
Feminismos no Centro | Capacitação 
e mobilização para a igualdade entre mulheres e 

homens

Projeto cofinanciado no âmbito da Tipologia 3.16 - Apoio financeiro e técnico a organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Portugal 

2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu

1ª Reunião do Comité de Acompanhamento

Miranda do Corvo | 22 de Novembro de 2017



Objetivos
1. 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. 

2. Capacitar e mobilizar as ONGDM.

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

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



• 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.

Resultados



1) InformAtiva para a Igualdade

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

• Objetivo da atividade: contribuir para a capacitação e mobilização de ONGs para a apropriação de
instrumentos internacionais e europeus

• Local: Coimbra, Covilhã, Leiria.

• Número de sessões: 15 sessões, 5 em cada cidade.

• Periocidade das sessões: cinco sessões em 2017; dez em 2018,

• Participantes: mínimo 10 por sessão, totalizando 150. Sendo o público alvo representantes de ONGDM, outras
ONG e entidades públicas.

• Resultados: Sensibilização para uma intervenção enquadrada em instrumentos internacionais e nacionais;
apropriação desses instrumentos e sua transposição para uma base local.

• Indicadores: nº de participantes (150); grau de satisfação face às sessões formação (questionário no fim das
sessões).

Atividades



3ª sessão, 17 de Maio, Covilhã - “Prostituição: politicas públicas”

Participaram: 38 pessoas (33 mulheres e 5 homens)

2ª sessão, 3 maio, Coimbra - “Integração da
dimensão da igualdade de género na Nova Agenda Urbana”

Participaram: 34 pessoas (33 mulheres e 1 homem)

1ª sessão, 31 de março, Covilhã - “Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável: localização numa perspetiva de género”

Participaram: 31 pessoas (26 mulheres e 5 homens)

Realizado



6ª sessão, 4 de Dezembro, Leiria - “Violência contra as mulheres e a 
Convenção de Istambul: o que muda na prevenção,  na proteção e no apoio?”

4ª sessão, 22 de junho, Leiria 
- “Prostituição: Realidades e Políticas”

Participaram: 43 pessoas (36 mulheres e 7 homens)

5ª sessão, 26 de Outubro, Abrantes - “Mulheres autarcas 
e a promoção da igualdade entre mulheres e homens ao 
nível local”
” Participaram: 22 mulheres

A realizar em breve:



2) Centro de Recursos Maria Alzira Lemos

Descrição da atividade: Produção de recursos técnico-pedagógicos e desenvolvimento do Centro de Recursos e 
Conhecimento Digital Maria Alzira Lemos.

Objetivos da atividade: produção de recursos técnico-pedagógicos (físicos e online) e sua disseminação (física e 
online). 
Elaboração de recursos técnico-pedagógicos (brochuras sobre os instrumentos internacionais e nacionais) para 
disseminação nas sessões Info(rm)Ativa; tradução e publicação de vídeos do EuropeanWomen’s Lobby e/ou de 
outras organizações) e sua disseminação online; atualização permanente do Centro de Recursos e Conhecimento 
Digital Maria Alzira Lemos.

Resultados: publicação de 9 brochuras temáticas. Adaptação e publicação de vídeos. Atualização permanente do 
Centro de Recursos e Conhecimento Digital Maria Alzira Lemos. Após pedido de alteração e aprovação do mesmo a 
22 de maio de 2017, uma 10ª brochura será publicada (adaptação da brochura “18 mitos sobre a prostituição”).

Indicadores: 9 brochuras X 500 exemplares (número médio de páginas: 6); 1 brochura x 5000 exemplares; tradução 
e publicação de 5 vídeos do EWL e/ou de outras organizações após autorização das mesmas; Centro de Recursos e 
Conhecimento Digital Maria Alzira Lemos atualizado e online.



Realizado | 5 Brochuras

Prevenção e combate à violência 
contra as mulheres 

e raparigas refugiadas

A Igualdade entre 
Mulheres e Homens na 

Vida Local

Localização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

numa perspetiva de género

A realizar | 5 Brochuras

Integração da dimensão 
da igualdade de género 
na Nova Agenda Urbana

18 Mitos sobre a Prostituição

A Convenção de Istambul; Economia Feminista;  Plataforma de Ação de Pequim

Reinventar o  Ativismo; Orçamentos sensíveis ao género



3) Capacitação

Descrição da atividade: O Centro de Recursos e Conhecimento Digital terá uma componente de formação na 
modalidade b-learning. As formações visam a aquisição de conhecimentos técnicos e competências práticas no 
domínio da comunicação com os media, da análise e gestão de parcerias e de outras matérias que contribuem 
para a capacitação das organizações. 

