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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017
- aprovado em AG de 27 de janeiro 2018 -

A Pataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, no âmbito da Carta de Compromisso
Atribuição de subvenção para despesas de funcionamento e representações institucionais, contou
com o apoio:

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

Sobre nós
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A Plataforma 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 ONGDMs e outras organizações que desenvolvem atividades no âmbito
dos Direitos Humanos das Mulheres e da promoção da igualdade entre mulheres e
homens numa perspetiva de interseccionalidade. Foi criada em 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
organizações portuguesas e para o reforço da cooperação destas com ONGs Europeias, da
região EuroMed, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, 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 gere o ‘Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações’ e foi composta, em
2017, por 27 organizações que representam as mulheres na sua diversidade.
Este relatório dá conta da implementação do Plano de Atividades e Orçamento de 2017 da
PpDM, aprovado em Assembleia Geral de 17 de dezembro de 2016, com vista à sua
apreciação na Assembleia-Geral, calendarizada para 27 de janeiro de 2018.
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Introdução
2017 foi um ano de crescimento. Crescimento das iniciativas, das responsabilidades, dos
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contactos, das interações entre organizações e suas representantes.
Em 2017 a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) tornou-se organização
representativa das organizações de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no
Conselho Económico e Social (CES), tendo a possibilidade de contribuir para pareceres por parte
deste órgão Constitucional, por exemplo relativamente às GOP – Grandes Opções do Plano, ao
Programa Nacional de Reformas, ao Orçamento de Estado para 2018.
Participou em espaços de debate e reflexão muito diversificados, dando contributos para a
Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação e respetivos planos nacionais, para a
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, e para o Reporte de Portugal sobre a
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Co-coordenou, em conjunto com uma das suas organizações-membros (AMCV), o grupo de
trabalho que elaborou o relatório sombra ao GREVIO sobre a implementação da Convenção do
Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência
Doméstica. Co-coordenou a consulta pública para a implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) a nível local. Apresentou, em conjunto com 28 organizações
de direitos das mulheres e 11 organizações de outros setores, uma petição ao Conselho Superior
de Justiça sobre o teor de um processo de violência doméstica.
Co-organizou, no âmbito da comemoração do 40º aniversário da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (CIG), o programa do 8 de março com 14 sessões paralelas promovidas pelas
ONGs de direitos das mulheres e promotoras da igualdade entre mulheres e homens.
E, pela primeira vez na história das organizações de Direitos Humanos das mulheres em Portugal,
organizou um evento paralelo na 61ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres (CSW)
nas Nações Unidas, em Nova Iorque, sob o tema “Empoderamento económico das mulheres na
CPLP”.
Durante o ano de 2017, a PpDM trabalhou no enquadramento dos cinco eixos de intervenção
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definidos em Plano de Atividades:


Monitorização das políticas públicas nacionais e europeias (de que se destacam, o relatório
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sombra ao GREVIO e os processos de consulta pública);


Produção de conhecimento, de que se destaca a publicaç
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Reforço organizacional, através da consolidação financeira, do crescimento do número de
membros, da diversificação dos domínios de intervenção de organizações-membros e da
articulação com as organizações-membros. Ainda, o reforço organizacional tem sido
consolidado pelos projetos em curso com intervenção territorial alargada (Região Centro e
Alentejo) e pela participação em vários fóruns de debate e reflexão;



Igualdade para todas – discriminações múltiplas das mulheres: de que se destaca as várias
iniciativas de combate ao sistema da prostituição e o reforço das relações com outros
sectores da sociedade civil, nomeadamente, no âmbito da consulta pública sobre a
implementação dos ODS;



Comunicação, interna e externa: elaboração de vários comunicados à imprensa e publicação
de notícias destacando a intervenção da Plataforma, campanha Loud and United
implementada no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres,
reforço da comunicação com e entre as organizações-membros da Plataforma e ampla
disseminação de informação vária sobre os Direitos Humanos das mulheres e a igualdade
entre mulheres e homens.

A PpDM focou, também, os seus esforços na criação de um quadro minimamente estável e
sustentável de recursos humanos.
Lisboa, 23 de janeiro de 2018
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Estrutura organizacional

9

A PpDM em 2017 operacionalizou a sua estrutura da seguinte forma (primeiro ano de
mandato) conforme AG de 17.12.2016, AG de 27.01.2017 e AG extraordinária de
02.05.2017:

Assembleia Geral: (AG de 27 de janeiro de 2017)
Presidente – APEM- Teresa Pinto
Vice-Presidente – AMCV - Margarida Medina Martins
Secretária – Cooperativa SEIES – Isabel Rebelo

Direção:
Presidente – EOS – Alexandra Silva (AG de 27 de janeiro de 2017)
Vice-Presidente – CooLabora – Graça Rojão (AG de 27 de janeiro de 2017)
Tesoureira – Fundação Cuidar o Futuro – Margarida Santos (AG de 27 de janeiro de 2017); –
Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Principe em Portugal – Ilidiacolina Vera
Cruz (a partir da AG extraordinária de 2 de maio de 2017)

Conselho Fiscal:
Presidente – Associação ComuniDária – Maria Magdala (AG de 17 de dezembro de 2016); –
Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto – Patrícia (a partir da
AG de 11 de novembro de 2017)
Vogal – Graal – Ana Costa
Vogal – Associação Projecto Criar – Leonor Valente Monteiro
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Representantes em ONG e outras redes internacionais:
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CA LEM – Efetiva – Ana Sofia Fernandes (EOS), Suplente – Rute Castela (Graal) AG LEM –
Nóra Kiss (REDE)
Observatório Contra a Violência do LEM - APEM – Isabel Ventura
CA AFEM – Efetiva – Isabel Romão (EOS), Suplente - Nelly Bandarra Jazra
Plataforma da Sociedade Civil da UE contra o Tráfico de Seres Humanos – Sofia Figueiredo
(Akto – Direitos Humanos e Democracia)

Representantes em estruturas nacionais:
Conselho Económico e Social (CES) – Conselheira efetiva – Ana Sofia Fernandes (PpDM);
Conselheira suplente – Alexandra Silva (PpDM)
Comissão Nacional para os Direitos Humanos - Alexandra Sofia Silva (PpDM)
REDE DLBC LISBOA – Associação para o desenvolvimento local de base comunitária de Lisboa
– Margarida Medina Martins (AMCV) e Alexandra Silva (PpDM)
Conselho Municipal para a Igualdade (CMI) da cidade de Lisboa - Alexandra Sofia Silva
(PpDM)
Fórum de Redes da Sociedade Civil / Comissão organizadora da consulta pública sobre a
implementação dos ODS - Alexandra Sofia Silva (PpDM)

Secretária Geral: Ana Sofia Fernandes (PpDM)
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Organizações que aderiram à PpDM
Em 2017 foi aprovada a adesão de 2 organizações à PpDM. A 11 de novembro de 2017,
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aderiram a Associação GAIP e a Associação Mulheres na Arquitectura, após procedimento
de consulta escrita conforme Art.º 6º do Regulamento Interno da PpDM.

Reforço da articulação da PpDM com as suas organizações membros
Data
25 Nov10 Dez

25 Nov

17 Mai
8 Mar
11 Fev
19 Out 2016 –
31 Mar 2019

Jan 2017 –
31 Dez 2018

Evento

Organizações envolvidas

Fundação ADFP, Graal, CooLabora,
Associação Mulher Séc. XXI, SERES,
Associação Projecto Criar, EOS,
AMCV, Mén Non, AMCVDP, QI, SEIES,
APEM
Manifesto e Marcha pelo Fim da
AMCV, Associação Mulheres sem
violência contra as Mulheres (Lisboa)
Fronteiras, APEM, EOS, Aliança para a
Democracia Paritária, MOA
Seminário ‘Educar para liderar’
Clube Soroptimist fundador de Lisboa
Women Talks
APDMGP, SEIES, REDE, AMCV, QI, EOS
O papel da mulher negra na história
AMCVDP
Projeto Feminismos no Centro
Associação Portuguesa de Estudos
sobre as Mulheres (APEM), Akto –
Direitos Humanos e Democracia,
CooLabora, Graal Coimbra, Associação
Mulher Séc. XXI, e Fundação ADFP
YOU4MI - YOUth work against gender- EOS e REDE de jovens para a
based violence in the context of forced igualdade
MIgration

24 Jul 2017 24 Jul 2019
1 Nov 2017
– 31 Out
2018
A candidatar
em 2018
Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

h ‘L u
’
violência contra as mulheres
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Fu u : Fundação Cuidar o Futuro
Homenagear
Maria
de
Lourdes
g ”
Migrações inclusivas e direitos das Men Non – Associação de Mulheres
mulheres: informar para uma cidadania de São Tomé e Príncipe em Portugal
plena
Entrepreneur.es Transfontalier.es contre Associação Mulheres Sem Fronteiras
u
é,
u ’Eg é (ET E E) –
Candidatura em preparação
T: +351 213626049 @PlatMulheres
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W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

Estrutura Operacional
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Recursos humanos e estágios
Ana Sofia Fernandes

Secretária Geral

Contrato sem termo com início em
21 Mar 2016

Alexandra Silva

Coordenadora de Projetos

Contrato sem termo com início a 1
Abr 2016

Ana Paula Ortiz

Técnica do projeto Feminismos no
Centro | Capacitação e
mobilização para a igualdade entre
mulheres e homens
Coordenadora do Projeto Ouvir o
presente, Cuidar o futuro:
Homenagear Maria de Lourdes
Pintasilgo

Contrato com termo certo – 19 de
Jul de 2017 a 19 de Jan de 2018

Sara do Vale

Secretariado e apoio
administrativo

Contrato com termo certo – 2 de
Out de 2017 a 30 de Jul de 2019

Alexandra Gomes

Estágio curricular

Mestrado Educação e Formação,
com especialização em Organização
e Gestão da Educação e Formação,
do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa
2 de Out de 2017- Mai de 2018

Marlene Naze

Estágio curricular Direitos
Estágio da UPEC - Universidade
Humanos das Mulheres – Relações Paris-Est Créteil; duração prevista: 3
internacionais e advocacy
meses (Mai-Ago)
Realizado entre 18 de Mai e 7 de
Jun; baixa médica a partir de 8 de
Jun com duração até o fim do
estágio

Carlota Bicho

Assistente de reforço
organizacional

Bolsa remunerada com a totalidade
de 750 horas com apoio do
Mediterranean Women’s Fund, 21
Set 2016 – 21 Fev 2017

Genoveva Mariana
Bolohan

Limpezas da Casa das Associações

Contrato com início em 7 Mai 2016
com duração anual

Margarida Santos
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Outras prestações de serviços/fornecedoras/es
Decré

Consultoria contabilidade

1 de Abr 2016 com
duração anual

Domestic &
General Insurance

Seguro câmara digital Sony

8 Dez 2016 – 18 Dez
2019

Empower Up

Serviços correspondentes ao alojamento web e gestão
de domínio da página web da PpDM
Seguro de acidentes de trabalho

2 Fev 2017 - 29 Fev
2018
2 Dez 2016 – 2 Dez
2017
20 Fev 2017 – 20 Fev
2018

Guide, Artes
Gráficas Lda.

