partir dela geradas, foram amplamente divulgadas. Este processo de
divulgação implicou:

Promoção de debates públicos 
Realizaram-se 7 debates da Carta Aberta pelo Direito ao Lugar, de natureza
diversa: alguns permitiram a auscultação das perspetivas de atores ligados à
academia e aos media, outros a crianças e jovens e, finalmente, realizou-se um
debate envolvendo diferentes movimentos cívicos.
Debates com especialistas:

Os debates tiveram, até ao momento, 1778 visualizações.
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B.1.2. Educação e Cooperação num mundo local e global

B.1.2.1. LigAções

Um processo de bottom-up, de maturação, de muita gente envolvida, de
reflexão comum. É um processo colaborativo e partilhado, o que é uma coisa
positiva e rara.

- Helena Roseta

Breve descrição
O LigAções foi um projeto promovido pelo Graal, em parceria com a Fundação
Gonçalo da Silveira e com o Østfoldmuseene (Noruega) desenvolvido entre maio
de 2019 e setembro de 2020. Pretendendo contribuir para promover o
fortalecimento das organizações da sociedade civil enquanto atores políticos e
sensibilizar e mobilizar cidadãs e cidadãos em torno das assimetrias do território
nacional. Envolvendo 42 organizações da sociedade civil da região Centro e da
Grande Lisboa, estruturaram-se diversos espaços de diálogo que culminaram na
apresentação da Carta Aberta pelo Direito ao Lugar, subscrita por cerca de 1000
pessoas individuais e coletivas. Este documento de posicionamento coletivo foi o
ponto de partida para diversos debates e para múltiplos diálogos da sociedade
civil com os media, academia e atores políticos. 

https://www.rtp.pt/play/p50/e541535/a-fe-dos-homens
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5XYrXS6as&ab_channel=ProjetoLigA%C3%A7%C3%B5es
https://www.youtube.com/watch?v=q8q_vUD0jRQ&ab_channel=ProjetoLigA%C3%A7%C3%B5es
https://www.facebook.com/direitoaolugar/posts/133476245549016


Realização do encontro final entre
coletivos
Este encontro teve lugar no dia 7 de
julho, na Fundação Calouste
Gulbenkian, e reuniu 33 pessoas
ligadas a organizações que, ao longo
dos últimos 2 anos, contribuíram para
a elaboração da Carta Aberta pelo
Direito ao Lugar, vindas da Grande
Lisboa, Coimbra, Condeixa, Lousã e
Penela. 
Contámos neste encontro com uma
intervenção da Companhia de Teatro
Playback "In Verso", de João
Ferrão,de Luísa Teotónio Pereira e
Abel Coentrão. Terminámos com com
desenhos de Carlos Guerreiro num
exercício de perspetivação do futuro
da Carta Aberta pelo Direito ao
Lugar.
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O primeiro teve lugar a 21 de junho, na Universidade de Aveiro, envolvendo 30
estudantes universitários de diferentes ciclos de estudos e áreas de formação;
O segundo, realizou-se a 16 de julho, na Lousã, organizado pela Activar -
Associação de Cooperação da Lousã e pela ADSCCL - Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, envolvendo 20 crianças e
jovens habitantes daquele concelho;
O terceiro, realizou-se no dia 21 de julho em Abrantes, envolvendo 15 jovens
que residem em contextos urbanos e outros marcados pela ruralidade. 

Em Lisboa, realizaram-se reuniões com os seguintes candidatos/as: João
Ferreira que encabeçava a lista da CDU, Beatriz Gomes, cabeça de lista do
Bloco de Esquerda, Carlos Moedas do PSD e Paula Marques vereadora da CM
de Lisboa, indicada pelo candidato pelo PS, Fernando Medina. 
Em Coimbra, realizaram-se reuniões com os seguintes candidatos/as:
Francisco Queirós, cabeça de lista da candidatura da CDU, Jorge Gouveia,
cabeça de lista pelo movimento Cidadãos por Coimbra, José Manuel Silva que
encabeça a coligação Juntos Somos Coimbra e com o candidato do PAN,
Filipe Reis. Reunimos ainda com Odete Isabel, mandatária da candidatura de
Manuel Machado, pelo PS, à Câmara Municipal de Coimbra.
Fomos recebidas por duas assessoras do Presidente da República e realizou-se
uma reunião online com duas assessoras da Secretária de Estado para a
Valorização do Interior.

