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Um Relatório a muitas mãos!
Que se espera venha ainda a beneficiar dos trabalhos deste seminário…

Um exercício fundamental para 

• uma “paragem” de reflexão

• traçar o ponto da situação

• aferir resultados

• avaliar desempenhos 

• responsabilizar pelo que falta fazer



Questões transversais a todas as áreas críticas:

• Conhecimento da realidade; 

• Definição de indicadores que permitam rigor na monitorização das políticas públicas 
e na avaliação dos seus resultados;

• Análise sistemática do impacto sobre os direitos das mulheres e a igualdade de 
género da legislação e políticas públicas prosseguidas em todas as áreas;

• Orçamentos públicos que garantam uma afectação de recursos que efectivamente 
promova a igualdade de mulheres e homens;

• Criação de mecanismos e instrumentos que promovam a efectividade da legislação já 
existente;

• Integral cumprimento dos compromissos internacionais assumidos por Portugal;



Questões transversais a todas as áreas críticas:

• Formação obrigatória sobre os direitos das mulheres e a igualdade mulheres-homens 
para ingresso, progressão e acesso a cargos de chefia na administração pública 
central, regional e local a todos os níveis;

• Apoio financeiro e técnico às ONG/OSC; 

• Mais e melhor cooperação das administrações públicas aos vários níveis com as 
ONG/OSC (“parcerias mistas”);

• Linguagem institucional inclusiva – eliminação de estereótipos: idêntica dignidade, 
idêntica visibilidade;

• Paridade na tomada de decisão a todos os níveis;

• Representação da PpDM em todos os órgãos consultivos do Estado onde se 
desenvolva o diálogo social e civil.

continuação



Estrutura do Relatório:

1. Introdução – explica-se sucintamente porque é que continua a ser crucial realizar a 
igualdade entre mulheres e homens na área crítica em causa;

2. Plataforma de Acção de Pequim – recordam-se os respectivos objectivos estratégicos;

3. Factos e dados – apresenta-se uma fotografia a traços largos da situação das mulheres 
e raparigas no nosso país na área crítica em análise;

4. Iniciativas – assinalam-se algumas das iniciativas da PpDM e das suas organizações-
membros que mostram como sensibilizando, informando e formando, agimos em cada 
área crítica para aumentar o conhecimento sobre os direitos das mulheres e para 
promover a realização da igualdade mulher-homem em Portugal;

5. Reflexões – expressam-se, na perspectiva de militantes pela causa da igualdade, as 
principais preocupações relativas a cada área crítica;



Estrutura do Relatório:

6. Desafios – identificam-se os obstáculos que, apesar dos anos já decorridos, persistem 
ou que emergiram exigindo novas respostas;

7. O que nós queremos – indicam-se as nossas principais reivindicações para a área 
crítica em análise.

Esperamos que este relatório seja informativo, útil e inspirador!

continuação



A – AS MULHERES E A POBREZA

Empoderar as mulheres, erradicar a pobreza

O que nós queremos…

• Individualização dos direitos nos sistemas fiscal e de segurança social;

• Eliminação das disparidades de género nas pensões;

• Políticas que valorizem, reduzam e redistribuam o trabalho de cuidado não-pago 
dando prioridade a políticas de protecção social, incluindo serviços sociais acessíveis 
e comportáveis, serviços de cuidados a crianças, pessoas com deficiências, pessoas 
idosas e todas as outras que necessitam de cuidados;

• Inclusão do trabalho não-pago nas contas nacionais;



A – AS MULHERES E A POBREZA (cont.)

• Desenvolver e implementar medidas de ação positiva quanto ao emprego  que 
visem apoiar em concreto mulheres que enfrentem situações de dupla ou múltipla 
discriminação (mulheres com deficiência, mulheres de grupos étnico-culturais, 
mulheres jovens, mulheres com 50 ou mais anos); 

• Desenhar e pôr em execução um plano nacional integrado de apoio às famílias 
monoparentais de baixos rendimentos que envolva a administração central e local e 
parceiros não-governamentais, incluindo associações de defesa dos direitos das 
mulheres, e que articule todos os apoios existentes por forma a facultar uma 
percepção mais rigorosa da realidade nesta área, colmatar insuficiências e permitir 
uma gestão mais adequada dos recursos existentes;

• Paridade e representação da PpDM no Conselho Económico e Social.



