Uma rica produção editorial
As Edições da AFEM contemplam trabalhos científicos, apresentando trabalhos de pesquisa
comparativa, actas de conferências europeias e nacionais, de debates públicos e de seminários,
nomeadamente junto das jovens e dos jovens, directórios profissionais e de associações e um
boletim trimestral sobre a actualidade: La Gazette de l'AFEM.
A AFEM produz, igualmente, suportes mediáticos (filmes):
- O Parlamento Europeu: uma antecâmara da paridade, vídeo VHS de 29 minutos. Versões em
alemão, inglês, espanhol, francês, grego, italiano e português.
- Quando as mulheres e os homens governam juntos: a escolha da Suécia, vídeo VHS de 24 minutos.
Versões em espanhol, francês, grego, italiano e português.
No âmbito das edições da AFEM
- L'accès des femmes à la prise de décision en Europe méridionale. Obra realizada com o apoio da
Comissão Europeia e do Governo Francês, AFEM, Paris, 1996, 266 páginas.
- La représentation européenne au féminin. Portraits d'élues d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie et du
Portugal. AFEM, Paris, Março de 2000, 119 páginas*.
- Femmes et pouvoir en Europe méridionale en l'an 2000. AFEM, Paris, Setembro de 2000,
221 páginas*.
- La force des femmes. Les associations, leurs domaines d'action, leurs coordonnées. AFEM, Paris,
Maio de 2001, 286 páginas*.
* obras realizadas no âmbito de projectos transnacionais que contaram com o apoio da Comissão Europeia
(IVº Programa de Acção Comunitária para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres), do Governo
francês – Ministério dos Negócios Estrangeiros e Secretaria de Estado para os direitos das mulheres e formação
profissional – e do Governo Português (Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres).

- La contribution du mouvement des femmes à l'élaboration du Traité constitutionnel. Vers une constitution
européenne pour les citoyen-ne-s. Actas da Conferência organizada em Paris, em 1 de Fevereiro de 2005,
em parceria com a Union Féminine Civique et Sociale (UFCS), em colaboração com o Centro de
Informação do Parlamento Europeu em França e com o apoio do Governo Francês – Ministério
delegado dos Assuntos Europeus, AFEM, Paris, 2005, 162 páginas.
- Bilan de la mise en œuvre de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.
Relatório realizado com o apoio do Governo Francês – Ministério dos Assuntos Sociais – Direcção
de População e de Migrações, AFEM, Paris, Dezembro de 2005, 116 páginas.
No âmbito das edições SAKKOULAS/ BRUYLANT
- L'égalité entre les hommes et les femmes, un droit fondamental, et la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, Actas da Conferência organizada pela AFEM, 21, 22 e 23 de Setembro de 2000,
no Palácio do Luxemburgo, em Paris, com o apoio da Comissão Europeia e do Governo Francês,
Sakkoulas-Bruylant, Atenas-Bruxelas, 2000, 171 páginas.
- Concilier famille et travail pour les hommes et les femmes : droit et pratiques. Obra realizada com o
apoio da Comissão Europeia, do Governo Francês, do Governo Português, da Província de Ferrara
e da Província de Potenza (Itália), Setembro de 2005, 223 páginas.
No âmbito das edições da Rede EUROMED França
- Bilan du Sommet de Barcelone+10 et perspectives d'avenir du Partenariat Euro-méditerranéen. Le rôle
de la société civile française. Actas do Seminário nacional organizado no quadro da preparação do
Fórum Civil Euromed 2006, pela Rede Euromed França, em 13 de Março de 2006, na Maison de
l'Europe, Paris, REF, 2006, 80 páginas.

Consulte o catálogo dos nossos produtos e publicações no sítio web:
www.afem-europa.org.

Associação de Mulheres da Europa Meridional

O nosso lema é: « Não há futuro para a Europa sem a garantia efectiva
dos direitos fundamentais das mulheres e dos homens »

A AFEM é uma federação europeia criada
por mulheres e por organizações feministas
de cinco países europeus (Espanha, França,
Grécia, Itália e Portugal) na sequência
da 4ª Conferência Mundial sobre as
Mulheres, organizada pelas Nações Unidas
em Pequim em 1995. A AFEM rege-se
pela legislação francesa sobre as associações
e agrega pessoas individuais, ONGs e
plataformas de ONGs sem fins lucrativos
dos Estados Membros meridionais da
União Europeia.

