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   Por causa da pandemia da Covid-19 e a declaração de

estado de emergência em Portugal no dia 15 de março de

2020, a Plataforma Geni criou uma rede solidária

composta por mulheres brasileiras em Portugal (na sua

maior parte) e em outros países. O objetivo foi apoiar as

brasileiras que vivem no país e que, por causa da

pandemia da Covid-19, começaram a passar por

dificuldades. 

     Através de um formulário online, reunimos as

mulheres que poderiam oferecer ajuda e as mulheres

que precisavam de ajuda, e assim conectamos as

necessidades específicas com as formas de apoio

voluntário. Dessa forma, conseguimos organizar uma rede

de mulheres brasileiras de diversas áreas, que

dispobilizaram seu conhecimento e tempo e trabalho

para ajudar outras mulheres. Segundo a nossa

experiência, a saúde mental, a vulnerabilidade social e o

desemprego foram os efeitos mais evidentes na vida das

mulheres brasileiras durante a pandemia da Covid-19. 

Nota introdutória
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    Por isso, a Rede Solidária da Plataforma Geni foi uma

experiência de sororidade e união, na qual as mulheres se

apoiaram mutuamente, sem julgamentos, com muito

respeito e empatia. Essa experiência nos mostrou que

num contexto de crise o apoio do Estado é fundamental,

pois nele está a garantia dos direitos de todas as pessoas.

Além disso, a experiência da rede solidária nos mostrou

que o Estado de bem-estar social precisa ser fortalecido e

garantido de forma igualitária a todas e todos .

      Feministas que somos não podemos nunca deixar de

lutar por igualdade de direitos, justiça e equidade. Na luta,

que é coletiva, se o Estado tem um papel fundamental, a

sociedade civil tem um papel essencial. A experiência da

Rede Solidária também nos mostrou isso. Estar sozinha,

em um momento crítico e em um país que - como era o

caso de muitas brasileiras - ainda não conheciam bem,

pois haviam acabado de chegar, agravou as

vulnerabilidades durante a pandemia de Covid-19. Por

isso, as redes de colaboração criadas entre mulheres

brasileiras foi essencial e nos mostrou que é possível um

mundo de colaboração e de partilha. 
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      As mulheres brasileiras que imigraram para Portugal e

que participaram da rede solidária traziam consigo

sonhos, expectativas e objetivos. Tinham, pelo menos, três

coisas em comum: ser mulher, ser imigrante e ser

brasileira em Portugal. E é também neste espaço comum  

de vivências que se cria o fortalecimento, o apoio e a

transformação .

A Plataforma Geni agradece pela colaboração, pela

partilha e pelo aprendizado num momento tão difícil para

todas e todos.

RELATÓRIO DE CONFINAMENTO /  PÁGINA 4

REDE SOLIDÁRIA - COVID - 19

abr/2021
Relatório 



    A Plataforma Geni é um coletivo de mulheres

brasileiras em Portugal que trabalha para a

promoção da igualdade de gênero e pela justiça

social. Somos todas mulheres imigrantes brasileiras,

de cores, origens e crenças diferentes, mas com um

só objetivo: tornar o mundo justo, seguro e igual

para todas as mulheres.
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       A Covid-19 surpreendeu a todas e todos marcando o

mundo de forma triste e trágica. No dia 27 de março de

2020, após o Estado de emergência declarado em Portugal

(18 de março), a Plataforma Geni, em colaboração com as

Mulheres da Resistência no Exterior, lançou nas suas redes

sociais a “Rede Solidária - Mulheres Brasileiras em

Portugal” , por meio de um formulário (via Google

Formulário). O objetivo, inicialmente, era ter dimensão da

situação das mulheres brasileiras em Portugal com a crise

pandêmica. Posteriormente, o formulário se tornou mais

elaborado, de forma a conectar as necessidades das

mulheres com a possibilidade de ajuda de outras mulheres.

A partir de então, criou-se uma rede de colaboração,

intermediada pela Plataforma Geni. 

   Trabalhamos com consciência e reconhecendo nossos

limites: a nossa Rede Solidária não teve condições de

resolver todos os problemas, pois alguns deles são questões

que ultrapassam a nossa capacidade. Por isso, algumas

situações foram encaminhadas para associações de

imigrantes, Segurança Social e Banco Alimentares,

principalmente. Entre 27 de maio e 12 de junho reunimos

232 mulheres brasileiras:

A Rede Solidária
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       A região de Lisboa concentrou o maior número de

mulheres que pediram e ofereceram apoio à Rede Solidária,

seguida do Porto, de Aveiro e de Braga. Os tipos de ajuda

solicitadas, em sua maior parte, foram orientações sobre

emprego (77 pedidos de apoio), nomeadamente: condições de

despedimento, cessação de contrato, direitos e deveres das

trabalhadoras. 