Debates com crianças e jovens:

Debates com organizações da sociedade civil:
A 29 de setembro, organizámos um debate intitulado “Preservar e Reinventar os
Lugares: reflexões sobre a ação política da sociedade civil”, com 4 movimentos
cívicos, envolvidos em lutas concretas pelos seus lugares e com percursos de
resistência face a decisões de instituições políticas formais. Contámos com o
Movimento pelo Jardim Ferroviário da Boavista, o Movimento Cidadãos pela Ajuda,
os Amigos da Tapada das Necessidades e a Associação dos Produtores de Sal da
Figueira da Foz, numa conversa moderada pelo professor José Carlos Mota. Pode
ser visualizado aqui.

Realização de reuniões com representantes do poder local e com entidades
públicas nacionais
Foram estabelecidos contactos com 51 responsáveis por instituições públicas e
político-partidárias com o objetivo de dar a conhecer a Carta Aberta pelo Direito
ao Lugar e as suas propostas. A equipa do projeto realizou 11 reuniões com atores
políticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cx47_BFjpk&t=1074s&ab_channel=ProjetoLigA%C3%A7%C3%B5es
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Desenvolvimento de um processo de diagnóstico sobre a comunicação interna
e externa do Graal e estruturação de um plano de comunicação (relatório
disponível aqui e plano aqui). Este exercício foi conduzido pela consultora
Stone Soup e implicou a realização de entrevistas semi-estruturadas, um
inquérito às participantes e um workshop online, que envolveu 12 participantes
do Graal;
Lançamento de um novo website institucional, com renovação da estrutura,
conteúdos e imagem está disponível em www.graal.org.pt. 

Realização de reunião com responsáveis pelo mecanismo financeiro EEA
Grants e programa Cidadãos ativos
No dia 13 de outubro, a equipa do projeto recebeu, no terraço do Graal, uma visita
de uma comitiva que integrava Anna Gabriele Striethorst (Senior Sector Officer -
Civil Society) do EEA and Norway Grants Financial Mechanism Office (FMO),
Mafalda Leónidas, Diretora-Adjunta do Programa Cidadãos Ativos e Ana Teresa
Santos, gestora de projetos do Programa e Sofia Nunes, representando a
Fundação Bissaya Barreto. 

Intervenção na “Praça Central”
A Carta Aberta pelo Direito ao Lugar e o processo colaborativo que lhe deu origem
foram apresentados na iniciativa “Praça Central”, organizada pela Conferência
Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL), que teve lugar na
Academia Almadense, no dia 20 de novembro.

Introdução de melhorias na comunicação interna e externa do Graal
Este projeto previa uma componente de capacitação organizacional. Foi nossa
opção trabalhar questões relacionadas com a comunicação no Graal. Foram neste
quadro realizadas as seguintes atividades:

Elaboração e divulgação da
publicação final do LigAções
Intitulada “Sociedade civil
mobilizada pelo Direito ao Lugar:
um processo de influência política
em 5 etapas”, esta publicação
descreve o processo e apresenta as
aprendizagens extraídas a partir do
processo. Foi apresentada através
de um vídeo disponível aqui.