B – EDUCAÇÃO

Educação igual e não-estereotipada ao longo da vida

O que nós queremos…

• Voltar a investir na escola pública, conferindo-lhe e reconhecendo-lhe o papel central 
que deve ter na realização da igualdade de oportunidades, na transmissão dos valores 
e princípios dos direitos humanos, da democracia e da República e na formação para o 
exercício activo e informado da cidadania democrática;

• Integração nos curricula do ensino básico ao superior da igualdade de género como 
um tema central da educação para a cidadania e, bem assim, nos curricula de 
formação de professoras/es;

• Obrigatoriedade de parecer vinculativo do Mecanismo Nacional para a Igualdade 
sobre os manuais escolares adoptados para o ensino básico e secundário; 



B – EDUCAÇÃO (cont.)

• Integração da CEDAW na formação obrigatória de magistradas/os e juízes;

• Políticas públicas de apoio à ciência/investigação científica que integre a dimensão de 
género e o conhecimento sobre as mulheres; 

• Políticas públicas de ensino que assegurem a integração académica dos Estudos sobre 
as Mulheres;

• Representação da PpDM no Conselho Nacional de Educação e no Conselho Nacional 
de Juventude.



C – AS MULHERES E A SAÚDE

Uma abordagem holística para os mais elevados padrões possíveis
na saúde e no bem-estar de todas/os

O que nós queremos…

• Políticas, programas e iniciativas de saúde que considerem as diferenças e as 
desigualdades de género na saúde bem como atendam às necessidades de saúde 
específicas das mulheres e aos diferentes comportamentos de mulheres e de homens 
perante a doença;

• Acesso igualitário a todos os serviços de saúde em todo o território nacional, incluindo 
acesso universal e gratuito a cuidados de saúde sexual e reprodutiva, contemplando  
consultas de planeamento familiar e a IVG por opção da mulher;

• Não implementação e revogação das alterações introduzidas pela Assembleia da 
República à Lei 16/2007 sobre a despenalização IVG por constituírem uma violação dos 
Direitos Humanos das Mulheres;



C – AS MULHERES E A SAÚDE (cont.)

• Integração na formação, inicial e contínua, de profissionais do sector da saúde de 
matérias centradas nos determinantes e condicionantes sociais, económicos e 
culturais baseados no género;

• Desenvolvimento e implementação de indicadores (biomédicos, epidemiológicos e 
sócio-económicos) de medição da saúde e da qualidade de vida das mulheres;

• Políticas públicas de apoio à ciência/investigação científica que integre a dimensão 
de género e contemple o conhecimento sobre as mulheres designadamente inclusão 
de ponderação adicional nos respectivos programas de financiamento;

• Promoção da paridade na tomada de decisão no sector da saúde, incluindo nos 
conselhos de administração de serviços de saúde e nos centros de investigação 
médica.

• Garantir que a procriação medicamente assistida inclui mulheres solteiras.



D – A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Portugal livre de violência contra as mulheres

O que nós queremos…

• Tornar efectivos os compromissos políticos assumidos a nível internacional e nacional 
na área dos Direitos Humanos das Mulheres e Raparigas, da Igualdade e do Combate à 
Violência;

• Obrigatoriedade de adopção de referenciais de Direitos Humanos, Igualdade e 
Violência de Género em todos os organismos do Estado, a nível central, regional e local;

• Implementar os Minimum Standards do Conselho da Europa para os Serviços de Apoio 
a Sobreviventes de Violência contra as Mulheres;

• Adoptar o modelo de retirada da residência e de afastamento das pessoas agressoras 
das vítimas, evitando a revitimização originada pela retirada das mesmas para 
instituições/casas de abrigo;



D – A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES (cont.)

• Especialização de Tribunais e de Magistrados (Juízes e Ministério Público);

• Obrigatoriedade de articulação entre Tribunais de Família e Menores e Criminais;

• Apoiar a criação e financiar Serviços Especializados na área do combate à Violência 
Sexual a nível da comunidade promovidos por ONG de direitos de mulheres e 
financiamento destas em moldes que permitam a sua sustentabilidade e reconheçam e 
valorizem o trabalho e a expertise das organizações e das suas colaboradoras; 

• Criação de focal points nos Hospitais para matérias várias relativas à violência contra as 
mulheres (à semelhança do que se passou com o IEFP);

• Inclusão nos orçamentos de Estado anuais de verbas afectas à prevenção e combate à 
violência de género e à protecção das vítimas/sobreviventes;



D – A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES (cont.)