          A seguir encontra-se o apoio social (40 pedidos de apoio),

que direcionou-se para a compra de alimentação e produtos

de higiene pessoal, e apoio financeiro (25 pedidos de apoio),

que direcionou-se para o apoio no pagamento de contas

(rendas, eletricidade e água, e outros).
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.



         A Plataforma Geni, com a colaboração e apoio de

todas as voluntárias, arrecadou 520 euros destinados a

alimentação, fraldas e produtos de higiene pessoal.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.



Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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São mulheres da faixa etária dos 25 aos 35 anos;

Brancas;

Solteiras;

Vivem entre 1 e 3 anos em Portugal;

Em processo de regularização;

Com ensino superior (Licenciatura)

Perfil das brasileiras apoiadas pela Rede Solidária da

Plataforma Geni (Fase II - 04 de abril a 12 de junho )

Distribuição de apoios por região.

RELATÓRIO DE CONFINAMENTO /  PÁGINA 11

REDE SOLIDÁRIA - COVID - 19

abr/2021
Relatório 

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.



       No decorrer dos trabalhos da Rede Solidária alguns

homens solicitaram apoio psicológico. Não constituiu um

número expressivo (13 pedidos de apoio), mas a procura

estava maioritariamente relacionada às questões

psicológicas como ansiedade, depressão e síndrome do

pânico, que ficaram mais evidentes com a pandemia.

   

Com trabalho suspenso, pois sou guia
de turismo. Moro com minha mulher e
nessa situação quarentena, sinto
frustração, estresse e nervosismo. 
Ela está na terapia e eu também
gostava de fazer.

 

Apoio Psicológico para homens
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 Solteiros

 Entre 35 a 50 anos

 Com ensino superior (Licenciatura)

 Vivem entre 1 e 3 anos em Portugal (na maioria,

brasileiros)

 Residentes em Lisboa

Perfil dos homens:
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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       No dia 27 de Março o Governo de Portugal publicou o

Despacho n.º 3863-B/2020, que que regulariza

temporariamente as pessoas migrantes em Portugal que

estavam com processos pendentes no SEF, iniciados até o

dia 18 de março de 2020. A Plataforma Geni fez um

pequeno inquérito com algumas mulheres apoiadas pela

Rede Solidária para saber como estava a aplicação do

despacho e se as pessoas migrantes estão encontrando

alguma dificuldade para ter acesso aos direitos.

O Despacho foi considerado pelas brasileiras respondentes

(17) como uma boa iniciativa do Governo:

Aplicação do Despacho n.º 3863-B/2020, de 27
de março (regularização temporária das
pessoas migrantes)
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.

Entretanto, as mulheres respondentes indicaram encontrar
dificuldades para ter acesso aos direitos garantidos pelo
Despacho, principalmente no que respeita a emissão do
número de utente no Centro de Saúde:
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Fonte: Dados Rede Solidária da Plataforma Geni, 2020.
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Testemunhos - A aplicação do Despacho
Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março:

O posto de saúde da minha freguesia recusou a fazer o utente,
disse que seria um número provisório, com validade até 30/06 e
por eu ser brasileira não iriam fazer, que eu deveria usar meu PB4.

As entidades se negam e dificultam.

A atendente falou que só teria direito ao número (de utente) se
estivesse com Covid-19.
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Fui ao centro de saúde três vezes na zona em que moro e os
dicionários falam que não pode dá o número de utente. E que essa
Lei não foi repassada ao centro de saúde! Aqui no concelho de
Mafra ( Malveira)

Estabelecimentos despreparados para atender ao despacho.

 Muita burocracia e muitos atendentes não são informados do despacho.



Principais pre-
ocupações da
Plataforma
Geni
     A Covid-19 deixou muitas pessoas em

situação de vulnerabilidade, desemprego e

precariedade em Portugal, entre elas as

mulheres imigrantes brasileiras.  A situação de

irregularidade das brasileiras agravou essa

condição. De forma geral, as mulheres foram as

mais afetadas pela pandemia, sobretudo no

mercado de trabalho, que desde antes da

Covid-19 era marcado pela desigualdade

salarial, pela desigualdade de gênero e pela

precariedade¹. 