B.1.2.2. Banco de Tempo

Breve descrição
O Banco de Tempo é um sistema facilitador de trocas de tempo que se baseia nos
seguintes princípios: troca-se tempo por tempo; todas as horas têm o mesmo valor
e é obrigatório dar e receber tempo. O Graal coordena a Rede Nacional do Banco
de Tempo: promovendo a criação de novos Bancos de Tempo, apoiando aqueles
que estão em funcionamento, concebendo e partilhando instrumentos operativos e
de divulgação e estruturando oportunidades regulares de diálogo, de encontro e
formação das equipas dinamizadoras locais. Hoje são mais de 1800 os membros do
Banco de Tempo, 74% dos quais são mulheres, há 25 agências a funcionar em
diversos pontos de Portugal continental e na Madeira.

O que pode ser mais valioso para a construção de um mundo mais justo e
solidário do que a doação do nosso tempo?

- Participante em Formação Inicial do Banco de Tempo.

https://drive.google.com/file/d/1jGFpw0WNPh77JOxM5MshjRVq-swFRFjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGFpw0WNPh77JOxM5MshjRVq-swFRFjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dJAEvhHv5gYPNfTHlo5P4eDIbjbNiHE/view?usp=sharing
http://www.graal.org.pt/
https://sites.google.com/view/projetoligacoes/o-projeto/o-processo-em-5-etapas?authuser=0
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21 e 22 de janeiro, online, 19 participantes;
22 e 23 de fevereiro, online, 14 participantes;
20 e 21 de abril, online, 20 participantes;
7 e 8 de outubro, online, 22 participantes;
21 de novembro, na Associação Mon Na Mon em Aveiro, 4 participantes.

Colaboração com a Associação Iberoamericana dos Bancos de Tempo:
participação em vários conversatórios e num processo de seis sessões
dinamizado pela consultora Viento a Favor que pretendia concorrer para o
bom desenvolvimento da AIABdT;
Participação na sessão “Inclusão de pessoas com dificuldades intelectuais e
desenvolvimentais no Banco de Tempo”, organizada pelo CECD Mira Sintra. |
22 de fevereiro.

Atividades realizadas
Lançamento do website
Depois de uma auscultação a diferentes pessoas ligadas ao Banco de Tempo,
ficou clara a necessidade de desenvolver um novo espaço online e, por isso, no
início do ano, foi lançado o novo website do Banco de Tempo, disponível em:
www.bancodetempo.pt.

Acompanhamento das agências em atividade
Apoio às agências do Banco de Tempo em funcionamento: esclarecendo dúvidas,
apoiando na resolução de problemas e na utilização da plataforma de gestão de
dados do Banco de Tempo, etc.

Apoio à constituição de novas agências
Realização diversas reuniões online com pessoas/grupos com interesse em criar
novas agências do Banco de Tempo. Em 2021 nasceram quatro agências do Banco
de Tempo: em Belém, Odemira, Algés e em Aveiro, no Bairro de Santiago. Há
outras equipas a dar passos consistentes para a criação de novas agências.

Dinamização de formações iniciais do Banco de Tempo
Realizaram-se 5 ações de formação inicial:

No total foram 78 participantes de 22 localidades.

Publicação do nº. 25 da newsletter do Banco de Tempo “Trocar Notícias”.
Disponível aqui.

Participação noutras iniciativas

B.1.2.3. WE FUTURE

Este projeto fez-me sentir parte de uma comunidade e mais responsável pelo
cuidado do mundo e das pessoas, a nível individual e coletivo. Sinto-me mais
capaz para defender aquilo em que acredito! 

- Participante romena no terceiro encontro do We Future.

Além da coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo, o Graal está
envolvido na coordenação de duas agências locais: a agência de Coimbra e
a Agência do Lumiar, desempenhando as funções que a dinamização de
uma agência prevê: acolhe novos membros, promove trocas de tempo entre
membros e trocas em grupo, organiza encontros de membros, etc.