Aqu
â b
j
“Ou
Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de
L u
g ”, os quais se traduzem em 14
produtos que implicam trabalhos de conceção gráfica,
paginação, elaboração de edição eletrónica e
impressão de publicações.

21 meses: 30 Ago
2017 – 30 Mai 2019

Gráfica Almondina
- Progresso e Vida
- Empresa
Tipográfica e
Jornalística, Lda

Aquisição de serviços de impressão:
Brochura "18 mitos sobre a prostituição " no âmbito
do projeto "feminismos no centro e Brochura
"Interrompendo o continuum da violência contra
mulheres e raparigas" no âmbito da campanha Loud
and United pelo fim da violência contra as mulheres e
raparigas, do Lobby Europeu das Mulheres.

IWVS, Gestão de
seguros LDA
Nova Agência –
Serviços correspondentes a identidade gráfica
Design e
(logótipo), design e impressão de brochuras do Projeto
Comunicação, LDA Feminismos no Centro | Capacitação e mobilização
para a igualdade entre mulheres e homens
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27/10/2017
15/11/2017

Voluntariado:
Ana Coucello

Perita

Desde 1 Jan de 2016

Isabel Romão

Perita

Desde 1 Jan 2016

Júlia Silva

Gestora de Finanças e marketing

Desde 14 Set 2016

Maria do Céu da Cunha Rêgo

Perita

Desde 1 Jan 2016

Regina Tavares da Silva

Perita

Desde 1 Jan 2016

Sara Martins
Suzanne Quintin

Designer
Jovem estudante francesa

Desde Jun 2016
Desde Dez 2017

Rianne Ruviaro

Jovem estudante brasileira

Desde Dez 2017
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Projetos promovidos pela PpDM
Título

Fonte de financiamento

Período

Feminismos no Centro
|Capacitação e
mobilização para a
igualdade entre mulheres
e homens (POISE-03-4436FSE-000163)

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

19 Out 2016 –
31 Mar 2019

Violência contra as
mulheres e o sistema da
prostituição - EXIT

Cofinanciado pela Comissão para a Cidadania
e a Igualdade de Género ao abrigo do Artigo
9º do Decreto-Lei n.º 46/98 de 11 de agosto

1 Nov 2017 –
31 Out 2018
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Projeto Feminismos no Centro | Capacitação e Mobilização para a igualdade
entre mulheres e homens
O projeto visa a capacitação e a mobilização das Organizações Não-Governamentais
promotoras dos Direitos Humanos das mulheres (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.
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.
Paralelamente, este projeto contribui para o reforço estrutural da PpDM e das suas
organizações membros com sede ou intervenção na Região Centro, bem como de outras
que se possam vir a associar ao Projeto, através da realização descentralizada de atividades,
da sedimentação de redes de ONGDM e da capacitação e qualificação de dirigentes,
trabalhadoras/es e voluntárias/os mediante o aprofundamento do conhecimento, formal e
não formal, em matérias relacionadas com a igualdade entre mulheres e homens, Direitos
Humanos das mulheres, democracia participativa e cidadania.
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Região de intervenção |Centro (Coimbra, Covilhã, Leiria)
Entidade beneficiária |Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – PpDM, e suas
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organizações membros da Região Centro: Associação Portuguesa de Estudos sobre as
Mulheres (APEM), Akto – Direitos Humanos e Democracia, CooLabora, Graal Coimbra,
Associação Mulher Séc. XXI, e Fundação ADFP.
Objetivo principal| 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.
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.
Resumo das atividades realizadas durante 2017:

1) InformAtiva para a Igualdade
Até dezembro de 2017, realizaram-se 6 sessões InformAtiva, designadamente:
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Nº. total de participantes: 193 pessoas (173 mulheres e 20 homens).

Figura 1 – 2ª Sessão InformAtiva em Coimbra

Figura 2 - 3ª Sessão InformAtiva na Covilhã

Figura 3 – 5ª Sessão InformAtiva em Abrantes
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Figura 4 – 6ª Sessão InformAtiva em Leiria

2) Centro de Recursos e Conhecimento Maria Alzira Lemos
Até dezembro de 2017, foram elaborados os conteúdos de 8 brochuras e publicadas 7,
designadamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável numa perspetiva de género;
Integração da dimensão da igualdade de género na Nova Agenda Urbana;
A igualdade entre mulheres e homens na vida local;
Prevenção e combate à violência contra as mulheres e raparigas refugiadas;
Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contra as
mulheres e a violência doméstica | A Convenção de Istambul;
6. Economia púrpura;
7. Um programa para o empoderamento das mulheres | Plataforma de Ação de Pequim (a ser
publicada em janeiro de 2018);
8. 18 mitos sobre a prostituição.
E
b
ú
2ú
b hu (‘O
qu
g
perspetiva da gu
uh
h
á ’; ‘Ativismos
’).
ê-se a sua publicação em janeiro de 2018.
Na página web da PpDM, no CRC – Recursos, foram disponibilizadas as publicações da
PpDM, incluindo as realizadas no âmbito do projeto.

3) Capacitação
Realizado levantamento de necessidades junto das organizações membro envolvidas no
projeto. Optou-se por avançar com proposta formativa assente na capacitação
organizacional, nomeadamente na área da comunicação com os media. 3 ações de
formação, de 10h cada, em regime b-learning, com recurso à Plataforma Moodle. Atividade
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a concretizar-se durante 2018.

4) Advocacy local, regional e nacional
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Com a participação ativa das organizações-membros envolvidas no projeto, foram realizadas
reuniões com os executivos da:
 Câmara Municipal de Coimbra – 13 de fevereiro; 14 de dezembro.
 Câmara Municipal de Leiria – 15 de fevereiro; 26 de outubro.
 Câmara Municipal de Covilhã – 10 de março.
Estas reuniões visaram a apresentação do projeto e debate das possibilidades de
colaboração, com proposta de um Protocolo de Cooperação. A proposta foi aceite pelos 3
Municípios envolvidos, tendo a Câmara Municipal de Leiria assinado o Protocolo de
Cooperação em junho de 2017 e desenvolvido plano de ação para operacionalizar o
protocolo. Com as restantes Câmaras, foi acordado o texto do Protocolo de Cooperação,
aguardando-se a assinatura dos mesmos. Estas reuniões foram também um ponto
importante na concretização do objetivo de 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 ONGDM no seu desenho e implementação.
No âmbito destas reuniões foram elaboradas notas de imprensa, enviadas para os órgãos de
comunicação social locais e regionais.
Nº. total de participantes: 27 pessoas (24 mulheres e 3 homens).

Figura 5 – Protocolo de cooperação
entre a PpDM, a Assoc. Mulher Séc.
XXI e a Câmara Muinicipal de Leiria

Atividades transversais
Reuniões entre a equipa do Projeto da PpDM e as suas organizações membros:
Skype
Presencial
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Figura 6 – Reunião Comité de Acompanhamento do Feminismos no Centro, em Miranda do Corvo

Projeto Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de Lourdes
Pintasilgo
Este projeto foi idealizado pela Fundação Cuidar o Futuro que desafiou a PpDM à sua
implementação em estreita parceria.

Objetivos:


Disseminar o legado de Maria de Lourdes Pintasilgo enquanto figura cívica, pública e
política a nível nacional e internacional no quadro das comemorações dos 40 anos da
CIG;



Aprofundar, reforçar e democratizar o conhecimento e o reconhecimento do
pensamento inovador de Maria de Lourdes Pintasilgo, que aponta para dimensões que
incluem a noção da dignidade da pessoa humana, o papel e empoderamento das
raparigas e mulheres, e uma perspetiva de compromisso com o futuro sustentável
fundado na filosofia da ética do Cuidado;



Promover a ação e a mobilização social, especialmente a ação das mulheres, a partir da
reflexão de Maria de Lourdes Pintasilgo;



Identificar pistas sobre novas propostas de organização social e de um novo
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compromisso coletivo para com o futuro, a partir do binómio qualidade de vida e
sustentabilidade, tendo como referência os direitos e a dignidade humana, utilizando o
pensamento e a metodologia de consulta e envolvimento social presente em Maria de
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Lourdes Pintasilgo;


Criar condições para a concretização de uma homenagem nacional a Maria de Lourdes
Pintasilgo, que reconheça adequadamente o seu papel pioneiro e inovador na
sociedade portuguesa, a sua projeção internacional e a sua participação no desenho de
soluções para a qualidade de vida das pessoas e das populações em todo o mundo, o
seu papel na visibilidade, na autonomia e no empoderamento das mulheres e das
raparigas em geral e no nosso País em particular, e que se revista de uma dimensão e de
um alcance compatíveis com o tributo do Estado e do País que, justa e simbolicamente,
lhe é devido.

Realizado em 2017:
Área A – Estudos e Publicações – e Áreas Transversais - Estratégia de comunicação e
Meios:


Recrutamento e seleção de recursos humanos;



Preparação, lançamento e adjudicação no âmbito de ajuste direto regime geral para
Aquisição de serviços de 14 produtos, implicando trabalhos de conceção gráfica,
paginação elaboração de edição eletrónica e impressão de publicações;



Elaboração, tradução, seleção e revisão de textos; aquisição de ISBNs; conceção e
articulação gráfica com a Editora, relativamente a:
Lourdes Pintasilg

â

T

á

”

,2,3,4

“M
ó

Cuidar o Futuro-Edição comemorativa;


2 conceções diferentes de marcadores de livros;



Folheto atualizado da Fundação Cuidar o Futuro;



Originais entregues à Editora: Caderno Temático 5;



Conteúdos em elaboração: Cadernos Temáticos 6,7,8
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Em fase de conceção: Agenda Perpétua;



Em fase de adaptação em função do Projeto: Tese de Doutoramento Antologia de
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textos de Maria de Lourdes Pintasilgo;


Reuniões de trabalho no âmbito do projeto entre a PpDM, Conselho de Administração
da Fundação Cuidar o Futuro, Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade e Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;
Área B - Audições Públicas



Elaboração de textos para a divulgação, realização dos primeiros contactos;



Conceção da estrutura e da metodologia a aplicar.
Área C - Homenagem Nacional a Maria de Lourdes Pintasilgo



Trabalhos e contactos preparatórios para a concretização, designadamente,
participação nos trabalhos preparatórios da primeira iniciativa pública a ter lugar em
Abrantes a 18 de janeiro, por ocasião do aniversário natalício de Maria de Lourdes
Pintasilgo.