     A pandemia afetou os setores que absorvem

uma parcela significativa do emprego feminino

- hotelaria e turismo alojamento, serviços de

alimentação, e administrativos, fábricas e

comércio². Por isso, a intervenção do Estado no

mercado de trabalho, principalmente, assume

especial relevância em tempos de crise.

  Em Portugal, a resposta à crise pandémica da

Covid-19 obrigou à tomada de várias medidas

de cariz social, econômico e de saúde, medidas

estas de extrema importância. A concentração

de mulheres brasileiras em ocupações

profissionais associadas aos cuidados, a

desigualdade salarial, a precariedade do

trabalho e a exploração laboral das imigrantes

são elementos importantes que contribuem

para a vulnerabilidade das mulheres em geral e

de forma agravada em situações de crise³. 

      Além disso, o aumento do teletrabalho

evidenciou a problemática da conciliação entre

a vida profissional e familiar das mulheres. 

Se em tempos comuns as mulheres já têm

dificuldade em fazer esta conciliação, em

tempos de pandemia e no caso das mulheres

imigrantes brasileiras, torna-se ainda mais

complexo e difícil. Isso porque, como

evidenciado nos dados, muitas mulheres

brasileiras estão sozinhas em Portugal, não

possuem redes de apoio e estão em situação

irregular. A solidão, a ansiedade, a angústia e

outros sentimentos podem desenvolver-se em

questões de saúde mental complexas e é

sintomático o fato de o apoio psicológico ser

um dos mais procurados pelas mulheres

brasileiras na rede solidária. A saúde mental das

mulheres imigrantes é uma grande

preocupação e que deve ocupar cada vez mais

espaço de reflexão e análise.
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1 - OIT (2020). The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work.
Disponível em: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/WCMS_744685/lang--en/index.htm .
2 - Em 2020 estes setores empregavam 41% das mulheres em todo o mundo. OIT (2020). The COVID-19 response: Getting
gender equality right for a better future for women at work. Disponível em:
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/WCMS_744685/lang--en/index.htm .
3 - Cowling, M., Marlow, S., & Liu, W. (2019). Gender and bank lending after the global financial crisis: arewomen entrepreneurs
safer bets?. Small Business Economics , 1-28.; Bandiera, et al (2019). The Economic Lives of Young Women in the Time of
Ebola: Lessons from an Empowerment Program . The World Bank.



A pandemia diminuiu consideravelmente os recursos financeiros , impondo as mulheres

brasileiras a redução de algumas atividades, do lazer e de compras no geral até privação

alimentar e falta de recurso para moradia , sendo necessário acionar outras redes de apoio

para suprir esta demanda;

Por sentirem falta, pela preocupação em relação à pandemia ou por morte de familiares

por causa da Covid-19 , a impossibilidade de estarem próximas das redes de afeto no Brasil

trouxe muita angústia, sobretudo neste momento, gerando novas formas de elaborar o

próprio luto e de cuidar da família.

As mulheres brasileiras relataram situações de xenofobia , entre situações mais veladas à

oferta para prostituição e injúria, inclusive muitas situações no espaço escolar .

A vinda para Portugal representa uma busca por melhores condições de vida e se diferem

bastante quanto ao tempo que estão em Portugal: de dois anos a mais de oito. Algumas

mulheres se sentem mais próximas deste desejo, outras se percebem tão vulneráveis

quanto se sentiam no Brasil.

Precarização do trabalho atravessa todas as mulheres brasileiras, incluindo aquelas que já

possuíam negócio próprio em Portugal. Houve relatos de abusos por parte dos patrões, não

cumprimento de acordos, baixo salário, jornadas de trabalho pesadas e alternadas.

 A situação irregular agrava as situações acima mencionadas.

      Finalmente, a pandemia também deixou todo o mundo mais online e as redes sociais em

Portugal passaram a estar cada vez mais ativas. Se foi através delas que se tornou possível que

a Plataforma Geni criasse uma rede de colaboração entre as mulheres, também foi através

delas que viu-se o aumento da xenofobia, do preconceito e da discriminação contra as

mulheres brasileiras. Em vários momentos chegou ao nosso conhecimento página nas redes

sociais com discursos de ódio contra a imigração, contra as pessoas negras e, especificamente,

depreciando a mulher brasileira. Este parece ser um dos problemas mais difíceis de se

combater, pois a maioria dos perfis são falsos e as redes sociais não são eficientes em retirar

este tipo de conteúdo. A experiência da Plataforma Geni evidenciou que:

Plataforma Geni

Setembro de 2020
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REDE SOLIDÁRIA - COVID - 19
plataformageni@gmail.com

@plataformageni


