
 

 

 

III Congresso da Mulher São Tomé e Príncipe em Portugal. 

18 de Setembro de 2022|10:00 

A Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal 

(Associação em fins lucrativos, de forte cariz sociocultural), no âmbito comemoração 

do seu XII aniversário e do 47º aniversário do Dia 19 de Setembro, dia da Mulher são-

tomense, realiza o III Congresso da Mulher de São Tomé e Príncipe em Portugal, 

subordinado ao tema: “O contributo do legado africano para a construção de uma 

sociedade global”, tendo por horizonte fomentar uma reflexão sobre a importância 

das raízes culturais de um povo.  

Espera-se a participação ativa de homens e mulheres, ativistas, académicas/os 

africanas/os e dos demais continentes do mundo para uma partilha horizontal de 

saberes e experiências. 

Objetivos gerais  

-Conhecer a importância das raízes culturais de um povo, para a preservação das 

memórias e afirmação da sua identidade e cidadania. 

Objetivos específicos 

- Juntar homens e mulheres de São Tomé e Príncipe em geral e em particular os 

imigrantes espalhados pelo mundo, em torno da questão do património da imigração 

como expressão cultural nas suas múltiplas facetas, valorização da herança cultural de 

grupos de imigrantes para construção de identidades coletivas. 

- Trocar experiências culturais (interculturalidade) entre imigrantes (países de origem e 

os países de acolhimento). 

- Identificar e debater violência de género no contexto social em São. Tomé e Príncipe 

e em Portugal. 

- Identificar e debater as questões para prevenção da saúde mental e vulnerabilidades, 

em tempos de pandemia e suas condicionantes. 

- Definir estratégias de apoio e proteção das vulnerabilidades de géneros em tempos 

de pandemia. 

Local: Fórum lisboa - Avenida de Roma, 1700-346 Lisboa Portugal 

 



 

 

 

PROGRAMA 

18 de setembro de 2022|10:00 

09h30 | Receção: chegada dos convidados 

09h40 |Abertura da XI Feira do Livro de S.Tomé e Príncipe em Portugal – Tema “Vida e 

obras de mulheres africanas” e a mostra de empreendedoras São-tomenses. 

10h00 |Sessão de abertura: Entoação do Hino Nacional e Hino da Mén Non. “Bamo 

Zunta Mon”- com associadas da Mén Non 

Mestres de Cerimónia- Ana Paula Trindade e Ednilson Sousa  Santos 

10h15| Representante Intervenção do anfitrião, Câmara Municipal de Lisboa (Fórum 

Lisboa) - Laurinda Alves 

10h30| Presidente da Mén Non - Ilidiacolina Vera Cruz 

10h45| Intervenção do Senhor Embaixador de Embaixada de São Tomé e Príncipe em 

Portugal- António Quintas  

11h00| Representante da Comissão para a Cidadania e Migrações (por confirmar) 

11h15| Momento musical – Eliane Borges 

1º Painel: A cronologia da presença africana em Portugal 

Moderadoras: Beatriz Dias e Cláudia Costa  

11h30| Roteiro histórico de uma Lisboa Africana séc. XV – XXI - Isabel Castro 

Henriques 

11h45| As Mulheres no Quotidiano na Ilha de São Tomé nos séc. XV - XVI. O rosto 

feminino da expansão portuguesa - Arlindo Caldeira 

12h00| A contribuição dos africanos no progresso do mundo - Armindo de Ceita do 

Espírito Santo 

12h15|A influência da gastronomia africana nos hábitos alimentares portugueses-

Fachica Costa Alegre 

 12h30|Debate 

13h15|Pausa para almoço 



 

 

 

 

2º Painel: Violência Interseccional, vulnerabilidade em tempo de pandemia. 

14h15 |Momento musical- Grupo Voz da Esperança   

Moderadora: Neusa Sousa 

14h45|Violência profissional: Desafios e conquistas – Conceição Queiroz  

15h15|Projeto da Lei da paridade, em São Tomé e Príncipe – Cristina Dias 

15h30|A participação das mulheres nos lugares de decisão em São Tomé e Príncipe- 

Maria das Neves 

15h30|Debate 

16h00|Homenagem as mulheres de São Tomé e Príncipe 

16h20|Mensagens das mulheres São-tomenses 

16h45|Animação cultural e confraternização 

 . Tonecas Prazeres 

. Elyane Borges 

. Vindes meninos  

18h00| Parabéns a Mén Non 

18h30|Enceramento das actividades - Vice-Presidente – Mutema Cravid Silva 

 

 

 

 

 


