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Igualdade entre Mulheres e Homens - Diálogo civil estruturado
“
A igualdade das mulheres e dos homens é um direito fundamental para todos e todas, constituindo um valor
capital para a democracia. A fim de ser completamente conseguido, não é suficiente que este direito esteja
legalmente reconhecido, sendo necessário o seu efetivo exercício em todos os aspetos da vida: politica,
económica, social e cultural.” Carta Europeia para a Igualdade entre Mulheres e Homens na Vida Local
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), em cooperação com a CooLabora, está a promover na
Covilhã o projeto ‘Feminismos no Centro | Capacitação e mobilização para a igualdade ente mulheres e homens’.
Este projeto visa a capacitação e a mobilização de organizações não-governamentais promotoras dos direitos humanos das
mulheres e da igualdade entre mulheres e homens 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. Tem por
finalidade localizar as agendas e compromissos internacionais e nacionais visando o empoderamento das mulheres e das suas
organizações representativas, bem como contribuir para o aumento da capacidade de influência das ONGDM junto dos órgãos
de poder local, regional e nacional e de outras organizações.
No sentido de aprofundar a relação de cooperação e parceria com a Câmara da Covilhã no âmbito deste projeto, a PpDM e a
CooLabora reuniram no dia 9 de março com a Câmara Municipal da Covilhã. Desta reunião, resultou um melhor
conhecimento do trabalho feito em prol da igualdade entre mulheres e homens realizado pela Câmara Municipal da Covilhã
bem como pela sociedade civil – CooLabora e Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.
Partilharam-se resultados de projetos e de experiências anteriores e com os olhos postos no futuro encontraram-se pontos
comuns de interesse, em particular ao nível da implementação local das agendas internacionais promotoras da igualdade
entre mulheres e homens e a relação dessas agendas com o plano municipal para a igualdade da Covilhã.
Dentro em breve será apresentado um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal da Covilhã e as duas organizações
não-governamentais, alavancando o projeto Feminismos no Centro | Capacitação e mobilização para a igualdade entre
mulheres e homens no município da Covilhã.
Uma das iniciativas do projeto realiza-se já no final deste mês a 31 de março – a sessão informAtiva ‘Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável: localização numa perspetiva de género’, na Biblioteca Municipal da Covilhã, entre as 14.30 e
as 17.30.
Informação sobre o projeto no site da PpDM.

Sobre a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres:
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) é uma associação de caráter 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 (ONGDMs). Foi criada no dia 12 de 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, na perspetiva da intersecionlidade, com recurso aos mais variados meios, entre
os quais pesquisa, lobbying, divulgação, comunicação, sensibilização e formação. A PpDM pretende, também, contribuir para a
implementação do mainstreaming da igualdade de género em todas as dimensões da vida social. A PpDM 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 entre mulheres e homens.
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 e é composta,
atualmente, por 25 organizações que representam as mulheres em toda a sua diversidade.
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