
Feminismos no Centro | Capacitação e 
mobilização para a igualdade entre 

mulheres e homens
Apresentação do projeto



• Região de intervenção |Centro (Coimbra, Covilhã e 
Leiria)

• Entidade beneficiária |Plataforma Portuguesa para os 
Direitos das Mulheres – PpDM, em cooperação com as 
suas organizações membros da Região Centro: 
– Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres 

(APEM)
– Akto – Direitos Humanos e Democracia
– CooLabora
– Graal Coimbra
– Associação de Mulheres Séc. XXI



Finalidade| Capacitar e mobilizar as associações
membro da PpDM (ONGDM) da Região Centro para
a apropriação de instrumentos internacionais e
nacionais de direitos humanos das mulheres e
promotores da igualdade, bem como a sua
transposição a nível local.



Objetivos:

• Fomentar sinergias entre a PpDM e suas organizações
membros da Região Centro, descentralizar a área de
intervenção da PpDM bem como fomentar / diversificar
formas e meios de relacionamento entre as ONGDM e
outras entidades, públicas e privadas, nacionais, europeias
e internacionais.

• Capacitar e mobilizar as ONGDM.

• Informar sobre os principais instrumentos internacionais e
nacionais e aproximar esses instrumentos ao nível local
(numa lógica de localização dos instrumentos).

• Contribuir para o aumento da influência das ONGDM junto
dos órgãos de poder.



Atividades:
1) Info(rm)Ativa para a Igualdade

Sessões de informação e debate sobre instrumentos
internacionais, europeus e nacionais promotores da
igualdade. As sessões incluem a apresentação dos
instrumentos; debate; potencialidade de transposição
para o nível local.

2) Centro de Recursos e Conhecimento Maria Alzira
Lemos

Produção de recursos técnico-pedagógicos (9
brochuras) e desenvolvimento do Centro de Recursos
e Conhecimento Digital Maria Alzira Lemos.



3) Capacitação

Formação na modalidade de b-learning - conhecimentos
técnicos e competências práticas – saber fazer – relativas à
produção de conteúdos digitais e à utilização de
plataformas digitais; conhecimentos teóricos e a sua
integração nas organizações.

4) Advocacy local, regional e nacional

Contribuir e apoiar as ONGDM na elaboração de
recomendações, tomadas de posição e de comunicados à
imprensa local, regional e/ou nacional.

5) Seminários - inicial e final



Resultados esperados:

• Mobilização das organizações da Região Centro para a 
igualdade entre mulheres e homens. 

• Capacitação das organizações. 

• Apropriação e implementação local de instrumentos 
internacionais e nacionais de promoção da igualdade entre 
mulheres e homens e de empoderamento das mulheres e 
das suas organizações representativas. 

• Incorporação de consulta regular dos órgãos de poder às 
OGNDM, nomeadamente quanto ao desenho e 
implementação de planos municipais para a igualdade.



Informação disponível em: http://plataformamulheres.org.pt/

Contactos:

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres

Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações

Parque Infantil do Alvito, Estrada do Alvito, Monsanto. 1300-054 
Lisboa

Tel.: +351 21 362 60 49

Email: plataforma@plataformamulheres.org.pt

http://plataformamulheres.org.pt/feminismos-no-centro-capacitacao-e-mobilizacao-para-a-igualdade-entre-mulheres-e-homens/
mailto:plataforma@plataformamulheres.org.pt