Projeto Violência contra as mulheres e o sistema da prostituição EXIT
Finalidade:
j

bu

u

í

uh

úb

ê

x

xu

uh

qu
uh

u

u

u

.

Objetivos:



b

ug

E b

b z
;

b



bu
uh
bu

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

b
í

b

u

h

í

b

;

b
qu
u

u
T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

gu
g

g

b

;
í
NIF: 506 844

uh

b

u

.

Atividades:
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Realizado em 2017:
Contrato assinado a 24 de novembro de 2017.
Página do projeto na página web da PpDM.

Apoio do Estado Português à PpDM
Tal como ocorrido desde março de 2016, a PpDM foi beneficiária em 2017 de um apoio do
Estado Português através da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.
Carta de compromisso celebrada em 20.10.2016
Em 20.10.2016 foi firmada uma carta de compromisso entre a Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade e a PpDM, “Atribuição de subvenção para despesas de
funcionamento e representações institucionais da PpDM” no montante de 04.5 9, 0€
(cento e quatro mil, quinhentos e dezanove Euros e sessenta cêntimos) relativa ao período
de outubro de 2016 a dezembro de 2017. A subvenção teve como
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despesas de funcionamento da estrutura, comunicação e o custo com as representações
”.
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Carta de compromisso celebrada em 06.03.2017
Em 06.03.2017 foi firmada uma carta de Compromisso entre a Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade e a PpDM, “Atribuição de subvenção à PpDM para integração de
representante das Organizações Não Governamentais (ONGs) na delegação oficial
portuguesa à 61.ª sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas
(CSW)” no montante de .0 5,00€ (

Eu

qu z

ê

).

Esta Carta de Subvenção decorreu da eleição da PpDM, a 15 de fevereiro de 2017, em
sessão extraordinária do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade
de Género (CIG), para integrar a delegação oficial de Portugal na 61.ª Sessão da CSW, a
decorrer entre 13 e 24 de março de 2017, em Nova Iorque, sob o tema prioritário o
“E

E

ó

uh

u

b h

u

”.

Acresce que a PpDM, organização com Estatuto Consultivo Especial junto do ECOSOC das
Nações Unidas, havia proposto à ONU a realização de um evento paralelo que havia sido
ub

:“

´

w

u

h

u

”,

o qual decorreu em 16 de março de 2017, às 14h30m, no Armenian Cultural Centre (630
2nd Avenue), com a participação da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, da
Ministra de Angola e representante do Presidente de Angola, de representante do governo
de Timor-Leste e da ONG brasileira Promundo. Este evento foi realizado em português e
contou, também, com uma mensagem da Secretária Executiva da CPLP.
A subvenção te

“

gu

g

DM

delegação oficial portuguesa à 61.ª CSW, nomeadamente para cobrir despesas com
,
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Carta de compromisso celebrada em 24.07.2017
Carta de Compromisso - Atribuição de subvenção à Plataforma Portuguesa para os Direitos
Mu h
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Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) –

: 53.0

g
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mil, dezasseis Euros e vinte e um cêntimos).
Em 24.07.2017 foi firmada uma Carta de Compromisso entre a Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade e a PpDM, relativa ao período de 24.07.2017 até 24.07.2019, que
“
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Projetos em que a PpDM foi parceira
Título

Fonte de financiamento

Período

YOU4MI - YOUth work against
gender-based violence in the
context of forced MIgration

Erasmus +

Jan 2017
– 31 Dez
2018

EUROACE_VIOGEN:
Cooperação
transfronteiriça no combate à
violência de género contra as
mulheres
(0367_EUROACE_VIOGEN_4_E)
Migrações inclusivas e direitos das
mulheres: informar para uma
cidadania plena

Cofinanciado INTERREG PortugalEspanha – POCTEP

Até 31
Dez 2019

Cofinanciado pela Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género
ao abrigo do Artigo 9º do DecretoLei n.º 46/98 de 11 de Ago

1 Nov
2017 – 31
Out 2018

YOU4MI - YOUth work against gender-based violence in the context of
forced MIgration
Objetivo: aumentar a cooperação e o intercâmbio entre organizações no combate à
violência de género contra raparigas e jovens mulheres de diferentes contextos geográficos
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e que se encontram particularmente expostas a processos migratórios forçados ou ao
tráfico de seres humanos.






Atividades:
Capacitação: formação online dirigida a organizações de jovens, recorrendo a metodologias
de educação não-formal, visando aumentar o conhecimento na prevenção da violência de
género. A formação será disponibilizada nas línguas dos países parceiros (português,
búlgaro, espanhol, e inglês – a Nigéria utilizará o inglês);
h
z
g
j
“J
ê
gé
”,
serem implementadas em todos os países parceiros, e com um enfoque particular na
prevenção dos processos migratórios forçados e do tráfico de raparigas e jovens mulheres;
ê
ju
u
“V ê
g
jovens mulheres em contextos migratórios: Instrumentos de educação não”,
lugar em Palermo durante quatro dias.
Este é um projeto intercultural e transnacional de capacitação de profissionais de
associações de jovens, de associações de mulheres e de associações de pessoas migrantes
de países da Europa, África e América Latina.
Entidade promotora: CISS, Itália
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Entidades parceiras: PpDM, Portugal; Gender Alternatives, Bulgária; Girls Power Initiative,
Nigéria; Corporacion Amiga Joven, Colombia; Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz, El Salvador; Movimiento por la Paz, Espanha.
Realizado em 2017:
Entre 25 de Set e 1 de Out: 1º workshop
formativo transnacional em Palermo, Itália. 28
participantes de Itália, Bulgária, Espanha,
Nigéria, El Salvador, Colômbia e Portugal. A
PpDM esteve representada por Alexandra Silva
(PpDM), Catarina Correia (REDE de Jovens para
a Igualdade) e Isabel Romão (EOS). Visou-se a
partilha de conhecimento e práticas de
intervenção entre a parceria, com recurso a
práticas pedagógicas de educação não formal.
Figura 7 – Workshop YOU4MI em Palermo

EUROACE_VIOGEN
Objetivo: Melhorar a intervenção e a proteção de vítimas de violência de género através da
implementação de mecanismos de cooperação e colaboração entre os dois países, bem
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como o desenvolvimento de instrumentos inovadores de cooperação transfronteiriça.
Atividades:
1. Diagnóstico, identificação e desenvolvimento de ferramentas inovadoras: elaboração de
estudo comparativo, identificação de ferramentas inovadoras mediante a realização de 3
jornadas transfronteiriças entre profissionais de vários setores e criação de um laboratório
transfronteiriço de inovação social online sobre o combate à violência de género e a
proteção de vítimas de violência de género;
2. Capacitação de profissionais que prestam apoio a vítimas de violência de género através de
ferramentas inovadoras especializadas online: implementação de uma rede online de
profissionais para a partilha de experiências, disponibilização de informação em matéria de
igualdade entre mulheres e homens e desenvolver conhecimento no âmbito da prevenção
da violência de género; desenvolvimento de uma experiência piloto de um curso de
formação online transfronteiriço especializado na prevenção e no apoio a vítimas de
violência de género – este curso será desenvolvido através de um grupo de trabalho
formado também por membros da academia; reforço das competências do pessoal do
sistema de saúde através da implementação de um curso transfronteiriço de atendimento a
vítimas de violência de género baseado em estudos de caso;
3. Desenvolvimento de um protocolo de cooperação e de mecanismos de cooperação
transfronteiriça sobre proteção e segurança para vítimas de violência de género:
desenvolvimento do protocolo-tipo de cooperação transfronteiriço através de um grupo de
trabalho entre profissionais de vários setores de ambos os países; desenvolvimento de
mecanismos de gestão de casos entre os 2 países a fim de melhorar a intervenção e evitar a
revitimação, nomeadamente através da adaptação de uma plataforma informática e do
aumento da base de dados de ambas as regiões;
4. Educação para a prevenção da violência de género: definição de um protocolo educativo
participativo sobre a prevenção da violência de género, elaborado com base em encontros
presenciais e online com profissionais das comunidades educativas (docentes, discentes,
associações de mães e pais e a administração regional do setor); desenho de uma campanha
de informação sobre a violência de género dirigido à população jovem bem como
implementação de ações de informação junto de docentes do ensino secundário de ambas
as regiões fronteiriças.





26

Resultados esperados:
Estabelecimento de uma rede transfronteiriça de combate à violência de género visando o
reforço da proteção das vítimas;
Fortalecer as organizações de ambas as regiões fronteiriças no âmbito da prevenção e do
combate à violência de género, através de ferramentas inovadoras e online;
Contribuir para a capacitação de profissionais que prestam apoio e proteção às vítimas de
violência de género, nomeadamente através de ações formativas, e criar redes entre
profissionais de ambos os países a fim de melhorar a cooperação entre esses e essas
profissionais;
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Conscientizar a população jovem e a comunidade em geral em matéria de igualdade de
género e de combate à violência de género.
Entidade promotora: Instituto de la Mujer de Extremadura
Entidades parceiras: Secretaria General de Educación, de la Consejeria de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura; PpDM
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Realizado em 2017:
2 reuniões de parceria: 13 de julho, em Mérida; 12 de dezembro, na Covilhã.
Reunião com representante da equipa POCTEP da CCDRCentro, a 19 de setembro.
Participação no Seminário Territorial POCTEP, a 13 de
dezembro na Covilhã.
I Jornada multidisciplinar transfronteiriça: Cooperação
transfronteiriça no combate à violência de género contra
as mulheres, em Mérida a 22 de dezembro.
Apresentações informais do projeto junto de 2 cursos TAV
(na Covilhã, promovido pela CooLabora; na Vidigueira,
promovido pela Associação Terras Dentro).

Figura 8 – I Jornada multidisciplinar transfronteiriça, em Mérida
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Migrações inclusivas e direitos das mulheres: informar para uma cidadania
plena
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Entidade promotora: Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Principe em
Portugal
Entidades parceiras: Plataforma Cafuka; PpDM
A PpDM participa nas atividades seguintes: Elaboração de 4 brochuras informativas;
disseminação das brochuras.
Realizado em 2017:
Reunião entre a Men Non e a PpDM visando a operacionalização do projeto.

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

Ações de lobbying e tomadas de posição:
Data
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Assunto:

19.12.2017

Contributos para a ENIND – Estratégia Nacional para a Igualdade e NãoDiscriminação e respetivos planos nacionais.

