Plano de colaboração para continuidade de
trabalho no âmbito do Projeto Bystanders
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BYSTANDERS project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020). The contents of this report are the sole responsibility of
Team of the Bystanders’ Project and can in no way be taken to reflect
the views of the European Commission.

A equipa do Projeto Bystanders refletiu sobre como poderia dar continuidade
ao projeto após o término do mesmo, de forma realística e realizável.
Até à data foram acordadas as seguintes atividades conjuntas:
I - A equipa concordou em se candidatar a um simpósio do Projeto Bystanders
na 3ª Conferência Europeia sobre Violência Doméstica em Oslo, Noruega - o foco
geral deste simpósio será a implementação do Projeto nas escolas, especialmente em
quatro dimensões: Currículo e prevenção da violência sexual e assédio nas escolas;
Dificuldades na intervenção nas escolas; Estereótipos de género, violência doméstica
e suas ramificações nas escolas; Falta de estudos/literatura sobre políticas educativas
para prevenir assédio sexual, violência doméstica e violência sexual em países
europeus. A equipa Portuguesa apresentará os resultados globais do projecto e os
diferentes elementos da equipa internacional apresentarão estas quatro dimensões
específicas e apontarão pistas para futuras pesquisas / projecto.
II- A equipa também pretende participar da Conferência Anual da Rede
Europeia sobre Gênero e Violência (ENGV), em Freiburg (Alemanha), com o objetivo
de refletir e obter feedback de investigadores/as e alunos/as de doutoramento sobre
a implementação do Projeto, sua metodologia e resultados obtidos. nos quatro países
III – O Programa Speak Up / Speak Out poderá ser replicado por outros/as
investigadores/as, ativistas e as equipas comprometem-se a facilitar a formação para
que tal possa acontecer. A sua replicação em Portugal e no Brasil já está em curso,
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por uma estudante de doutoramento sob a orientação da professora Doutora Maria
José Magalhães.
IV- Estão previstas algumas publicações em revistas científicas, bem como
publicações em fóruns. Foram apresentadas duas propostas pela equipa: 1) análise
comparativa dos grupos focais nos quatro países e 2) análise comparativa da
implementação
V - Além disso, se houver mais abertura de “Calls” da UE sobre a violência
sexual ou o assédio sexual, a equipa voltará a candidatar-se para manter o trabalho
em conjunto e desenvolver melhorias ao Projeto Bystanders.
VI – Finalmente, serão tidas em consideração algumas regras relativas aos
direitos de propriedade intelectual no que diz respeito ao uso dos dados das várias
equipas internacionais: antes de os/as autores escreverem o artigo, será enviado um
e-mail para todos/as a explicar o que escreverão e para que propósito, com a questão
de quem mais gostaria de se juntar à escrita. No caso dos trabalhos escritos por
equipas individuais com os resultados seu próprio país, nesse artigo têm que se
reconhecer todo o projeto e toda a equipa. No caso de estudos comparados, os/as
autor/as enviarão um convite para todos os membros da equipa a questionar quem
está interessado em participar. Mesmo no caso de uma determinada equipa não
poder participar, deverá dar as informações essenciais da implementação no sue país
e verificar a versão final do artigo para melhorar alguma imprecisão.
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