• Obrigatoriedade de especialização das/os profissionais (das áreas judiciais, educativas, 
saúde, acções social, ONG e IPPS, Misericórdias e outras) que intervêm nesta área; 

• Acções de sensibilização e informação que conduzam à tomada de consciência da 
existência de uma cultura de violência de género, que a legitima e normaliza, e que 
promovam uma cultura de igualdade e de não-violência e não-discriminação; 

• Reconhecimento de que o “sistema da prostituição” se baseia na exploração de todas 
as formas de desigualdade e de dominação, responsabilização / criminalização dos 
proxenetas e dos clientes.



E – AS MULHERES E OS CONFLITOS ARMADOS

Uma cultura de paz e respeito pelos direitos humanos das mulheres

O que nós queremos…

• Garantir que o interesse e segurança das mulheres é assegurado em todo o 
processo de negociação da cooperação externa portuguesa; 

• Garantir o acesso à justiça para todas as mulheres, bem como o acesso a serviços de 
saúde reprodutiva e sexual, incluindo para mulheres vitimas de violência sexual;

• Garantir que a violência sexual como arma de guerra seja considerada, julgada e 
punida como crime contra a Humanidade;

• Garantir que as mulheres e crianças refugiadas obtêm tratamento específico e 
adequado nos programas nacionais e internacionais de apoio a refugiados e nos 
países de acolhimento designadamente em matéria de concessão de estatuto de 
asilo.



F – AS MULHERES E A ECONOMIA

A independência económica das mulheres é a base de todos os direitos

O que nós queremos…

• Igualdade salarial em todos os domínios de actividade;

• Eliminação de todas as outras formas de discriminação no recrutamento e no 
trabalho, designadamente face à maternidade; 

• Promover licenças de maternidade e de paternidade adequadas, partilhadas de 
igual modo entre os pais e as mães, e organizadas de maneira flexível, por forma a 
ter em conta os interesses tanto das mulheres como dos homens;

• Criação de um quadro legislativo mais favorável para a micro e pequena produção;



F – AS MULHERES E A ECONOMIA (cont.)

• Mecanismos de apoio às iniciativas empresariais de mulheres, capazes de responder 
às suas necessidades;

• Incremento da literacia financeira das mulheres;

• Realização de acções de sensibilização, informação e formação visando 
consciencializar e mobilizar para um novo conceito de desenvolvimento que substitua o 
“paradigma do mais a qualquer preço” pelo “paradigma do melhor, mais inclusivo e 
mais sustentável”.



G – AS MULHERES NO PODER E NA TOMADA DE DECISÃO

Paridade a todos os níveis da tomada de decisão politica e económica

O que nós queremos…

• Revisão integral da Lei da “Paridade”;

• Aprovação e aplicação de legislação que assegure a paridade na nomeação de 
representantes para as várias instituições internacionais e na candidatura a lugares de 
decisão nessas instituições, instituindo regras de rotatividade mulher-homem e outras 
medidas adequadas ao fim em vista; 

• Aprovação e aplicação de legislação que assegure a paridade na composição de todos 
os conselhos e comissões consultivas do Estado e, bem assim, em todas as instâncias 
nas quais o Estado tenha delegado competências públicas;



G – AS MULHERES NO PODER E NA TOMADA DE DECISÃO (cont.)

• Aprovação e aplicação de legislação que assegure a paridade na composição dos 
órgãos de decisão dos partidos políticos e das organizações parceiras sociais;

• Aprovação e aplicação de legislação que assegure a paridade aos níveis de decisão de 
todas as entidades com as quais o Estado contratualiza serviço público e/ou concede 
subvenções financeiras, benefícios fiscais, estatuto de utilidade pública ou qualquer 
outra forma de auxílio público e, bem assim, nas empresas públicas;

• Integrar a educação para a cidadania em todos os níveis de ensino incluindo no 
respectivo programa as questões dos direitos humanos das mulheres e da igualdade 
mulheres-homens;



H – MECANISMOS INSTITUCIONAIS PARA O PROGRESSO DAS MULHERES

Uma arquitectura sustentável e forte promotora dos direitos humanos das mulheres 
e da igualdade de mulheres e homens

O que nós queremos…

• Obrigatoriedade da Administração Pública adoptar as suas próprias recomendações 
em matéria de direitos das mulheres e da igualdade de género;

• Reestruturação do mecanismo nacional exclusivamente dedicado à defesa, 
promoção e realização dos direitos das mulheres e da igualdade entre mulheres e 
homens, e consequentemente reestruturação do Conselho Consultivo;

• Obrigatoriedade da análise do impacto em função do género antes da adopção de 
quaisquer leis ou políticas;

• Orçamentos de Estado sensíveis ao género e análises sistemáticas do impacto dos 
recursos investidos sobre mulheres e sobre homens e sobre o progresso no sentido 
da igualdade de género.