25.11 –
10.12.2017

Campanha Loud and United | 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as
mulheres. Concretizado na página de facebook da PpDM, com a publicação diária
de 3 posts com mensagens sobre diferentes formas de violência. Mais
informação: https://www.facebook.com/plataforma.direitos.mulheres/

24.11.2017

Comunicado à imprensa no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/wpcontent/ficheiros/2017/11/PpDM_Press_Release_25_novembro_2017-2.pdf

21.11.2017

Comunicado à imprensa a propósito do Colóquio anual sobre Direitos
Fundamentais da Comissão Europeia 2017 "Direitos das Mulheres em tempos
turbulentos" | Não esperaremos mais um século !
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/wpcontent/ficheiros/2017/11/PpDM_Press_Release_Coloquim-Direitos-Mulheres21Nov2017.pdf

27.10.2017

Vinte e nove organizações promotoras dos Direitos Humanos das Mulheres
apoiadas por onze organizações de outros sectores da sociedade civil em Portugal
apresentaram uma petição coletiva ao Conselho Superior da Magistratura (CSM)
relativamente ao Acórdão do Tribunal da Relação do Porto no Processo n.º
355/15.2 GAFLG.P1.
Comunicado à imprensa no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/wpcontent/ficheiros/2017/10/PpDM_Press_Release_27Out2017.pdf

23.10.2017

Tomada de posição Violência contra as mulheres e violência doméstica e os
estereótipos de género patentes nas condutas de profissionais do sistema judicial.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/wpcontent/ficheiros/2017/10/Tomada_posicao_Violencia_domestica_23Out2017.pdf
ONGs portuguesas em solidariedade com a sociedade civil organizada da Hungria.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/hungria-ongs-de-mulheresportuguesas-em-solidariedade/

19.06.2017
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30.05.2017

16.02.2017

09.02.2017

Por uma Estratégia da UE pós 2016 para a erradicação do tráfico de seres humanos
para fins de exploração sexual.
Esta ação contemplou o envio de uma carta para Ministro-Adjunto, Eduardo
Cabrita; Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; Ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa; Ministra da Justiça, Francisca
Van Dunen; Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques;
Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino; Coordenador
do III PNPCTSH, Manuel Albano.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/wpcontent/ficheiros/2017/06/PpDM_Estrategia_Europeia_Trafico-texto_site.pdf
Carta aberta Mulheres na tomada de decisão económica, a propósito da Proposta
de Lei nº 52/XIII: estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres
e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor
público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Esta carta foi subscrita por
56 organizações, 4 plataformas e 140 pessoas.
Mais informação:http://plataformamulheres.org.pt/carta-aberta-as-subscricoesem-atualizacao-ate-as-1600/
Tomada de posição: Proposta de Lei nº 52/XIII que estabelece o regime da
representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração
e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas
cotadas em bolsa.
Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/ppdm-tomada-de-posicaoproposta-de-lei-no-52xiii-que-estabelece-o-regime-da-representacao-equilibradaentre-mulheres-e-homens-nos-orgaos-de-administracao-e-de-fiscalizacao-dasentidades-do-setor-pub/
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Figura 9 – Audiência sobre representação das mulheres na tomada de decisão económica na
SubComissão para a Igualdade e Não-Discriminação da AR e Carta Aberta “Onde estão as Mulheres?”
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Figura 10 – Tomada de posição Violência contra as mulheres
e violência doméstica e os estereótipos de género patentes
nas condutas de profissionais do sistema judicial
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Figura 11 – Manifestação em Lisboa “Violência contra as mulheres e violência doméstica e os
estereótipos de género patentes nas condutas de profissionais do sistema judicial”
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Reforço das relações com outros setores da sociedade civil
Data
Jan-Dez

Evento

Organizações envolvidas

17 Mai

Comissão organizadora da consulta
pública para a implementação dos ODS,
que deu lugar ao Fórum de Redes da
Sociedade Civil para os ODS
Gu
T b h “Igu
Gé
”
â b
Roteiro Cidadania
em Portugal, grupo que teve por
objectivo identificar oportunidades de
mudança nas políticas públicas relativas
à igualdade de género a partir da
experiência e do conhecimento das
organizações participantes
“
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b ”
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Debate Sindical sobre prostituição

Figura 12 – Comissão organizadora da consulta
pública sobre a implementação dos ODS
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PpDM, PONGD, ANIMAR, CNJ,
Federação A Minha Terra, CGTP,
CONFRAGI, Centro Português de
Fundações, CES, CPADA
ANIMAR. Participaram 28
organizações, tendo a PpDM sido
representada pela CooLabora,
entidade que coordenou o grupo

DNMPS – Departamento Nacional de
Mulherers do Partido Socialistas
PCP - GUE Esquerda Unida Europeia
PpDM, CMLisboa, AMCV, UMAR, APAV
PpDM, CMLisboa, UMAR, ILGA,
Plataforma Por Todas Nós, Assembleia
Feminista, GATA, Las Pietadas
PS - PES Socialists & Democrats
Women
CGTP-IN

Figura 13 – Seminário de apresentação
de resultados

NIF: 506 844
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Figura 14 – Grupo trabalho Animar

Figura 15 – Seminário A Convenção de Istambul

Figura 16 – Marcha pelo Fim de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres

Figura 17 – Prostituição em debate promovido pelo DNMS
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Figura 18 – PES Women Annual Conference ‘From gaining to owning power’

Figura 19 – Conferência Prostituição: uma grave forma de violência e exploração

Figura 20 – Debate sindical sobre a prostituição promovido pela CGTP-IN
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Representações internacionais
Representação no Lobby Europeu de Mulheres (LEM), atividades associadas
ao nível europeu e nacional e Observatório sobre a violência contra as
mulheres do LEM
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Figura 21 – Logo do Lobby Europeu das Mulheres

Em 2017 a PpDM esteve representada no Conselho de Administração do Lobby Europeu de
Mulheres por Ana Sofia Fernandes (EOS) – representante efetiva e Rute Castela (Graal)
representante suplente. Nóra Kiss (REDE) manteve-se eleita pela PpDM à Assembleia-Geral
do LEM, conforme decisão em Assembleia-Geral da PpDM em 5 Mar. 2016. A perita
portuguesa nomeada para o Observatório sobre a Violência contra as Mulheres do LEM é
Isabel Ventura (APEM), desde Ago. de 2016.
Enquanto coordenação portuguesa para o LEM, a PpDM participou ativamente no
importante trabalho realizado por esta organização europeia, o que incluiu:
Data

5-6.12.2017
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Assunto
Intervenção como moderadora de Isabel Ventura (APEM), perita
portuguesa no Observatório contra a violência do LEM nomeada pela
PpDM, na conferência organizada pelo LEM na Representação
Permanente da Alemanha junto da Comissão Europeia The Istanbul
Convention: what policies transform commitments into reality?,
Bruxelas/Bélgica.
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Intervenção como oradora de Ana Sofia Fernandes (Secretária-Geral
PpDM / Membro do CA do LEM) na PES Women Annual Conference, From
gaining power to owning power, em Lisboa.

30.11.2017
30.10.2017
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Tradução, atualização com dados nacionais e publicação e disseminação
da brochura Interrompendo o continum da violência contra as mulheres e
raparigas.
Utilização e adaptação dos materiais da campanha Loud and United
against Violence against Women do Lobby Europeu das Mulheres em
Portugal nas redes sociais. Esta adaptação foi igualmente efetuada para
várias organizações membros da PpDM. Atividade desenvolvida durante
os 16 dias de ativismo (25.11 a 10.12.2017)
Intervenção como oradora de Isabel Ventura (APEM), perita portuguesa
no Observatório contra a violência do LEM nomeada pela PpDM, na
#HerNetHerRights - Conferência online sobre a violência online contra as
mulheres e as raparigas, promovida pelo Lobby Europeu das Mulheres.

13.10.2017

7-8.10.2017

Participação de Ana Sofia Fernandes no Conselho de Administração do
Lobby Europeu das Mulheres, em Viena/Áustria.
Participação como oradoras de Ana Sofia Fernandes (Secretária-Geral
PpDM / Membro do CA do LEM) e de Lia Antunes (MA – Mulheres na
Arquitetura) no Seminário da task force dos países da Europa do Sul do
LEM Femmes, Villes et Territoires Tour d’Europe des bonnes pratiques,
Nápoles/Itália.

2829.9.2017

01.07.2017

Participação como oradora de Ana Sofia
Fernandes (Secretária-Geral PpDM /
Membro do CA do LEM) no VIII
ENCUENTRO EUROMEDITERRANEO DE
MUJERES LIDERES EN LA EMPRESA Y LA
POLITICA – “L
uj
.E.:
g ó
zg ”, M
/E
h
Figura 22 – VIII Encuentro Euromediterraneo de mujeres lideres en la empresa y
la politica
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0711.06.2017

Participação no European Women’s Forum organizado pelo Lobby
Europeu das Mulheres de várias delegadas da PpDM, Bruxelas/Bélgica:










19.05.2017
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Ana Sofia Fernandes (Secretária-Geral PpDM / Membro do CA do
LEM) fez intervenções no Grupo de Trabalho sobre Economia
Feminista; participou na Marcha e Seminário sobre Violência
contra as Mulheres com Gloria Steinem; participou e interveio na
Reunião do Conselho de Administração do LEM; participou e
interveio na Assembleia-Geral do LEM nomeadamente com uma
comunicação na presença do Primeiro Vice-Presidente da
Comissão Europeia, Comissário Frans Timmermans; participou e
interveio no Grupo de trabalho sobre as mulheres na política.
Nóra Kiss (REDE de jovens/Membro da AG do LEM) participou na
Marcha e Seminário sobre Violência contra as Mulheres com
Gloria Steinem; participou e interveio na Assembleia-Geral do
LEM, nomeadamente com uma apresentação dos trabalhos da
Youth4Abolition.
Catarina Correia e Borbála Kristóf (REDE de Jovens/Membro da
Youth4abolition) participaram na Marcha e Seminário sobre
Violência contra as Mulheres com Gloria Steinem e participaram e
intervieram no workshop da Youth4abolition.
Isabel Ventura (APEM), perita portuguesa no Observatório contra
a violência do LEM nomeada pela PpDM, participou e interveio
nas reuniões do Observatório da Violência contra as Mulheres do
LEM e na Marcha e participou no Seminário sobre Violência
contra as Mulheres com Gloria Steinem.
Alexandra Alves Luís (Mulheres Sem Fronteiras), encontrando-se
em Bruxelas, juntou-se à Marcha e Seminário sobre Violência
contra as Mulheres com Gloria Steinem.

