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a sustentabilidade
exige novos estilos
de vida?
qual o contributo
das organizações?

11MAIO
FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA
SALA VERDE
14.0018.00H
Estilo de Vida e Igualdade de Género
14.30 ABERTURA
ANABELA VAZ RIBEIRO
VICE-PRESIDENTE DA APEE
SANDRA RIBEIRO
PRESIDENTE DA CITE

15.00 1º PAINEL
Práticas Desportivas que promovem a Igualdade de Género
- O Corfebol
MÁRIO ALMEIDA
EMBAIXADOR DA SELECÇÃO NACIONAL DE CORFEBOL

LISBOA, AVEIRO,
COIMBRA, ÉVORA, LOULÉ

desporto

saúde

natureza

mobilidade

9 A 13 MAIO

alimentação

sociedade

organização
A 6ª edição da SRS, a decorrer entre 9 e 13 de Maio de
2011, com eventos em Lisboa, Aveiro, Coimbra, Évora e
Loulé tem como tema central o “ESTILO DE VIDA” e outdoors nos seguintes locais: Oeiras e Loures. Entende-se o
estilo de vida como a forma pela qual as pessoas
vivenciam o mundo e, em consequência, se comportam e
fazem escolhas. Incluímos neste conceito, os padrões de
consumo, as rotinas, os hábitos, a relação com o ambiente e com a comunidade. O estilo de vida inclui ainda as
relações de trabalho, de lazer, em casa e na família.

não esquecer!
consultar os programas detalhados das sessões
AVEIRO; COIMBRA; ÉVORA; LISBOA; LOULÉ

em srs.apee.pt
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
entrada gratuita, sujeita a inscrição para apee@apee.pt

tel +351 213 156 734 | srs.apee.pt
PLATINA SPONSOR

MEDIA PARTNER

CO-ORGANIZADORES

GOLD SPONSOR

15.30 MESA REDONDA
Novos Estilos de Vida exigem mudanças de atitudes
das organizações e das trabalhadoras e dos trabalhadores
face ao trabalho e à família e das políticas públicas
Perante os novos estilos de vida que homens e mulheres hoje vivem,
serão apresentadas pelas organizações presentes na mesa redonda
boas práticas em matéria de igualdade de género e conciliação
trabalho/ família que procuram dar resposta à nova realidade;
serão ainda analisados os constrangimentos encontrados
e discutidos novos caminhos para novos estilos de vida sustentáveis.
SANDRA RIBEIRO ANIMADORA
PRESIDENTE CITE
SOLEDAD LAS HERAS UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
ACADEMIA
JORGE OLIVEIRA ESPAÇO T
GRAÇA ROJÃO COOLABORA
ECONOMIA SOCIAL

17.00 ENCERRAMENTO

