
 

 

 
Artigo 

JOBSHADOWING – FRANCE 

 
O relatório ora apresentado enquadra-se no JOBSHADOWING, projecto PAT-HER-WAYS, 

que decorreu de 02 a 19 de Janeiro, em França, no qual representei a LAJUSCA e Cabo 

Verde.  Pude constatar que Le Planning Familial tem 85 estruturas em toda França e tive  

oportunidade de tomar impute das suas actuações nos centros de Paris, Calais, Lille e 

Marcelha o que permitiu-me ter um conhecimento amplo da atuação 

 

A agenda foi estruturada da segunite forma: 

 

 chegada/acolhimento 
 contextualisação  

 observação em Centre de Planification et Education Familiale em Paris 

 visita de conhecimento nos Centros de Acolhimento de “refugiados,” em Calais 

 encontro com a senhora presidente de Le Planning e parceiros 

 reunião com a equipa - Responsable des Operationsda ONUFAMMES em France  
 observação -  abordagens sobre planeamento familiar aos adolescentes numa das 

escolas do Lille  
 campanha contraceptivo em AIX MARCEILLE UNIVERSITÉ 
 visita de conhecimento à sede de Planning em Marcelha/ aboradagem à 

juventude 
 Observação sobre aconselhamento do aborto - estrutura de Paris 

 

 

Enquadramento 
 
Fui recebida em Port Maliot, pela colega e representante da juventude de Le Planning 

Familial, Amélie Brard e no dia seguinte, fiz o encontro com a equipa uma equipa formada 

por funcionários da Associação, onde puderam enquadrar-me do objectivo de Le 

Planning e quais têm sido os campos de atuação.  

 Articulamos sobre agenda de trabalhos e tomei imput de que Le Planning Familial é um 

movimento militante que leva em conta todas as sexualidades, defende o direito à 

contracepção, ao aborto e à educação sexual. Denuncia e combate à todas as formas de 

violência, luta contra a AIDS e DST, contra todas as formas de discriminação e contra as 

desigualdades sociais. 

 Estabelecida em 1956 como "Feliz Maternidade", a associação reuniu mulheres e 

homens determinados a mudar a lei de 1920 que proibia o aborto, assim como o uso e 

disseminação de qualquer forma de contracepçã em França. 



Em 1960, a associação tornou-se o "Movimento Francês pelo Planejamento Familiar" 

(MFPF) chamado "Planeamento Familiar" e se uniu à Federação Internacional de 

Planejamento Familiar (IPPF), tem 85 estruturas em toda França. 

 

 

 

 
 

 

 

Observação no Centre de Planification et Education Familiale – Paris, -  

 

- planeamento familiar, aborto no Centro…  

 



 
 Julgamento de refugiados  e visita de conhecimento ao Centro de Acolhimento de 

“Refugiados” em Calais 

 

 
 
A agenda do CALAIS foi essencialmente destinada aos refugiados. Assisti cerca de dez 

julgamentos dos que entraram na Europa, particularmente em França, forjando 

documento, violando fronteiras ou transgredindo as leis francesas. Vários deles foram 

absorvidos, mas houve casos que são considerados extremos e que a repatriação foi 

único caminho 

 

Visitei dois campos de acolhimentos, um para homens e outro para mulheres. Pude 

constatar que são do Líbano, Afeganistão, Sudão, Síria, Somália, Líbia, Paquistão , Eritreia, 

Iraque… e as razões pelos quais estão ali, são diversos: uns porque fugiram da bomba, 

violação sexual, perseguição política ou religiosa; e outros para escaparem da mutilação 

genital, casamento forçado ou enforcamento. Várias organizações de sociedade civil e de 

serviços sociais franceses não medem forças para minimizar sofrimentos e garantindo o 

mínimo de dignidade para sujeitos de direitos. 

 
Observação sobre abordagens aos adolescentes numa das escolas do Lille 
  

– duas sessões: uma com meninas e outra com meninos 

 

 



 
 

Encontro sobre aconselhamento ao aborto – Centre de Planification et 

Education Familiale - Paris 

 

Partida para Marselha  

Visita à igreja católica  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Campanha sobre método contraceptivo em AIX MARCEILLE UNIVERSITÉ 

 

Através da estrutura de Macrecelha, promovemos uma Campanha e esclarecimentos sobre 

métodos contracetivos em AIX MARCEILLE UNIVERSITÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visita de conhecimento à sede de Planning em Marcelha 

  

 

 



 

 

Encontro com a senhora presidente de Le Planning e os parceiros. 

 

Com a ONUFAMMES – França, pude abordar a questão de parceria já estabelecida com a ONU 

- MULHER – Cabo Verde, onde a representante senhora Maud Ritz,afirmou o compromisso 

de ajudar na mobilização de parceiros para financiar formação de formadores, a nível 

nacional, "sobre as novas abordagens para envolvimento das jovens mulheres na vida 

política". 

 

Maud Ritz, Responsable des Operationsda ONUFAMMES - França e sua colega  



 

 

  

Considerações Finais 

 

Já tinha uma vaga ideia das ações de Le Planning Familial, mas, a minha estadia em 

França permitiu-me ter um conhecimento mais profundo do dia a dia da 

organização. Pude constatar “in Loco” que travam lutas com muita militância, içam 

bandeiras das causas que defendem com muita garra e entrega. 

Tive a oportunidade de trocar impressões com algumas das coordenadoras dos 

Centros, nomeadamente a do Lille e de Marcelha,  falamos das realidades 

caboverdanas e a francesas no que tange às lutas e conquistas na área da saúde 

sexual e reprodutiva da mulher. Concluímos que são realidades distintas, tendo 

em conta a pequenez e anos de vida de Cabo Verde e a história de conquistas das 

mulheres Francesas de séculos. No entanto, há sempre algo/conquistas em 

comum, como a democracia, a liberdade o respeito pelos direitos humanos entre 

outros.  Falamos também da actuação da LAJUSCA, da sua luta na emancipação 

das jovens mulheres, em fim, a jornada valeu a pena.  

 