Ana Sofia Fernandes (Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM) e
Nóra Kiss (REDE de Jovens/Delegada à AG do LEM) integraram o júri da
AdVenture Student Competition | Campanha Europeia sobre HerStory,
cujo cliente foi o LEM, Lisboa.
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15.03.2017

Ana Sofia Fernandes (Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM) foi
oradora no evento promovido pela União Europeia durante a 61CSW nas
Nações Unidas “A y
u
b
g
w
g ”. O
A
í contou com as participações de
Helena Dalli, Ministra do Diálogo Social, Assunto de Consumidores e
Liberdades Civis de Malta, país que detinha a Presidência do Conselho da
UE; Doreen Sioka, Ministra para as questões de género e bem-estar das
Crianças da República da Namíbia; Embaixadora Mara Marinaki, Assessora
Principal para as Questões de Género na UE; Flavia Bustreo, Subdiretora
Geral OMS e Valter Shuenquener de Araújo, Juiz Federal do Brasil. A
sessão foi moderada por Purna Sen, da ONU Mulheres.

22.03.2017

Ana Sofia Fernandes (Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM) foi
oradora no Dialogue café “Session on gender equality and empowerment
of women’s rights” g z
Dialogue Café Servia e com
participantes de Belgrado, Cidade da Praia, Cleveland, Lisboa, Novi Pazar e
Rio de Janeiro.

2425.01.2017

Ana Sofia Fernandes (Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM)
participou na reunião e consulta à sociedade civil europeia promovida
pelo EIGE – Instituto Europeu para a Igualdade de Género, com o LEM –
Lobby Europeu das Mulheres, a Plataforma Social e a MenEngage.
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Grupo de Trabalho sobre economia feminista do Lobby Europeu das Mulheres e
grupo de trabalho sobre economia feminista ao nível nacional

39
O grupo de trabalho sobre economia feminista do Lobby Europeu das Mulheres tem por horizonte
temporal: outubro de 2016 - junho de 2018. O grupo foi criado com os seguintes objetivos: partilha
de conhecimento especializado sobre diferentes aspetos da economia feministas, quer com base no
trabalho atualmente em curso nas várias coordenações nacionais do LEM, quer através do
desenvolvimento de novas reflexões; fomentar o envolvimento com membros feministas da
academia, particularmente com aquelas/es que trabalham sobre economia feminista, mas também
no âmbito de outras áreas do saber; fomentar o envolvimento com outros atores envolvidos em
questões relacionadas com formas de economia alternativas por forma a partilhar conhecimentos;
preparar e redigir propostas para um 'Purple Pact', ou seja para a posição do LEM relativa a um
modelo económico feminista para adopção pelos membros do LEM. A representante no grupo de
trabalho europeu é Ana Sofia Fernandes, na qualidade de perita, nomeada pela PpDM.
No âmbito das atividades ao nível europeu, decorreram, em síntese, as seguintes ações:










Briefing e proposta de avaliação do LEM do pacote para o equilíbrio entre a vida familiar e
pessoal proposto pela Comissão Europeia, e acompanhamento das negociações;
Termos de Referência do Grupo de Trabalho sobre Economia Feminista;
Participação na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento e Pré-Cimeira
Ministerial da conferência sobre igualdade de género – Nov. 2017;
CSW62: Posição sobre as mulheres rurais;
Contributos para o Plano de Ação da Comissão Europeia sobre disparidades salariais entre
mulheres e homens;
Várias reuniões do Grupo de Trabalho sobre economia feminista, presenciais e online;
Análise sobre igualdade de género nos Acordos de Comércio da UE;
Contributos para a Estratégia sobre Igualdade de Género do Banco Europeu de
Investimento;
Contributos para a consulta da UE sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Em AG da PpDM de 17 de dezembro de 2016 foi criado um grupo de trabalho sobre economia
feminista. Este grupo de trabalho nacional decorre da criação de um grupo de trabalho no Lobby
Europeu das Mulheres sobre a mesma temática. O grupo de trabalho a nível nacional é composto
por representantes de várias organizações-membros da PpDM.
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Durante o ano de 2017, o grupo de trabalho ao nível nacional desenvolveu as seguintes acções:
27.12.2017 | Carta de parceria da CML assinada pelo Vereador Ricardos Robles, enquanto parceiro
associado, no âmbito de candidatura a projeto europeu Entrepreneur.es Transfontalier.es contre la
u
é, u ’Eg é (ET E E) | E
/
b z
igualdade (ETCPEPE).
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19.12.2017 | Finalização de texto para uma brochura sobre economia púrpura no âmbito da coleção
de 10 brochuras acima mencionada, disponível para divulgação em janeiro de 2018.
10.12.2017 | T u
uguê
g “A Purple Economy – The case for placing the
economics of care at the heart of sustainable development” u ub
DM, b
como noutros espaços em que faça sentido em 2018.
28.11.2017 | Reunião com Maria Bispo, adjunta do Gabinete do Vereador Ricardo Robles na
sequência do ofício remetido. Na reunião foi proposta uma parceria à CML no âmbito de candidatura
a projeto europeu Entrepreneur.es T
.
u
é, u ’Eg é (ET E E) |
Empreendedoras/es internacionais contra a pobreza e pela igualdade (ETCPEPE).
06.11.2017 | Ofício dirigido ao Presidente da CML, Fernando Medina, com conhecimento ao
Vereador com os pelouros da Educação, Saúde, Direitos Sociais e Cidadania Ricardo Robles, relativo
ao Albergue Feminista, aproveitando o momento da renovação do protocolo entre a CML e a PpDM
relativo à cedência do espaço municipal no qual está o Centro Maria Alzira Lemos|Casa das
Associações e a tomada de posse do executivo após as eleições autárquicas.
17.10.2017 | Contributos para o LEM no contexto do EWL briefing and assessment of the EU
Commission Package on Work-Life-Balance.
02.10.2017 | Contributo para o LEM no contexto do European Semester Alliance (alternative)
country report a ser submetido à Comissão Europeia previamente à formulação do relatório sobre
Portugal no contexto do Semestre Europeu, na tentativa de o influenciar, bem como às
subsequentes recomendações específicas por país. Mais informação aqui.
06.09.2017 | Publicação do artigo produzido por Ana Sofia Fernandes na qualidade de SecretáriaG
DM
b
h
A
LEM “A Purple Economy – The case for
placing the economics of care at the heart of sustainable development”
Source Network, rede
online de académicas/os, políticos/as e ativistas. Ler aqui.
06.06.2017 | Reunião de reflexão sobre Rendimento Básico Incondicional. Graça Rojão
(CooLabora/Vice-Presidente PpDM), Lina Coelho (Professora Universitária), Ana Coucello (ADP),
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Isabel Romão (EOS/Vice-Presidente AFEM), Alexandra Silva (Presidente PpDM), Ana Sofia Fernandes
(Membro do CA do LEM).
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16.03.2017 | 61ª CSW –
lusophone countries”. M

z

“Women’s economic empowerment in
aqui.

13.02.2017 | Contratualização do Lobby Europeu das Mulheres com a PpDM, Ana Sofia Fernandes,
para a produção de um artigo sobre a economia do cuidado.
31.01.2017 | Admissão da PpDM no Conselho Económico e Social na qualidade de associação
representativa da área da igualdade de oportunidades para mulheres e homens. Mais informação
aqui. Desde então, participação ativa nas reuniões da Comissão Especializada de Política Económica
e Social. Conselheira efetiva Ana Sofia Fernandes e Conselheira suplente Alexandra Silva.
12.01.2017 | Reunião com Susana Ramos, Diretora de Departamento para os Direitos Sociais da
Câmara Municipal de Lisboa sobre o Albergue Feminista. Possibilidades em investigação na altura:
prédio nº 128-136, sito na Rua do Poço dos Negros e Pousada de Juventude na Rua Andrade Corvo.
Relativamente à primeira possibilidade foi-nos informado que se encontrava naquele momento com
contratos de arrendamento não habitacional e a precisar de obras, estando prevista a sua venda
quando ficasse livre. Relativamente à segunda possibilidade foi-nos informado a 1 de fevereiro ter
sido feito um pedido de informação, para o qual ainda não tinha sido possível obter resposta.

Grupo de Trabalho sobre mulheres na política do Lobby Europeu das Mulheres

O grupo de trabalho sobre mulheres na política do Lobby Europeu das Mulheres tem por horizonte
temporal junho de 2016 - dezembro de 2019. O grupo tem os seguintes objetivos: desenvolver uma
estratégia conjunta ao nível nacional e europeu para a eleição de mais mulheres e feministasnas
eleições para o Parlamento Europeu em 2019, enquanto passo essencial na construção de uma
Europa Feminista; desenvolver uma estratégia conjunta ao nível nacional e europeu para a
nomeação de uma Comissão Europeia paritária em 2019; através da mobilização das organizações
de mulheres e da sociedade civil como um todo, construir estratégias conjuntas para combater a
ascensão do populismo de direita e do anti-feminismo na Europa; assegurar que o trabalho do LEM
sobre as mulheres na tomada de decisão é planeado e implementado em estreita cooperação com
as organizações-membros.
No âmbito das atividades ao nível europeu decorreram, em síntese, as seguintes ações:
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Termos de referência do Grupo de Trabalho sobre as Mulheres na Tomada de Decisão;
Reuniões do grupo de trabalho sobre mulheres na política, presenciais e online;
Desenvolvimento e aplicação de questionário relativo ao desenvolvimento de uma
estratégia com vista às eleições europeias de 2019;
Mapeamento das iniciativas de capacitação sobre Mulheres na Política;
Iniciativa Prémio Mulheres na Europa – identificação mulheres candidatas.
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Figura 23 – Reunião do Conselho de Administração do LEM com Vice-Presidente da Comissão
Europeia Frans Timmermans
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Figura 24 – Delegação da PpDM no Seminário sobre Violência contra as Mulheres com Gloria
Steinem

Figura 25 – Delegação da PpDM na Marcha sobre Violência contra as Mulheres com Gloria
Steinem
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Figura 26 – Seminário dos países da Europa do Sul do LEM Femmes, Villes et Territoires Tour
d’Europe des bonnes pratiques, Nápoles/Itália

