
        
 

 

 
 

 

Seminário MULHERES, CIDADES E TERRITÓRIOS  

- TOUR EUROPEIA DE BOAS PRÁTICAS 
30 de setembro de 2016 

Enquadramento 

 
O seminário MULHERES, CIDADES E TERRITÓRIOS ocorre num momento marcado pelas discussões nas Nações 
Unidas com vista à adopção de uma nova agenda urbana para os próximos vinte anos HABITAT III, num contexto 
regional marcado pela adoção, em 30 de maio passado, de uma agenda urbana para a UE, bem como num 
contexto nacional de territorialização das políticas públicas. O Seminário resulta de um projeto europeu em 
torno da temática das mulheres, cidades e territórios, envolvendo várias organizações, e que originou uma Tour 
de Boas Práticas na Europa sobre estes temas, envolvendo as cidades de Paris, Berlim, Lisboa e, no futuro, 
possivelmente mais duas cidades, na Hungria e em Itália, respetivamente. 
 
A HABITAT III é uma das grandes conferências da ONU em 2016, constituindo um dos momentos chave de 
operacionalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pelas Nações Unidas em 
Setembro de 2015. Entre estes objetivos conta-se o ODS 5 – “Alcançar a igualdade de género e empoderar todas 
as mulheres e raparigas” e o ODS 11 - “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, no âmbito do qual o 
empoderamento das mulheres e a sua relação com o desenvolvimento sustentável constitui um aspeto essencial.  
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), enquanto coordenação em Portugal da AFEM – 
Associação de Mulheres da Europa Meridional, tem estado a acompanhar este processo, que culminará na 
“HABITAT III VILLAGE- Innovation and Urban Solutions”, a ter lugar em Quito, no Equador, 17-20 outubro de 2016. 
Neste contexto, a PpDM fez chegar ao Governo Português as recomendações do WPCG1

 para assegurar que a 
nova Agenda Urbana para os próximos 20 anos tome em consideração os direitos humanos das mulheres e 
integre a dimensão da igualdade entre mulheres e homens. A PpDM também respondeu à consulta pública 
relativamente ao relatório nacional que finalizou no dia 12 de abril. 
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), enquanto coordenação em Portugal do Lobby 
Europeu das Mulheres (LEM), organiza este evento no contexto da primeira reunião do grupo de trabalho dos 
países do Sul da Europa do Lobby Europeu das Mulheres, que se reunem em Lisboa nestes dias, em estreita 
cooperação com a Coordenação Francesa do Lobby Europeu das Mulheres – CLEF. 
 

TOUR DE BOAS PRÁTICAS NA EUROPA  

A Tour de Boas Práticas na Europa é uma série de reuniões em várias cidades sobre mulheres, cidades e 
territórios, constituindo uma oportunidade para que cada cidade possa mostrar e partilhar as suas práticas, 
comparando pontos de vista e reforçando as suas ações, através do intercâmbio e de parcerias.  

OBJETIVOS  

Desde a adoção em 1996 da estratégia do mainstreaming de género pela Comissão Europeia, visando alcançar a 
igualdade entre mulheres e homens, muitas ações foram implementadas em vários países europeus, 

                                                           
1 A Associação das Mulheres da Europa Meridional (AFEM) é uma das organizações que co-preside ao Grupo Constituinte dos Parceiros 

sobre as Mulheres (Women’s Partners Constituent Group (WPCG)), da HABITAT III, a terceira Conferência das Nações Unidas sobre 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 



        
 

 

 
 

especialmente no que diz respeito a integração da dimensão de género aplicada ao território - especialmente no 
ambiente urbano e planeamento da cidade. Vinte anos depois, quais são os problemas? 
 
Ao compilar um inventário de iniciativas e programas que têm sido implementadas pelas cidades europeias, de 
entre as quais Viena na Áustria é um exemplo emblemático, temos material para avaliar e construir o que falta 
neste grande projeto igualitário. Assim, identificam-se pistas para continuar os passos dados pelas experiências 
atuais e também para conceber novas maneiras de construirmos as cidades em conjunto.  

1ª ETAPA: 2015 PARIS  

Em Junho de 2015, as delegações francesa e alemã do Lobby europeu das mulheres (LEM) associadas à 
plataforma de investigação e de ação “Género e a Cidade”, com o apoio da Fundação Jean Jaurès e da cidade de 
Paris, organizaram uma primeira reunião no Pavillon de l'Arsenal em Paris. A reunião envolveu eleitas/os, 
investigadoras/es, líderes comunitários/as, especialistas em planeamento e desenvolvimento urbano e 
organizações de direitos das mulheres.  

2ª ETAPA: 2016 BERLIM  

Durante as discussões no Pavillon de l'Arsenal, a cidade de Berlim surgiu com práticas de ação positiva para a 
promoção da igualdade entre mulheres e homens e ainda com outras práticas que promovem a partilha 
equitativa do espaço, quer em termos de gestão do território - a mobilidade, a gestão de espaços verdes, o 
controle de velocidade nas ruas, a porosidade entre espaço público e privado -, quer em termos de políticas 
organizacionais. O Instituto de Urbanismo de Berlim DIFU foi o primeiro na Europa a ter integrado de forma 
sistemática a abordagem do mainstreaming de género no ensino.  

3ª ETAPA: A PASSAGEM DO TESTEMUNHO – LISBOA   

Este Seminário visa aprofundar o conhecimento e as práticas de promoção das mulheres nas cidades, territórios e 
espaços públicos que emergiram no âmbito da Tour de Boas Práticas até agora, num momento em que as Nações 
Unidas discutem a nova agenda urbana para os próximos 20 anos.  
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) é uma associação de carácter social, cultural e humanista, 
sem fins lucrativos e independente sob o ponto de vista partidário, administrativo e confessional, que tem como membros 
organizações não-governamentais de direitos das mulheres e que promovem a igualdade entre mulheres e homens. Foi 
criada em Novembro de 2004 com o objetivo de construir sinergias para a reflexão e ação coletiva, tendo em vista a 
promoção da igualdade entre as mulheres e os homens e a defesa dos direitos das mulheres, com recurso aos mais variados 
meios, entre os quais pesquisa, lobbying, divulgação, comunicação, sensibilização e formação. A Plataforma pretende, 
também, contribuir para a implementação do mainstreaming da igualdade de género em todas as dimensões da vida 
social.  
 
A Plataforma trabalha no sentido da capacitação, articulação e mobilização das ONGDMs portuguesas e para o reforço da 
cooperação destas com ONGs Europeias, da região EuroMed e Internacionais que trabalham nesta área, de forma a potenciar 
a sua atuação na sociedade enquanto atores do processo de implementação da igualdade de género.  
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres representa Portugal no Lobby Europeu das Mulheres (LEM) e na 
Associação das Mulheres da Europa Meridional (AFEM) e é membro da Fundação das Mulheres do Euro-Mediterrâneo 
(FFEM). A Plataforma é membro da Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos e tem Estatuto 
Consultivo Especial junto do ECOSOC das Nações Unidas.  
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres gere o “Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações”, projeto 

que foi honrado pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género com o Prémio 

Madalena Barbosa em 2015 e é membro da REDE DLBC Lisboa. A Plataforma é composta, atualmente, por 22 organizações 

que representam as mulheres na sua diversidade. Para mais informações: www.plataformamulheres.org.pt.  

http://www.plataformamulheres.org.pt/