Objetivo: capacitar dirigentes, trabalhadoras/es e voluntárias/os de ONGDM e de outras entidades públicas e 
privadas (sem fins lucrativos) em matéria de reforço da capacitação organizacional.

Modalidade: estas ações de formação serão em regime b-learning (regime misto, presencial e à distância, 
integrando horas de formação síncronas, com a presença simultânea dos/as destinatários/as das ações e do/a 
monitor/a), realizadas através de uma plataforma digital e mediante módulos de formação. 

Número de sessões: 3 ações de formação em regime de b-learning a uma média de 10 horas/ ação, entre Abril 
e Junho

Proposta de temas: 
Análise de stakeholders, gestão de parcerias e Advocacy (1ª sessão)
Financiamentos e sustentabilidade financeira das ONGDM (2ª sessão)
Comunicação e campanhas (3ª sessão)

Periocidade das sessões: prevê-se que as sessões se realizem entre abril e Julho de 2018, com 20 participantes 
por ação.



Realizado

A realizar em 2018:

janeiro/fevereiro - fechar a preparação da formação ao nível dos temas; formadoras/es; programa; cronograma; horário.

março – divulgação da formação; operacionalização da plataforma moodle; mensagem de boas vindas; contrato de 
aprendizagem; módulos/conteúdos.

abril | maio – formação.

Redução do número de ações de formação - das 15 ações propostas foram aprovadas 3 com duração de 10 horas cada

Nova proposta formativa assente na capacitação organizacional centrada em temas identificados pela PpDM e organizações

membros

Realizados contactos com uma formadora e um perito na área da formação em regime e-learning e b-learning visando a

otimização das ações de formação face ao público destinatário, que resultou numa reunião realizada em 21 de outubro, onde se

debateu:

• Configuração da formação – formadoras/es; formandas/os; conceção do modelo de aprendizagem, preparação e adaptação de

conteúdos, prever a combinação dos vários tempos e actoras/es intervenientes no processo

• Administração – importância de assegurar uma gestão autónoma da plataforma por parte da PpDM; equacionar as suas

funções: repositório de apoio à formação; repositório de instrumentos acessíveis; que fazer com estes recursos e de que forma

os reorganizar? Como podem as pessoas aceder e participar nas formações? Qual a documentação acessível; como aceder?

• Centro de recursos virtual - Debatida a diferença entre a formação e o Centro de Recursos e Conhecimento/puro e duro.

Apesar de se completaram são diferentes o que implica também para o futuro pensar nos seus conteúdos e acessibilidades.



4) Advocacy local, regional e nacional

• Descrição da atividade: apresentação/aproximação das ONGDM junto de cada uma das autarquias numa 
fase inicial; em fase posterior, elaboração de recomendações visando os planos municipais para a igualdade. 
Simultaneamente e sempre que necessário será dado apoio às ONGDM para a elaboração de tomadas de 
posição e/ou de comunicados à imprensa.

• Objetivo: apoiar as ONGDM na participação ativa no desenho e implementação de planos municipais para a 
igualdade, e consciencializar as autarquias para a necessidade de envolverem as OGNDM no desenho e 
implementação desses planos.

• Local: Covilhã, Coimbra, Leiria. 

• Participantes nas ações: total de 24 técnicas/os de intervenção

• Resultados: aproximação das ONGDM aos órgãos de poder local; participação das ONGDM no desenho e 
implementação dos planos municipais para a igualdade; aumento da capacidade de influência das ONGDM a 
nível local, regional e nacional.

• Indicadores: 3 reuniões (Covilhã, Coimbra e Leiria) com representantes das autarquias e das ONGDM; n.º de 
recomendações elaboradas; nº de tomadas de posição apresentadas; nº de comunicados à imprensa



Realizadas reuniões com organizações membro da PpDM e  
membros dos executivos das Câmaras Municipais de:

Coimbra |13 de fevereiro; Leiria | 15 de fevereiro; Covilhã –|10 de 
março

Foi feita a apresentação do projeto; debatidas as possibilidades de 
colaboração,  elaborada uma proposta de um Protocolo de 
Cooperação, que foi aceite pelos 3 Municípios envolvidos.

Câmara Municipal de Leiria assinou o Protocolo de Cooperação, 
em junho de 2017. 

Participaram nestas reuniões 16 pessoas, 14 mulheres e 2 
homens.

No âmbito destas reuniões foram elaboradas notas de imprensa, 
enviadas para os media locais e regionais. 