I – OS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES

Os direitos das mulheres são direitos humanos

O que nós queremos…

• Combate ao discurso (pseudo)neutro e ao ataque às chamadas de atenção específica 
dos direitos humanos para as mulheres;

• Ampla disseminação dos direitos humanos das mulheres, mecanismos legais e 
formais de defesa e reivindicação, empoderamento político; 

• A inclusão sistemática das ONG para os direitos das mulheres nos processos de 
elaboração, negociação, implementação e avaliação dos direitos humanos no quadro 
das organizações internacionais de que Portugal é Parte e em Portugal, a par da 
promoção de apoio à participação dessas ONGs à semelhança com o que acontece 
noutros países em que os Estados são pro-activos no sentido do envolvimento e 
participação das organizações de mulheres da sociedade civil;



I – OS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES (cont.)

• Integrar a perspectiva dos direitos das mulheres, incluindo o objectivo da realização da 
igualdade de género, com financiamento adequado, em todas as politicas nacionais e 
europeias de direitos humanos, migração e asilo;

• Desenvolvimento de programas de formação obrigatórios sobre direitos humanos, 
discriminações múltiplas e igualdade de género para todas/os as/os agentes das 
instituições nacionais e da UE, incluindo os tribunais, bem como de campanhas para 
alertar contra os estereótipos de género;

• Medidas visando garantir o acesso das mulheres à justiça, inclusive ao Tribunal de 
Justiça Europeu, que utilizando uma linguagem não-sexista contemplem 
designadamente a disseminação de informação relevante sobre os seus direitos 
humanos e possibilidades de accionamento de meios legais, providenciem 
aconselhamento jurídico e apoiem as ONG de direitos das mulheres em processos de 
litigância estratégica;

• Utilização de uma linguagem inclusiva em todos os instrumentos jurídicos e de 
comunicação institucionais.



J – AS MULHERES E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Uma representação justa e igual das mulheres nos media

O que nós queremos…

• Combate ao discurso de ódio sexista e a violência verbal e não-verbal contra as 
mulheres em todos os tipos de média; 

• Garantir a proibição efectiva de discriminação com base no sexo/género na área dos 
média e educação designadamente promovendo a articulação do mecanismo nacional 
para a igualdade com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social;

• Criar um grupo de monitorização dos média com um especial enfoque na luta contra 
os estereótipos de género e a informação errónea sobre as mulheres;

• Promover campanhas de sensibilização para crianças e jovens, para prevenir 
estereótipos nas bandas desenhadas, cyber-assédio, e promover imagens positivas.



K – AS MULHERES E O MEIO AMBIENTE

As mulheres como agentes de mudança
para um mundo sustentável e centrado nas pessoas

O que nós queremos…

• Desenvolvimento de políticas públicas de apoio à ciência/investigação científica 
que integrem a dimensão de género e o conhecimento sobre as mulheres;

• Assegurar que os direitos das mulheres e das raparigas estão reflectidos nos 
assuntos do ambiente;

• Incluir sistematicamente a perspectiva dos direitos das mulheres e da igualdade 
de género na definição, implementação e monitorização das políticas do 
ambiente/climáticas/transportes/energia a todos os níveis, incluindo nas 
actividades de investigação e recolha de dados;



L – A RAPARIGA
O futuro das raparigas:

empoderando as raparigas para o futuro dos direitos das mulheres

O que nós queremos…

• Combate ao desemprego jovem, ao assédio sexual e ao trabalho precário, bem como 
ao trabalho com base na objectificação e hipersexualização das raparigas;

• Avaliação sistemática do impacto da pobreza e exclusão social nas raparigas e  
desenvolvimento de medidas para dar resposta aos problemas encontrados;

• Assegurar o acesso universal efectivo à educação para todas as raparigas, e a 
eliminação de estereótipos sexistas na educação formal e não-formal; 

• Medidas visando assegurar um ensino em conformidade com os princípios da 
igualdade de género e promotor do empoderamento das raparigas;



L – A RAPARIGA (cont.)

• Desenvolver políticas activas para a protecção das raparigas oriundas de grupos 
minoritários e comunidades migrantes e permitir a concessão do estatuto de asilo a 
crianças não-acompanhadas; 

• Adoptar e pôr em prática uma estratégia para eliminar todas as formas de violência 
contra as mulheres e raparigas com acções concretas dirigidas às meninas e raparigas 
que tenha em conta as suas múltiplas identidades e que providencie sistemas de 
qualidade em matéria de protecção das crianças; 


