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Objetivos
Falar abertamente do período menstrual é ainda um tema

www.uatlantica.pt/index.php/periodempowerment-network-pen/

- PEN O projeto – PERIOD

tabu, por vezes considerado sujo, vergonhoso e que não deve

Empowerment Network (PEN)

para a falta de conhecimento e afeta muitas jovens e

– é financiado pela Comissão

ser mencionável. Esta atitude perante este assunto contribui

mulheres em diversos países e com diferentes culturas.

Assim, numa tentativa de reeducar algumas sociedades em

Europeia, através de fundos

relação ao período menstrual, o projeto PERIOD Empowerment

concedidos pela Agência de

consciência feminina sobre o seu corpo, assim como

Execução relativa à Educação,

Network (PEN) procura melhorar o conhecimento e a
melhorar as atitudes das jovens relativamente a hábitos de

ao Audiovisual e à Cultura

práticas sexuais serão abordadas, associando estes temas à

para o Erasmus+ Ação-Chave

saúde e higiene menstrual. Paralelamente, a sexualidade e
menstruação.

2 – Reforço das capacidades

Ação de Género da União Europeia para a Igualdade de

no domínio da juventude com

O projeto contribui para o acompanhamento do Plano de
Género e Emancipação da Mulher.

O consórcio deste projeto engloba biólogos, fisiologistas,

o número de referência:

sociólogos, pedagogos e outros intervenientes na área da
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relacionados com a menstruação possam definitivamente
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saúde, de diversos países, para que mitos, estigmas e tabus
ser considerados temas pertencentes ao passado.
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Period Empowerment Handbook
Manual para aprendizagem e prática, sobre como
planear, elaborar e executar intervenções menstruais
com jovens, através

de práticas de educação não

formal.

PEN - Campaign

Community Forum
Os

participantes

contactaram

com

formas

de

educação não-formal, que lhes permite adquirir
ferramentas de trabalho, para aplicarem junto das
populações jovens com quem possam vir a trabalhar.

Period Empowerment Video
Vídeo com o objetivo de falar abertamente sobre o
período

menstrual,

melhorar

o

conhecimento,

a

consciência do corpo e as atitudes em relação à
saúde e consciência da higiene menstrual.
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Parceiros:

P01-NO.: TERRAM PACIS – NORWAY (Coordenador do Projeto)
P02-PT.: EIA – ENSINO E INVESTIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – PORTUGAL
P03-PL.: WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU – POLAND
P04-GR.: EUROPEAN INSTITUTE FOR LOCAL DEVELOPMENT – GREECE
P05-BE.: ERASMUS MUNDUS STUDENTS AND ALUMNI ASSOCIATION – BELGIUM
P06-ES.: DE INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍAS – SPAIN
P07-PH.: SAMAHAN PILIPINA PARA SA REPORMA AT KAUNLARAN – PHILIPPINES
P08-SE.: HELLO YOUTH ÖRKELLJUNGA – SWEDEN
P10-KE.: VOLUNTEER ACTION FOR CHANGE KENYA – KENYA
P11-UG.: UGANDA YOUTH SKILLS TRAINING ORGANIZATION – UGANDA
P12-IN.: DISHA INTERNATIONAL FOUNDATION TRUST – INDIA

Outputs:
Menstruation, the silent public health crisis
Period Empowerment Handbook
Period Empowerment Video

(https://www.terrampacis.org/resources/publications/menstruation
-the-silent-public-health-crisis-240.html )

(https://www.terrampacis.org/resources/publications/periodempowerment-handbook-185.html)

(https://www.terrampacis.org/media/videos/menstruation,-a-healthy-naturalbiological-process-256.html)

Menstrual Knowledge Assessment tool

(https://www.terrampacis.org/resources/assessmenttools/menstrual-knowledge-assessment-232.html)
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