Financiamento
Graal.

http://www.bancodetempo.pt/
https://bancodetempo.pt/wp-content/uploads/2022/02/Trocar_noticias_final.pdf
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Breve descrição
O WE FUTURE foi um projeto europeu que envolveu 39 jovens de Portugal, França e

Roménia, que teve como objetivo potenciar o contributo de jovens na construção

de sociedades mais igualitárias, inclusivas, solidárias e sustentáveis. Promovido

pelo Graal, foi desenvolvido em parceria com a Ecole Citoyenne e o Centrul de

Voluntariat Cluj-Napoca. No âmbito do WE FUTURE, realizaram-se três encontros

internacionais, que foram espaços de reflexão e debate sobre temas como

direitos humanos, justiça social, paz, diversidade, igualdade de género e

sustentabilidade ambiental.

Atividades realizadas
Realização do terceiro encontro internacional

Entre os dias 2 e 9 de outubro, realizou-se o último encontro do projeto que juntou

21 jovens na vila de Rimetea, na Roménia. Teve como foco temático a igualdade

de género. Trataram-se os conceitos de sexo e género, os papéis sociais e os

estereótipos, o movimento feminista e a situação atual das mulheres e raparigas

na Europa. Aprofundou-se o debate sobre temas específicos como o sexismo no

espaço público, a violência nas relações de intimidade, o mito da beleza e o

sistema de prostituição. Como habitualmente, reservaram-se momentos para o

estreitamento de laços entre o grupo e para visitar Cluj-Napoca e caminhar pelas

montanhas da Transilvânia.

Financiamento
Erasmus+ Juventude em Ação.

B.1.2.4. Atividades em parceria

Participação ativa nos encontros e atividades do projeto Sinergias ED,

promovido pela FGS e pelo CEAUP. O projeto Sinergias ED reúne organizações da

sociedade civil e do ensino superior e tem como objetivo geral “alargar e

aprofundar as relações e aprendizagens colaborativas entre ação e investigação

em Educação para o Desenvolvimento”.

Colaboração com a Casa da Esquina na organização de uma “Troca de

Roupa” | 22 de maio.

B.1.3. Dimensão Espiritual e Diversidade Religiosa

B.1.3.1 Encontros de Aprofundamento Espiritual

Foi realizado um conjunto de sete encontros, via Zoom, entre 10 de abril e 22 de

maio.  

B.1.3.1.1. Da Páscoa ao Pentecostes

Propostas de meditação e reflexão publicadas online no site do Graal a cada

semana durante o tempo de Advento.

B.1.3.1.2. As Mulheres e a Espera

Colaboração com a Casa da Esquina na organização de uma “Feira do Livro

Dado” | 27 de novembro.
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B.2.1. Projeto “Fazer a memória do Graal”

O projeto “Fazer a memória do Graal” é desenvolvido desde 2021 por uma equipa de trabalho coordenada por Fátima Grácio e que integra Marijke de Koning como

voluntária e uma profissional em Ciências Documentais. Esta equipa iniciou a execução do projeto a partir sobretudo da recolha de documentos em formato digital que as

participantes do Graal em Portugal têm guardados nos seus computadores. 

B.2. Outras atividades

Preservar a história do movimento

do Graal sob pena de a

perdermos nas brumas do tempo;

Permitir que pessoas do Graal e

outras fora do Graal possam ter

acesso a uma documentação

organizada;

Permitir que gerações futuras

fiquem a conhecer a história do

Graal;

Colocar esta documentação

online permitindo a sua consulta.

O projeto tem como objetivos: 

A documentação está a ser

devidamente analisada, organizada e

descrita segundo as regras universais

do Conselho Internacional dos

Arquivos. 

Financiamento 
Graal internacional



A Assembleia Geral internacional - que se realiza de 4 em 4 anos - decorreu

entre 6 de novembro e 11 de dezembro e teve como tema aglutinador

"Lançando um Novo Século – comprometidas com as raízes, enraizadas na

esperança". A AGI foi precedida por um processo intensivo de estudo de

documentos, troca de ideias e desejos e reflexão partilhada que culminou

com a apresentação de propostas por cada país. Estas foram reunidas e

agrupadas por temas e posteriormente discutidas, reformuladas e

sintetizadas por grupos constituídos por representantes dos diversos países

proponentes. Assim se chegou às Prioridades, Recomendações e Propostas a

submeter a votação durante a AGI, as quais foram sujeitas a consulta em

cada país ainda antes da votação final.