Atividades realizadas pelo Youth4Abolition ou nas quais o grupo ou representantes
participaram em 2017
 Janeiro de 2017:
 Apresentação do projeto Lillies of the Streets aos membros do Observatório da
Violência contra as mulheres do LEM e peritas/os do EIGE (Vilnius, Lituânia);
 29 a 31 de janeiro - Segundo Congresso Mundial contra a exploração sexual de
mulheres, raparigas e meninas (Nova Deli, Índia).
 Março 2017:
 7 a 8 de março - Fórum Feminista do GUE (Conferência de imprensa e evento sobre o
Modelo Nórdico) + One Billion Rising com o tema "Solidariedade contra a exploração
de mulheres" (Bruxelas, Bélgica);
 13 a 24 de março - Evento paralelo do EWL na CSW61 com o tema #HerFuture.
 Junho 2017:
 8 a 10 de junho - Quarto encontro Youth4Abolition - Evento #LoudUnited sobre
violência contra as mulheres; ciberviolência masculina e prostituição/pornografia;
exploração sexual da juventude; planeamento de ações a nível nacional - encontro
com frontline NGO, prevenção, campo/fim-de-semana abolicionista, construir um
movimento jovem abolicionista - (Bruxelas, Bélgica).
 2018 (previsão):
 Campo Abolicionista Europeu (Verão).
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Representação na Associação de Mulheres da Europa Meridional (AFEM) e
atividades associadas ao nível europeu e nacional
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Figura 27 - Logo da AFEM, Associação das Mulheres da Europa Meridional

Data
01.04.
2017

Assunto
Isabel Romão (EOS) participou em representação da PpDM nas Reuniões da
Assembleia Geral da AFEM - eleitoral e extraordinária e na Reunião do novo Conselho
de Administração da AFEM.
A Assembleia Geral eleitoral da AFEM realizou-se no dia 1 de abril com a participação
de 35 membros - pessoas singulares e coletivas - (entre membros presentes - 13, e
membros representados por uma procuração - 22), com as cotas em dia, o que
permitiu a tomada de deliberações regulamentares e constitucionais.
Teresa BOCCIA, na qualidade de Presidente da AFEM presidiu à reunião e Catherine
Sophie DIMITROULIAS, na qualidade de Vice-presidente foi a sua relatora.
Antes desta, a última Assembleia Geral havia reunido em plenário em 2012. Seguiu-selhe em 2014 uma Assembleia Extraordinária eleitoral realizada em 2014.
A Assembleia foi aberta com um discurso de boas-vindas proferido pela sua
presidente, Teresa BOCCIA, tendo-se seguido a apresentação dos novos membros. A
Assembleia prosseguiu com um debate com os membros fundadores e os membros
cessantes do Conselho de Administração. Catherine DIMITROULIAS sublinhou a obra
histórica da AFEM e a sua renovação no quadro do seu 20º aniversário.
A
b
G
u “
”
u
reunião (síntese e análise das atividades realizadas pela Associação e dos seus
principais resultados, bem como apresentação das grandes linhas da sua ação futura).
A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade dos seus membros presentes ou
representados, os seguintes documentos estatutários: Ata da última Assembleia
Geral e o Relatório Quadrienal da atividade realizada sob a presidência de Teresa
BOCCIA (2012-2016). Aprovou ainda por unanimidade os Relatórios financeiros para os
anos 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (verificação das contas e afetação das receitas e
das despesas). As receitas e as despesas da AFEM são mínimas, sendo a grande

