Plano de Actividades
2015
No âmbito do Centro Maria Alzira Lemos – Casa das Associações, para 2015,
continuaremos a apostar no reforço da estrutura coletiva e das suas organizações membro
através de atividades várias, das quais destacamos:
1. Projeto CAPACITA - EEA Grants Cidadania Ativa
o

Núcleos de Ação | Democracia Paritária; Direitos Sexuais e Reprodutivos; LEM;
Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos; Combate à Violência Contra as
Mulheres; Educação e Género; Direitos Humanos das Mulheres | Direitos Globais, entre
outros.

o

Gabinete de Apoio Técnico | identificação de fontes de financiamento, elaboração e
apoio à elaboração de candidaturas

o

Reuniões regulares com stakeholders de ordem vária

o

Centro de Recursos e Conhecimento Digital |formação em regime não presencial em
diversas temáticas no domínio da Igualdade de género; centro de recursos digitais

o

Publicações | toolkit de ativismo feminista (Feminismo 101 - Série web sobre o
feminismo em Portugal e na Europa) e argumentário o que é a democracia paritária

o

Bolsa de voluntári@s |programa de formação sobre voluntariado dirigido às
organizações e programa de formação sobre voluntariado dirigido a eventuais pessoas
voluntárias

o

Publicação de info news capacita e de newsletter; atualização de conteúdos do site
2. Projeto “Opré Chavalé” - EEA Grants Cidadania Ativa

O Opré Chavalé é um projeto altamente inovador, com base em práticas de ação positiva,
que visa a integração das comunidades ciganas no ensino superior. O projeto cria um
Programa de Capacitação e de Mentoring replicável que tem como objetivo trabalhar à
área da cidadania ativa e trabalhar as soft skills d@s participantes, indispensáveis para o
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sucesso no ensino superior. Com o Grupo Piloto, enquanto exemplo, e os contributos da
Letras Nómadas na área da mediação intercultural, o projeto pretende sensibilizar, por um
lado, as comunidades ciganas e, pelo outro, os agentes chave no sistema do ensino formal.
Será implementada, uma Campanha de Sensibilização ao nível nacional, recorrendo a
outdoors, mupis e um spot audiovisual, criado com a participação do Grupo Piloto e
disseminado amplamente junto das comunidades ciganas. Para a informação d@s jovens
interessad@s, será criado um folheto informativo com linguagem acessível que integrará os
resultados do mapeamento de possibilidades e informação específica relevante a este
público e será disseminado através das redes do IPDJ, Programa Escolhas, Pastoral dos
Ciganos, mediador/as interculturais, escolas, juntas de freguesia etc.

3. Projeto Novos desafios no combate à violência sexual - EEA Grants Cidadania
Ativa
Projeto coordenado pela AMCV e no qual a PpDM é uma das entidades parceiras, integra o
Conselho de Parciros/as e a Rede Alargada do projeto. Principal responsabilidade da PpDM
é a comunicação e divulgação do projeto, a Campanha IndignAção e a petição online.
4. Projeto Conquistas de Igualdade - Networking com organizações na Europa,
celebração, sensibilização e publicação de Pequim +20 - Apoio financeiro às
ONGDM.
Tradução, contextualização e adaptação do Relatório do LEM sobre Pequim +20; realização
de trabalho com grupos de crianças e jovens; construção e disseminação de infografias;
seminário de lançamento.

5. Candidatura ao IEFP para um estágio profissional para uma documentalista e apoio
de secretariado.

6. Utilidade pública
Deverá ser retomado o processo de reconhecimento da PPDM como entidade de interesse
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público.
7. ECOSOC
Deverá ser dada continuidade ao trabalho de identificação e acreditação das
representantes da PPDM junto das Nações Unidas.

8. Campanha Amig@s
Reforço da Campanha das Amig@s da PPDM e/ou da Casa das Associações por forma a
garantir um fundo estável de suporte ao funcionamento da PPDM e da Casa das
Associações.

9. LEM
Serão transpostas para Portugal as acções de lobbying do LEM, nomeadamente quanto à
implementação de um Ano europeu e à estratégia europeia de combate à violência contra
mulheres entre outras.
10. AFEM
Será feito um ponto de situação sobre a AFEM, a representação da PpDM naquela ONG será
reorganizada.

11. Candidaturas
Serão identificadas novas oportunidades para a elaboração de novas candidaturas para
assegurar o regular financiamento de atividades.
12. Fomento de sinergias e estreitamento de relações de cooperação com
plataformas de ONGs (PONG, ANIMAR, Federação A Minha Terra, entre outras).
Este fomento passará pela identificação de iniciativas conjuntas tal como a realização, no
mês de dezembro, de um mercado de natal (oportunidade para que estas plataformas e
suas organizações membro possam expor as suas iniciativas, organizar um ou outro
workshop e vender produtos. Julgamos que esta seria também uma oportunidade de, por
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um lado, estreitar relações de cooperação entre organizações de âmbito vário e, por outro
lado, alargar o público destinatário das várias organizações numa lógica de mainstreaming
das várias áreas de intervenção).
13. Realização de relatório nacional de monitorização sobre a implementação dos
compromissos governamentais da União para o Mediterrâneo no domínio da
participação das mulheres nos processos de tomada de decisão política. Este foi um
convite da Euro-Mediterranean Women's Foundation (EMWF) Rights, tendo tido
inicio em novembro de 2014.
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