Com o envolvimento ativo da organização membro Mulher Séc. 
XXI, foi realizada a 24 de Outubro uma reunião com a vereadora 
da Câmara Municipal de Leiria para debater a continuidade do 
trabalho de parceria - a PpDM apresentou uma proposta de Plano 
de Ação. 

Realizado



14 de dezembro de 2016| Seminário inicial  - Coimbra: 'Feminismos no Centro – Conhecer e agir nos territórios’

objetivos: apresentar o projeto e Identificar sinergias para a prossecução das atividades previstas no contexto dos diagnósticos 
locais no domínio da Igualdade, bem como de boas práticas existentes nalguns municípios. 

Participaram 52 pessoas, 45 mulheres e 7 homens.

Realizado

A realizar
Janeiro de 2018 -Seminário Intermédio - Na reunião com as organizações membro de 19 de outubro de 2017 foi proposta a
sua realização com convite a todas as organizações da região centro, com projetos aprovados no âmbito da Tipologia 3.16 do
POISE, para partilha de experiência e visibilidade do trabalho desenvolvido pelas diferentes entidades.

Fevereiro 2019 - Seminário Final – apresentação dos resultados do projeto.

5) Seminários – Inicial e Final



1.Comunicação Interna ao projeto

Comunicação interna da PpDM com os seus membros,  em 

particular com os membros que se localizam no centro do país. 

Ferramentas: email; reuniões regulares; atividade da equipa do projeto.

•Realizaram-se 12 reuniões, via Skype, entre a PpDM

e suas organizações membros na Região Centro. 

•Realizou-se uma reunião presencial em Coimbra no dia 
19 de setembro de 2107 para refletir e fazer o planeamento
do projeto .

•Actualização mensal do Documento Operacional do projeto

Realizado:

Comunicação – interna e externa

Previsto:



Realizado:

Comunicação

Previsto:

2.Comunicação Externa

Objetivos: disseminar as atividades e os resultados do projeto, contribuir para o alargamento da influência 
territorial da PpDM e da intervenção da PpDM e das organizações membros na Região Centro; dar visibilidade 
ao trabalho a realizar no âmbito dos protocolos de cooperação com as Câmaras Municipais de Coimbra, Covilhã 
e Leiria, nomeadamente ao nível dos planos municipais para a igualdade; sensibilizar o público em geral, em 
particular da Região Centro; influenciar os media locais e regionais.

Ferramentas: Base de dados com contactos relevantes: media, academia, sociedade civil, instituições públicas e 
governamentais; presença da PpDM nas redes sociais. Divulgação através de ferramentas em uso pela PpDM: 
mailing list, site atualizado regularmente, uso regular das redes sociais; seminários públicos, inicial e final.

Divulgação junto do público em geral: ferramentas de sensibilização, redes sociais

Divulgação junto dos media;

Comunicação com organismos públicos, nacionais, europeus e internacionais:

Comunicação com decisores/as políticos/as:

Seminários inicial, intermédio e final do projeto



Realizado:

Comunicação

Realizado:

No âmbito do projeto foram promovidas e divulgadas no perfil do Facebook, página da PpDM, com mailing list para os 
média locais e regionais, as notas de imprensa relativas a todas as suas principais iniciativas, que tiveram como resultado:

O Diário da Beiras publicou uma notícia sobre o Seminário de apresentação do projeto. 

O Delas, publicou entrevista sobre “igualdade de género no desenvolvimento sustentável”.

O Diário de Leiria, publicou notícia sobre a sessão realizada em Leiria, a 22 de junho, sobre o tema “Prostituição: 
realidades e políticas”.

A Rádio Dom Fuas, em Porto de Mós, distrito de Leiria, solicitou uma entrevista sobre a assinatura do Protocolo de 
Cooperação com a Câmara Municipal de Leiria.

O mediotejo.net – no seu site no Facebook e no seu website – divulgou a sessão e publicou uma reportagem sobre o 
evento que foi acompanhado pela jornalista Joana Santos. A Antena Livre também divulgou o evento. Noticias de 
divulgação e conclusão também foram partilhadas no perfil da Câmara Municipal de Abrantes. 

Foi criado um menu acessível no site da PpDM com todos os recursos disponíveis – inclui as brochuras do projeto

Foi feito o levantamento dos média locais no distrito de Leiria. 

Foi feito um Contacto com a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social no sentido de nos facultar o acesso à 
base de dados dos média locais e regionais da região centro. Está em preparação uma base de dados funcional a partilhar 
com todas.

Plano de comunicação ainda não desenvolvido.



