Plano de Actividades
2013
Com a implementação do Centro Maria Alzira Lemos – Casa das Associações foram
abertas potencialidades de trabalho e desafios que estarão espelhados nas actividades
previstas para o próximo ano, das quais destacamos:
1 - Universidade da Primavera


Reflexões no Alvito



Iniciativa de jovens



Acção de sensibilização sobre CEDAW

Irá ter lugar uma nova edição da Universidade da Primavera tendo em conta as
aprendizagens da iniciativa que teve lugar este ano de 2012, sendo dado especial atenção
à CEDAW tendo em conta que irá ser necessário fazer um Shadow Report.
2 – Prostituição
No seguimento de iniciativas já realizadas sobre esta temática e do envolvimento com
outras ONGs - MDM e Ninho – e, ainda, no âmbito do trabalho desenvolvido e continuado
pelo European Women’s Lobby, serão desenvolvidas ações relativas a:


Campanha “Junt@s por uma Europa livre de prostituição”



Brussel’s Call

3 - Utilidade pública
Deverá ser iniciado o processo de reconhecimento da PPDM como entidade de interesse
público.
4 – ECOSOC
Deverão ser identificadas e acreditadas as representantes da PPDM junto das Nações
Unidas.
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5 - Campanha Amig@s
Dar-se-á início à Campanha das Amig@s da PPDM de forma a garantir um fundo estável de
apoio ao funcionamento da PPDM.
6 – GT CEDAW
Será criado um Grupo de Trabalho de preparação e elaboração do Relatório Sombra sobre a
CEDAW.
7 – Representação em Plataformas europeias
Será criado um grupo de trabalho para preparar o eventual acolhimento da Assembleia
Geral do LEM em Lisboa em 2014, bem como para a AFEM.
Serão, ainda, 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; campanha 50/50 direcionada às eleições para o Parlamento
Europeu; entre outras.
8 - Reforço da Intervenção da Sociedade Civil: Igualdade entre Mulheres e Homens
(POPH 9.7.3)
No âmbito deste projecto serão realizadas as seguintes acções:


Maio - evento de 3 dias sobre mulheres ciganas (conferência, workshops e
seminário)



Dia Internacional da Mulher - arraial



Dia Europeu do salário Igual



Acções de sensibilização sobre gestão de ONGs/prjectos para associações de
mulheres



Gabinete de Apoio Técnico (GAT)
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9 – Candidaturas
9.1 – A aguardar clarificação


POPH 9.7.7 Redes - Combate à Violência de Género



POPH 9.7.7 e-MAR - Manual de Avaliação de Risco



POPH 9.7.3 Co_Gest ONGs de Mulheres



POPH 9.7.3 Sementes de Igualdade: Mulheres, terra, trabalho e alimento



POPH 9.7.4 Apoio a projectos de formação para públicos estratégicos



Serviço Voluntário Europeu (SVE)

9.2 – Novas Candidaturas


Candidatura para a Pequena Subvenção



Candidatura para a Câmara Municipal de Lisboa



EEA Grants



Democracy fund (ONU)

10 – Organização e funcionamento internos
Trabalhar-se-á no sentido de estabelecer um maior envolvimento com o Conselho de
peritas da PpDM. Irá proceder-se à reorganização da base de dados de contactos (emails,
moradas, telefones), por domínio de intervenção e sector organizacional.
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