O seu objectivo: apoiar a construção de
uma Europa democrática e social, baseada
no respeito e na garantia efectiva dos
direitos da pessoa humana, nomeadamente
na igualdade entre mulheres e homens.
A AFEM trabalha para a preservação,
valorização e aplicação efectiva do conjunto
de normas europeias em matéria de liberdades e direitos fundamentais, incluindo os
direitos sociais.

Associação de Mulheres da Europa Meridional
c/o UFCS: 6, rue Béranger, 75003 Paris, Tel. : 33 (0)1 44 54 50 58
contact@afem-europa.org - www.afem-europa.org

Uma actividade transnacional reconhecida
As nossas acções põem em evidência os valores fundamentais europeus e os princípios
universais da dignidade humana, da democracia, do Estado de Direito e dos direitos
fundamentais das mulheres e dos homens. Elas visam fortalecer a parceria entre a
sociedade civil euro-mediterrânica, com base nestes mesmos valores e princípios.
A AFEM desenvolve, nomeadamente:
- actividades de interpelação e de intervenção sobre os grandes temas da actualidade
nacional, europeia e internacional, assim como propostas relativas aos trabalhos de
redacção ou de modificação de instrumentos legislativos comunitários e nacionais;
- campanhas transnacionais e nacionais de informação e de sensibilização sobre as
normas europeias em matéria de direitos fundamentais, junto dos cidadãos e das cidadãs,
dos parceiros sociais e das decisoras e decisores políticos;
- actividades de investigação científica e de difusão.

Uma representatividade baseada na história
A AFEM inclui ONGs e Plataformas de ONGs das mais antigas e mais representativas
do movimento feminista provenientes dos países meridionais da União Europeia. Entre
estas federações históricas, estão representadas no Conselho de Administração da AFEM:
A Coordenação Espanhola para o Lobby Europeu das Mulheres (CELEM)
A Associação Francesa de Mulheres Juristas (AFFJ)
A Liga Helénica para os Direitos das Mulheres (LHDF)
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PPDM)
Podem ser membros efectivos da AFEM ONGs e Plataformas de ONGs, assim como
pessoas individuais do Sul da União Europeia. Podem ser membros simpatizantes todas
as outras ONGs, plataformas de ONGs ou pessoas individuais que adiram aos nossos
objectivos estatutários, bem como membros benfeitores.

Consulte as modalidades de adesão e o Boletim de adesão ou de renovação da adesão
disponível no sítio web: www.afem-europa.org

Um diálogo permanente com as instituições públicas
Internacionais, europeias, nacionais
A AFEM tem estatuto participativo junto do Conselho da Europa. Foi eleita membro da
Comissão Permanente que representa a Conferência das Organizações Internacionais Não
Governamentais (OING), 4º pilar do Conselho da Europa. Está habilitada a apresentar
reclamações colectivas em caso de violação da Carta Social Europeia, de acordo com o
Protocolo adicional à mesma.
A AFEM participa na Plataforma dos Direitos Fundamentais da Agência Europeia dos
Direitos Fundamentais.
A AFEM está acreditada junto da Comissão do Estatuto das Mulheres (CSW) da ONU,
na qualidade de membro do Conselho de Administração da Aliança Internacional das
Mulheres (AIF) eleita no seu 34º Congresso. Representa a AIF junto da UNESCO.
A AFEM intervém sobre os grandes temas da actualidade ao nível da União Europeia,
nomeadamente no quadro do debate sobre o Futuro da Europa e do processo de reforma
dos Tratados. Desenvolve, ainda, acções relacionadas com o trabalho de redacção ou
modificação da legislação comunitária e nacional. Participa regularmente nas reuniões
das comissões do Parlamento Europeu.

Uma ampla parceria com a sociedade civil
A AFEM é membro, membro associado, e parceira de numerosas plataformas que
federam organizações não governamentais, ao nível internacional e europeu.
A Aliança Internacional das Mulheres (AIF)
A Plataforma Não Governamental Euromed
O Movimento Europeu Internacional (MEI)
A Plataforma das ONGs do Sector Social
O Fórum Permanente da Sociedade Civil
A AFEM tem apoiado a criação da rede de jovens mulheres:
Rede EuroMed Gender Connection
O Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral da AFEM (Paris, 23 de Junho de
2007):
Presidente de honra: Marcelle DEVAUD (†) e Micheline GALABERT (†).
Presidente: Teresa BOCC1A (Itália).
Vice-Presidentes: Covadonga NAREDO CAMBLOR (Espanha/CELEM), Marie-Jeanne
CAMPANA (França/AFFJ), Catherine Sophie DIMITROULIAS (Grécia/LHDF), Nelly
BANDARRA JAZRA (Portugal/PPDM).
Secretária Geral: Catherine BIRABEN (França).