Foi finalizado o processo de eleição da nova Equipa de Liderança

Internacional, a qual foi apresentada a todas as participantes durante a

Assembleia Geral Internacional.

Realizaram-se ainda reuniões por continente para esclarecimento,

questionamento e consulta sobre a proposta do Reconhecimento/Registo do

Graal Internacional na Igreja Católica. 

Atendendo às circunstâncias decorrentes da pandemia, as atividades e

reuniões foram realizadas através da plataforma Zoom e abertas a todas as

participantes a nível internacional.

As prioridades afirmadas na AGI para o Graal Internacional para

o período 2022-2025 foram:

                               - Formação Espiritual das participantes do Graal;

                             - Migrantes e Refugiados;

                             - Crise Climática e Recuperação da Biodiversidade.
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C. Atividade a nível internacional
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O Graal organiza-se ainda em diversas Redes Internacionais que pretendem

aumentar a consciência sobre questões/problemas globais que requerem uma

ação global. Partilham estudos e reflexões, analisam decisões políticas,

compartilham estratégias e comprometem-se a abordar questões globais nos

diferentes contextos. São elas:

Comércio e Justiça Global 

Ligação do Graal às Nações Unidas (GLUNN) 

     [da qual fazem parte jovens participantes do Graal em Portugal].

Rede da Terra - Meio ambiente

Migrantes e Refugiados 

     [o Graal em Portugal faz parte da coordenação desta rede].

Mulheres, Género e Diversidades 

     [criada em 2021 e conta com participantes do Graal em Portugal].

Espiritualidade
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C.1. Participação nas Redes do Graal

C.2. Celebração dos 100 anos do Graal

O Graal internacional comemorou o seu centenário durante o ano de 2021. As

comemorações estenderam-se ao longo de um ano, tendo-se iniciado no dia 31 de

outubro de 2020 e encerrado no mesmo dia de 2021, em simultâneo com o

lançamento da Assembleia Geral Internacional. Foram abordados temas como o

impacto da Covid-19 na vida das mulheres, espiritualidade, liderança, Redes do

Graal e o futuro do movimento. Participaram várias centenas de mulheres, dos

cinco continentes.

O Graal em Portugal esteve ativamente envolvido na preparação das celebrações

do Centenário do Graal, participando em reuniões semanais de planeamento dos

encontros, intervindo nas celebrações online e apresentando comunicações nas

sessões temáticas que decorreram ao longo do ano, também por Zoom. 
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C.3. Atividade para jovens a nível internacional

De 18 e 24 de março de 2021, Beatriz Facundo e Margarida Augusto participaram

na 65º edição da CSW. Ao lado de meninas e mulheres do Graal internacional,

cada uma teve a oportunidade de falar sobre o trabalho do Graal em Portugal e

sobre o seu contributo para a construção de um mundo mais igualitário e livre de

violência contra as mulheres. Beatriz Facundo participou no evento paralelo

“Empowered girls eliminating gender-based violence”. Margarida Augusto

participou no evento “Sustaining progress through spirituality in unprecendent

times”. Segundo ambas, a participação no evento abriu portas no sentido de um

feminismo mais intersecional e local.

C.3.1. 65ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher

O programa Young Women’s Leadership Training Program – Grail Link to the United

Nations Network (YWLTP-GLUNN) pretendeu desafiar as barreiras físicas e

internacionais entre as jovens raparigas que se envolvem com o Graal, dando

ferramentas e empoderando raparigas para uma mudança rumo a um mundo mais

justo e igualitário. De Portugal, participam 6 raparigas: Cecília Faria, Eva Jesus,

Helena Dias, Margarida Augusto, Tatiana Manjate e Tatiana Rosa. O projeto

terminou em outubro de 2021.

C.3.2. YWLTP - Young Women’s Leadership Training 

Program