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

maioria das receitas contabilizadas decorrentes do trabalho voluntário/benévolo dos
seus membros, regularmente registado.
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A Assembleia Geral deu início à celebração do 20º aniversário da AFEM numa
cerimónia que contou com a participação de alguns dos seus membros fundadores
(presencialmente ou por videoconferência) e dos novos membros. Nesta cerimónia,
Assembleia Geral adotou uma Resolução que nomeia novas Presidentes honorárias,
institui um Conselho honorário e presta homenagem aos membros fundadores da
Associação. Ana COUCELLO (Portugal), entre outras, foi nomeada Presidente
Honorária da AFEM e Regina TAVARES DA SILVA (Portugal), entre outras, foi nomeada
Membro do Conselho Honorário da AFEM. Foi atribuída uma Menção Especial
Honorária à Memória de algumas das suas fundadoras já falecidas, nomeadamente a
Maria ALZIRA LEMOS (Portugal) e a ANA VICENTE (Portugal).
Catherine DIMITROULIAS apresentou o Relatório de Orientação para 2017, com
particular destaque para as seguintes questões:
o Empreender diligências junto das instituições europeias e internacionais para
a proteção, salvaguarda e promoção do acervo internacional e europeu em
matéria de direitos sociais e de igualdade entre mulheres e homens; para a
luta contra as desigualdades, as discriminações e a violência que afetam as
mulheres na região euro-mediterrânica, incluindo as mulheres e crianças
imigrantes e refugiadas, que constituem as categorias mais vulneráveis.
o Assegurar o acompanhamento jurídico e questionar as instâncias políticas
europeias sobre as grandes questões da atualidade: a) o direito à saúde sexual
e reprodutiva; b) o direito à igualdade salarial e a conciliação da vida familiar e
profissional para mulheres e homens; c) a prevenção e a luta contra todas as
formas de violência contra as mulheres e contra a violência doméstica.
o No quadro da comemoração do seu 20º aniversário, homenagear o trabalho
histórico feito por AFEM para promover a transmissão da memória e da
experiência e inspirar os desafios que se colocam hoje aos direitos das
mulheres na Europa e no mundo. Organizar, com esse objetivo, cerimónias de
celebração com o apoio de cada uma das suas coordenações nacionais.
o Assegurar o acompanhamento legislativo, a análise e o desenvolvimento de
propostas conjuntas de todas as coordenações nacionais da AFEM com base
em grupos de trabalho temáticos da AFEM (mulheres e desenvolvimento
sustentável, as mulheres imigrantes, a luta contra a violência, as
discriminações, saúde sexual, igualdade de salarial).
o Perseguir a objetivo da adesão da UE à Convenção Europeia dos Direitos do
Humanos e à Carta Social Europeia, bem como da ratificação, pelos EstadosMembros, da Carta Social Europeia Revista do Conselho da Europa e do seu
Protocolo Adicional, que consagram o direito de apresentação de queixas
coletivas pelas OING, enquanto horizonte de uma arquitetura integrada dos
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sistemas de proteção dos direitos humanos na Europa.
Dar prioridade à informação, sensibilização e mobilização judicial para a
aplicação do mecanismo de queixas coletivas junto do Comité Europeu dos
Direitos Sociais por violação da Carta Social Europeia, em sinergia com outras
OING e com a ajuda das coordenações nacionais da AFEM.
o Contribuir para o processo de ratificação da Convenção de Istambul sobre a
luta contra a violência contra as mulheres e a violência doméstica.
o Participar da sessão anual da Comissão do Estatuto da Mulher das Nações
Unidas, bem como nos eventos organizados pela UNESCO, enquanto membro
da AFEM.
o Participar no acompanhamento do processo Mundial HABITAT III e nas ações
de implementação dos compromissos assumidos ao nível das Nações Unidas.
o Participar nos trabalhos do Conselho da Europa e, em particular, da
Conferência das OING, e das outras plataformas de associações da sociedade
civil, das quais a AFEM é membro.
No que se refere aos instrumentos de trabalho e às ações concretas, Teresa BOCCIA e
Catherine DIMITROULIAS sublinharam a prioridade a dar à comunicação e à criação de
um grupo de trabalho do Conselho de Administração para esse efeito; a
implementação de uma estratégia de captação de recursos e a criação de um grupo de
trabalho do Conselho de Administração, com este fim; a organização de seminários e
de outros eventos formativos.
A Assembleia Geral aprovou o Relatório de orientação para 2017 e a previsão
orçamental para 2017. A Assembleia Geral rejeitou a proposta de aumento das
cotizações anuais.
A Assembleia Geral procedeu à eleição da sua nova Presidente: Catherine Sophie
DIMITROULIAS (Grécia), bem como para a renovação global dos membros do seu
Conselho de Administração. Todos os membros do Conselho de Administração foram
eleitos por unanimidade. Enquanto representantes de plataformas de associações ou
de associações foram eleitas, entre outras, PORTUGAL: Isabel ROMÃO e Nelly Bandara
JAZRA. Foram ainda eleitos membros do Conselho de Administração a título individual
A AFEM reuniu-se ainda em Assembleia Geral Extraordinária em Paris a 1 de abril de
2017, das 17h30 às 18 horas. A AG Extraordinária, de acordo com os estatutos da
AFEM (modificados em 2012), que estipula que a sua sede é em Paris, decidiu
transferir a sede da AFEM para o novo endereço: Casa da Europa, 29 AVENUE DE
VILLIERS, 75017 PARIS. A AG Extraordinária decidiu alterar os estatutos da AFEM para
consagrar a instituição do Conselho Honorário e de Presidente Honorária da AFEM, em
conformidade com as moções adotadas no quadro da celebração do 20º aniversário
da AFEM pela sua Assembleia Geral de 1 de abril de 2017.
O novo Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral Eleitoral de 1 de abril
de 2017 reuniu ainda no mesmo dia entre as 18:00 e as 20:00 horas, no Carreau du
Temple, 75003 Paris, tendo procedido à eleição das suas dirigentes de entre os
membros desse Conselho eleitos por unanimidade para um mandato de quatro anos:
o
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Presidente: Catherine Sophie DIMITROULIAS (Grécia), Vice-presidente: Inès SANCHEZ
DE MADARIAGA (Espanha), Vice-presidente: Monique BOUAZIZ (França), Vicepresidente: Maria Cristina PISANI (Itália), Vice-presidente: Isabel ROMÃO (Portugal).
Elegeu ainda a sua Secretária-geral e Secretária-geral adjunta, Tesoureira e Tesoureiraadjunta.
O Conselho de Administração decidiu que a renovação de metade dos seus membros
se realizará por sorteio em 2019, de acordo com os estatutos da AFEM.
As Presidentes Honorárias da AFEM são igualmente membros de pleno direito do
Bureau, de acordo com os estatutos da AFEM modificados pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada no mesmo dia entre as 17h30 e as 18h na Maison des
Associations: Sylvie ULRICH (França), Sophia SPILIOTOPOULOS (Grécia), Teresa BOCCIA
(Itália) e Ana COUCELLO (Portugal).
O Conselho decidiu estabelecer um regulamento interno a ser submetido à próxima
Assembleia Geral. Este regulamento consagrará vários pontos não previstos nos
estatutos, incluindo no que se refere à administração e funcionamento internos, bem
como à representação da Associação de acordo com a sua finalidade e os seus
estatutos (art.15)
O Conselho de Administração decidiu renovar os mandatos e as missões de
representação da AFEM junto das instituições e das organizações da sociedade civil a
nível europeu e internacional:
•
Teresa BOCCIA, representante junto das Nações Unidas (Agência da ONU
HABITAT e processo mundial HABITAT III).
•
Monique BOUAZIZ e Danièle LEVY, delegadas titulares no Conselho de
Administração da Aliança Internacional das Mulheres, a qual representam junto das
Nações Unidas (na sessão anual da Comissão do Estatuto das Mulheres) e da Unesco.
•
Catherine Sophie DIMITROULIAS, delegada titular junto do Conselho da
Europa, no Conselho de Administração e no Bureau da Rede EUROMED França, no
Movimento Europeu Internacional e representante junto das instituições da UE e da
UPM.
•
Teta PETROGLOU, representante junto da Agência Europeia dos Direitos
Fundamentais.
•
Isabel ROMÃO, delegada suplente junto do Conselho da Europa.
•
Sophia SPILIOTOPOULOS, representante junto das instituições da UE.
•
Nelly JAZRA, representante junto das instituições da UE, incluindo a Comissão
para os Direitos das mulheres do Parlamento Europeu.
O Conselho de Administração decidiu apresentar a demissão da AFEM da sua
qualidade de membro da Plataforma não-governamental EUROMED e do seu Conselho
de Administração tendo suspendido a sua atividade estatutária desde 2014.
Esta reunião foi encerrada com a leitura da mensagem da Presidente honorária, Ana
Coucello, por Isabel Romão.
Apreciação política:
Afigura-se que a nova Presidente da AFEM pretende imprimir uma nova dinâmica à
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Associação e possui vontade, criatividade e alguma visão estratégica, mau grado a
quase total ausência de recursos financeiros.
A PpDM possui nos órgãos da AFEM uma Vice-presidente e membro do seu Bureau
que é também delegada suplente junto do Conselho da Europa (Isabel ROMÃO).
Nelly JAZRA, é representante da AFEM junto das instituições da UE, incluindo a
Comissão para os Direitos das mulheres do Parlamento Europeu.
Proposta de seguimento:
- Associar, sempre que possível, a AFEM às iniciativas da PpDM e dos seus membros
relacionadas com as questões postas em evidência no seu Relatório de Orientação
para 2017 e enunciadas neste resumo.
- Organizar, no quadro da comemoração do 20º aniversário da AFEM, uma cerimónia
de celebração destinada a dar visibilidade ao trabalho desta Associação e ao trabalho
das Portuguesas que nela se distinguiram, como forma de contribuir para preservação
da sua memória e acervo.
- Registar a sua memória no que se refere à AFEM, aos seus principais contributos e
vivências, bem como aos contextos internacionais do trabalho da AFEM por ocasião do
seu envolvimento. (Metodologia/s a definir).
- Refletir sobre a forma de potenciar a representação da presente Presidente da AFEM
na Conferência das OING do Conselho da Europa para fins de lobby da PpDM sobre
temas prioritários da sua agenda. (Ex. prostituição).
- Estudar a possibilidade de acionar a aplicação do mecanismo de queixas coletivas
junto do Comité Europeu dos Direitos Sociais por violação da Carta Social Europeia, em
sinergia com outras OING e com a ajuda das outras coordenações nacionais da AFEM,
se a PpDM tiver conhecimento de uma violação flagrante da Carta Social Europeia.
- Envolvimento no projeto RAINBOW (caso este venha a ser aprovado).
05.05.2017
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Isabel Romão (EOS/Vice-Presidente da AFEM) participou via SKYPE na reunião do
Bureau e do Conselho de Administração.
1 - Avaliação e acompanhamento da Assembleia Geral:
a) na sequência da eleição de novos membros para os órgãos da AFEM, discussão do
procedimento de declaração do nome dos membros eleitos do Bureau executivo e do
Conselho de Administração da AFEM na Prefeitura de acordo com o estatuto da AFEM
enquanto Associação ao abrigo da lei 1901,
b) decisão sobre o endereço de gestão corrente da administração, fixada no domicílio
da sua Presidente, bem como da nova sede da AFEM e sua declaração na Prefeitura,
c) decisão sobre a manutenção dos arquivos da AFEM em Paris no quadro do seu 20º
aniversário. Decisão de examinar futuramente as condições para o depósito ou doação
dos arquivos eletrónicos da AFEM nos Arquivos do Feminismo da Universidade de
Angers e de manutenção dos seus arquivos históricos na Casa das Associações, em
Lisboa, sob a responsabilidade da PpDM. Deveremos informar a AFEM sobre a
composição desses arquivos e fornecer, se possível, uma cópia eletrónica para ser
depositada em França. Discussão sobre a triagem e classificação dos documentos da
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AFEM, designadamente de documentos de projetos e de Conferências realizados.
2 - Atividades no decurso do último mês:
a) relato das administradoras delegadas sobre as missões de representação realizadas
b) informação prestada pela Presidente sobre eventos da sociedade civil nos quais a
AFEM devera participar e mandato atribuído pelo CA a membros da Associação para a
representar nesses eventos – Conselho dos membros do Movimento Europeu
Internacional em Bruxelas, no Parlamento Europeu (realizada) e Conselho de
Administração e assembleia Geral da Rede Euromed França (realizada).
c) troca de informações das coordenações sobre a atualidade nacional. Decisão de
apoiar a ação de advocacia da Associação dos tunisinos de França sobre o casamento
de tunisinas muçulmanas ou presumivelmente muçulmanas com não muçulmanos
(realizada).
3 – Tomada a decisão de elaborar uma Carta dos Valores e de um Regulamento
interno da AFEM explicitando as regras de funcionamento e de comunicação interna e
externa da organização: prerrogativas dos órgãos, regras para a adoção de posições de
advocacia, regras dos mandatos de representação, grupos de trabalho, regras de
votação eletrónica etc.; e dois membros do Conselho de Administração encarregadas
de elaborar os respetivos anteprojetos dos documentos para discussão na próxima
reunião do CA e ser adotados na próxima Assembleia Geral a realizar em 2018.
(Anteprojetos enviados aos membros do Conselho de Administração da AFEM).
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Face aos Estatutos da AFEM modificados na sua Assembleia Geral realizada a 23 de
março de 2012 e, em particular face ao Artigo 2. 1) desses Estatutos, que estabelecem
como objeto da AFEM, entr
u
, “promover a construção de uma Europa
democrática, social e laica, assente nos valores e nos direitos fundamentais universais
da pessoa humana, nomeadamente na igualdade entre as mulheres e os homens em
todos os domínios”, sublinhei a necessidade de a Carta dos Valores explicitar a
natureza feminista da AFEM e a centralidade do seu objetivo de promover a igualdade
entre mulheres e homens e os direitos humanos das mulheres.
4 – Perante a necessidade de conferir visibilidade à ação da AFEM foi discutida a
implementação de um plano de comunicação: a) site, b) imprensa, c) redes sociais. A
Presidente propôs a constituição de um comité científico e a elaboração de artigos de
fundo tendo em vista a futura criação de um blogue da AFEM no jornal Le Monde.
5 - Preparação de um Plano de captação de recursos: Formação Inicial da Presidente e
T u
ju
b “
ég
u
g
é
” ( alizada).
6- Preparação das ações da AFEM de acordo com o Relatório Orientação:
a) Teresa Boccia, Presidente Honorária da AFEM e sua representante junto das Nações
Unidas, informou que se deslocará a Paris com a Vice-Presidente espanhola da AFEM
para participar na Conferência Internacional de acompanhamento da Nova Agenda
Urbana a realizar na sede da OCDE. A Presidente da AFEM e outros membros do
Conselho de Administração foram igualmente convidadas a participar. (Participação
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realizada) Teresa Boccia está encarregada de preparar ações no terreno para dar
seguimento ao processo mundial Habitat III.
b) foi proposto que a Presidente da AFEM, em conjunto com a Vice-Presidente
portuguesa estudassem a possibilidade de realizar formação sobre a Carta Social
Europeia com o objetivo de promover a apresentação de reclamações coletivas por
violação da Carta Social por parte de Organizações Internacionais Não Governamentais
de Mulheres e círculos especializados. Prevê-se solicitar a parceria, nomeadamente,
do secretariado do Comité de Direitos Sociais do Conselho da Europa e da Rede
Académica sobre a Carta Social, da qual a AFEM é membro. O Conselho de
Administração da AFEM deseja que estas ações se realizem nos próximos anos em
todos os países onde a AFEM está implantada.
Foi ainda acordado que a Presidente da AFEM, em conjunto com a Vice-Presidente
portuguesa elaborassem um contributo da AFEM no âmbito da Recomendação do CdE
sobre o combate ao sexismo, em curso de redação.
24.06.2017
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Isabel Romão (EOS/Vice-Presidente da AFEM) participou via SKYPE na reunião do
Bureau aberta à participação do Conselho de Administração.
1 - Obrigações estatutárias após a Assembleia Geral e vida interna:
a) A Presidente informou o Bureau sobre a obrigatoriedade de apresentação na
Prefeitura da declaração das alterações dos estatutos, da sede e do novo Conselho de
Administração no prazo de 3 meses após a realização da Assembleia Geral.
b) O Bureau confirmou a sua decisão de realizar reuniões de 5 em 5 semanas e de
realizar, por ano, 3 a 4 reuniões do Conselho de Administração.
Tomou ainda conhecimento da demissão da sua Secretária Geral e membro do
Bureau, Anissa Lardjane, muito embora esta permaneça membro da AFEM e decidiu
lançar um processo de candidatura para preencher estes cargos na sua sede, em
França. Tomou nota, entretanto, da candidatura de Aicha Ait M Hand para o cargo de
Secretária Geral e de Rachel Savin-Puget, conselheira de comunicação na sede, para o
Conselho de Administração. Ambas as candidaturas serão submetidas à validação do
Conselho de Administração. Estas candidaturas foram votadas favoravelmente pelo
CA.
2 - Relato das atividades realizadas desde a última reunião do CA:
A maioria das atividades previstas aquando da reunião de maio foram realizadas,
conforme relato acima feito. Sublinha-se aqui as atividades com maior relevância para
a PpDM:
- Teresa Boccia e Catherine DIMITROULIAS realizaram na véspera da Conferência
Internacional de acompanhamento da Nova Agenda Urbana (Paris, sede da OCDE)
uma reunião de trabalho com a Presidente da Coordenação francesa para o Lobby
Europeu de Mulheres (CLEF), Françoise MORVAN e Ana Sofia FERNANDES (Plataforma
portuguesa para os Direitos das Mulheres), com vista ao estabelecimento de uma
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parceria da AFEM no âmbito da ação promovida pela CLEF e PpDM enquanto
membros do LEM para promover formação sobre Nova Agenda Urbana mundial.
Iniciada em Lisboa em 2016, prevê-se que estas ações venham a ter lugar em Nápoles,
Atenas e Chipre.
A presidente honorária de AFEM, Teresa Boccia, enquanto especialista internacional e
coordenadora, em nome da AFEM, do grupo de mulheres da assembleia de parceiros
da ONU Habitat III, foi convidada pela CLEF para organizar uma conferência na sua
Universidade Federico II de Nápoles, em setembro de 2017. A AFEM assumiu o
compromisso de participar nesse evento na qualidade de parceira.
- Isabel Romão realizou o contributo para a elaboração da recomendação do Conselho
Europa sobre a luta contra o sexismo, no âmbito da consulta lançada pela Conferência
das OING do CdE sob a responsabilidade de Anne NEGRE, perita em matéria de
igualdade entre mulheres e homens. (Texto em Anexo). Este contributo foi
apresentado a 1 de junho de 2017, tendo a presidente da AFEM reunido com Anne
NEGRE a 7 de junho, em Paris. A Presidente da AFEM e Isabel Romão deverão
acompanhar o desenvolvimento dessa Recomendação.
Nesta reunião tive a ocasião de expor as principais questões defendidas nesse
contributo escrito e de sublinhar a importância dos documentos adotados e
produzidos pelo CDEG e o Comité para a Igualdade entre Mulheres e Homens em
matéria de igualdade na educação.
- A AFEM foi informada sobre a apresentação ao Comité dos Direitos Sociais do
Conselho da Europa, pela Organização Europeia de Mulheres Diplomadas de
Universidade, de 15 Reclamações Coletivas, o que constitui uma primeira iniciativa
desta natureza assumida por uma organização de mulheres. A AFEM foi convidada a
liderar uma campanha na comunicação social para promover essas reclamações.
Depois uma análise jurídica dessas reclamações por especialistas da AFEM e consulta
com membros do Bureau, a Presidente da AFEM decidiu abster-se de qualquer tipo de
comunicação mediática suscetível de contrariar as práticas do procedimento judicial
do Comité dos Direitos Sociais.
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- A Presidente apresentou informação sobre a renovação dos mandatos da AFEM junto
de organizações internacionais e de outras entidades:
 Do estatuto participativo junto do Conselho da Europa, por decisão do Comité
de Ministros (estatuto atribuído desde 2001).
 Reeleição da Presidente da AFEM para o Bureau da Rede Euromed França
(REF) enquanto membro encarregado da questão transversal da igualdade
entre mulheres e homens. Foi sublinhada a importância desta parceria com a
REF no que se refere à participação em eventos e a apresentação de iniciativas
de advocacia. A REF é presentemente parceira num consórcio que apresentou
um projeto à Comissão Europeia sobre a participação dos e das jovens na vida
política e perspetiva-se a participação da AFEM numa iniciativa deste projeto,
caso venha a ser aprovado.
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Reeleição da AFEM na pessoa de Teresa Boccia, enquanto coordenadora com
a Comissão Hairou, da Comissão das mulheres no quadro da Assembleia da
sociedade civil parceira do processo mundial Habitat III, da ONU.
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3 – Elaboração de uma Carta de Valores e de um Regulamento Interno.
Prosseguiu a discussão destes dois documentos, tendo sido reafirmada a necessidade
de sublinhar na Carta de Valores a igualdade entre mulheres e homens enquanto valor
e direito fundamental da EU.
4 – A Presidente informou que a implementação do plano de comunicação (site,
imprensa, redes sociais) serão prioridades nos próximos meses.
6 -A Presidente recordou ainda a preparação das ações da AFEM nos seguintes
quadros:
a) 20º aniversário,
(b) Processo Global Habitat III,
(c) Carta Social Europeia,
d) Parceria renovada com a Universidade Federico II de Nápoles,
e) outras ações: Workshop no Congresso Internacional de Estudos Feministas,
Conferência "5 horas para entend ”
I
u
h h
d'Études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO), França.
24.06.2017