Avaliação e Acompanhamento

Autoavaliação | Previsto

•Reunião quinzenal de acompanhamento;
•Reflexão sobre os indicadores quantitativos e qualitativos referentes a cada atividade e gerais
•Painel de Comando com indicadores atualizados.

Atividade 1
InformAtiva para a 

Igualdade

Atividade 2 
CCRC Maria Alzira Lemos

Atividade 3 
Capacitação

Atividade 4
Advocacy local, regional e 

nacional

Atividade 5 
Seminários

150 participantes 9 brochuras x 500 exemplares 60 participantes 24 participantes 70 participantes

Questionário no fim das 

sessões para avaliar o 

grau de satisfação face às 

mesmas

Tradução e publicação de 5 

vídeos do EWL e/ou de 

outras organizações após 

autorização das mesmas

Questionário no fim das 

sessões para avaliar o grau 

de satisfação face às mesmas

3 reuniões Questionário no final dos 

Seminários para avaliar o 

grau de satisfação face aos 

mesmos

Questionário pós 3 meses 

sobre a utilização dos 

instrumentos no 

enquadramento da 

sessão

Centro de Recursos e 

Conhecimento Digital Maria 

Alzira Lemos atualizado e 

online.

n.º de recomendações 

elaboradas; nº de tomadas 

de posição apresentadas; nº 

de comunicados à imprensa 

(local, regional e nacional). 



Avaliação e Acompanhamento

Autoavaliação | Realizado

A PpDM e suas organizações membros na Região Centro reuniram com regularidade, realizando reuniões, 
via Skype, e rentabilizando o tempo de realização das iniciativas – reuniões com representantes dos 
Municípios; sessões InformAtivas.

Realizaram-se reuniões, via Skype, nos dias 7, 14, 21 e 30 de novembro e 6 de dezembro de 2016; nos dias 
12, 18 janeiro; 22 de maio; 14 de junho, 6 de Julho, 26 de julho e 19 de Outubro de 2017, que estão 
traduzidas a escrito, com as principais reflexões e decisões tomadas.

Realizou-se uma reunião presencial no dia 19 de Setembro onde foi  feita uma análise da execução do 
projeto até à data e a programação das atividades a desenvolver no curto e médio prazo.

O documento operacional do projeto está atualizado, e a sua atualização deve ser mensal, na base do 
cronograma e dos indicadores de realização que devem constar em anexo.



Avaliação e Acompanhamento

Heteroavaliação|previsto

•Criação de um Comité de Acompanhamento – constituído por pessoas que, pela sua experiência pessoal, 
profissional e académica – designadamente no domínio da avaliação de projetos, da formação, da igualdade 
entre mulheres e homens, da participação em processos que concorram para a definição de estratégias de 
educação para a cidadania e na representação e participação política no poder local – espelhem no coletivo
de avaliação com a distância que se requer, as dinâmicas e sinergias criadas bem como a capacitação das 
pessoas e das suas organizações.

• O Comité reunirá com uma periodicidade a definir, prevendo-se um mínimo de 3 reuniões.

•Este Comité tem como responsabilidades:
• monitorizar e avaliar a implementação das atividades e a execução global do projeto;
• contribuir com sugestões para melhor garantir o sucesso do projeto; 
• Sistematizar a informação relevante para a elaboração da avaliação final do projeto “Feminismos no 
Centro | Capacitação e mobilização para a igualdade entre mulheres e homens” e respetivas
recomendações.



Avaliação e Acompanhamento

Heteroavaliação | Realizado

•Debatida a hipótese de se escrever às câmaras municipais para que também elas sugerissem pessoas para o 
comité, o que foi abordado nas reuniões que se realizaram com representantes das Câmaras Municipais de 
Coimbra, Covilhã e Leiria.

• Foi finalizada a Nota concetual do Comité de Acompanhamento e enviado o convite para os membros do 
Comité de Acompanhamento, com convocatória da 1ª reunião do Comité de Acompanhamento a realizar em 
Miranda do Corvo no dia 22 de dezembro de 2017.

• Composição do comité de Acompanhamento: Dra. Isabel Romão,  Dr. Luís Gonçalves e Dra. Odete Isabel.



Reporte físico e financeiro à entidade gestora

Foram realizados vários contactos com a entidade gestora por forma a esclarecer questões de execução 
física e financeira do projeto.

Em finais de agosto (dias 23 e 28) foram submetidos dados da execução física no Balcao2020, Pedido de 
reembolso intermédio de 2016, e pedido de reembolso relativo aos meses de janeiro a julho de 2017. 

A 19 de outubro foi submetido o Pedido de Reembolso nº 2 de 2017.



Sejam Bem-vindas!
Seja Bem-vindo!

Obrigada!