Isabel Romão (EOS/Vice-Presidente da AFEM) participou por SKYPE na reunião do
Bureau aberta à participação do Conselho de Administração.
1 - Obrigações estatutárias após a Assembleia Geral, vida interna e comunicação:
a) A Presidente informou o Bureau e o CA sobre as diligências atempadamente
realizadas de apresentação na Prefeitura da declaração das alterações dos
estatutos, da sede e do novo Conselho de Administração. (Ver detalhes no
Relatório de Gestão da Presidente – 1 de abril a 30 de dezembro 2017)
A
AFEM
:M
’Eu
à
:
AFEM, M
’Eu
, 29
u
V
, 750 7 (www.
-
europe.eu)
A morada de gestão é a da Presidente da AFEM: Catherine DIMITROULIAS,
Présidente, 86 rue Vieille du Temple 75003 Paris, (para receção de
documentos adminsitrativos)
b) A Carta de Valores e o Regulamento Interno da AFEM deverão estar concluídos
em breve.
c) Foram discutidas duas possibilidades de criação do novo site da AFEM que
poderá ser construído em França ou mediante o mecenato de competências
da Itália. Entretanto, a AFEM registou-se no programa Google Associations e
está a desenvolver os instrumentos Gsuite e Facebook. O desenho do site está
a ser desenvolvido mediante uma prestação de serviços incluindo estudantes
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voluntários.
d) A comunicação constitui uma prioridade sendo necessário definir e preparar
conteúdos, elaborar um projeto de regulamento interno, fichas de projeto,
fichas de parceiros, fichas de intervenção, projeto de um blog de imprensa.
Todas estas atividades encontram-se em curso de preparação pelo grupo da
comunicação.
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2 - Relato das atividades realizadas e perspetivação de atividades futuras
- A Presidente informou sobre as participações de membros da AFEM e em seu nome
junto de organizações internacionais - Nações Unidas, Conselho da Europa e Comissão
Europeia, com particular destaque para a participação de Teresa Boccia, a convite
oficial do Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, na Assembleia Geral de
Alto Nível da ONU, de 5 a 6 de setembro, no quadro de uma mesa redonda interativa
sobre "Implementar a nova agenda urbana e os ODS "- Colaboração das partes
interessadas". Este grupo concentrou-se sobre a forma como as múltiplas partes
interessadas podem revitalizar, fortalecer e criar parcerias para implementar com
eficácia a Nova Agenda Urbana e os ODS. Tratou-se de uma oportunidade de fazer
ouvir as vozes das mulheres atendendo a que o documento do Painel de Alto Nível
para a Reforma da ONU Habitat não possuía uma perspetiva aprofundada ou global
das questões de género e das mulheres e porque a igualdade de género na
implementação dos ODS e da Nova Agenda Urbana se tem revelado inadequada e
lenta.
- A Presidente referiu o acompanhamento do processo de elaboração da
recomendação do Conselho Europa sobre a luta contra o sexismo e a previsão da
participação da AFEM em iniciativas de várias Comissões da Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa.
- Anunciou ainda a participação da AFEM, no quadro do diálogo legislativo do
Parlamento europeu, na mesa redonda organizada pelo Gabinete de Informação do
Parlamento Europeu em Paris, a, 24 de novembro, com a deputada Christine Revault,
da Allonnes-Bonnefoy (S & D), co-relatora sobre a adesão da União Europeia à
Convenção de Istambul sobre a prevenção e combate à violência contra as mulheres e
a violência doméstica, a fim de fazer um balanço dos cuidados e apoio às vítimas de
violência em França e na União Europeia.
- Foi discutida a preparação de atividade de advocacia sobre os direitos das raparigas
e sobre a Convenção de Istambul. No âmbito da discussão sobre a Convenção de
Istambul tive a ocasião de referir que a violência obstétrica constitui uma
preocupação da PpDM, que integrou essa questão nos relatórios sombra à Convenção
CEDAW e no relatório sombra das ONGs apresentado pela PpDM ao GREVIO. Referi
ainda que a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto é
membro da PpDM. A violência obstétrica suscita atualmente interesse em França e a
AFEM gostaria de aprofundar o conhecimento sobre as iniciativas realizadas por
Portugal nesta matéria e de articular esforços.
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A AFEM esteve representada na Jornada Internacional da Alfabetização, realizada na
E O, qu
u
ê
b “A
b z
u
u
u é
”.
u
g z
pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Paris, a, 24 de novembro,
com a deputada Christine Revault, da Allonnes-Bonnefoy (S & D), corelatora sobre a
adesão da União Europeia à Convenção de Istambul sobre a prevenção e combate à
violência contra as mulheres e a violência doméstica, a fim de fazer um balanço dos
cuidados e apoio às vítimas de violência em França e na União Europeia.
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Tendo em vista as eleições para o Parlamento Europeu que terão lugar em 2019 foi
sublinhada pela Presidente a necessidade de a AFEM participar nos eventos que
marcarão essas futuras eleições e de proceder à discussão do papel das mulheres no
futuro da Europa.

Figura 28 – AG da AFEM, em Paris
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epresenta ão na Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o Tráfico de
Seres Humanos
A PpDM esteve representada na Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o TSH por
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Sofia Figueiredo (Akto – Direitos Humanos e Democracia). Por motivos de saúde, a 30-

31.05.2017, Alexandra Silva (Presidente da PpDM) participou na 9ª Reunião da
Plataforma da Sociedade Civil Europeia Contra o Tráfico de Seres Humanos em
substituição de Sofia Figueiredo, Bruxelas/Bélgica. Desta reunião destaca-se o grupo de
trabalho sobre as ações focadas no combate à violência contra as mulheres e respetivas
conclusões:


Existe um consenso generalizado de que o tráfico é uma forma de violência contra as
mulheres, muito embora nem todos os Estados-Membros entendam e ajam em
conformidade com esta premissa. Tal está intrinsecamente relacionado com o
retrocesso que se verifica em alguns Estados-Membros relativamente aos direitos
humanos das mulheres e ao combate à violência contra as mulheres.



Uma análise de género deve ser tida em consideração na definição e implementação
das várias políticas europeias, não apenas diretamente relacionadas com o tráfico mas
que têm impacto também no apoio e na proteção a vítimas de tráfico.



Este grupo salientou a necessidade de a própria Comissão Europeia se manter fiel a
esta abordagem de género nas políticas de combate ao tráfico de seres humanos.
Ainda, nas políticas de combate à violência contra as mulheres, a UE deve recorrer a
uma perspetiva de género, ressalvando que o tráfico de seres humanos e a prostituição
são formas de violência contra as mulheres.



Foi igualmente identificada a relação entre o tráfico de seres humanos, em particular
de raparigas e de mulheres, e o sistema de prostituição (vítimas de tráfico que acabam
no sistema de prostituição e pessoas na prostituição que acabam por ser vítimas de
tráfico).



Dar visibilidade aos criminosos e aos agressores, não apenas aos que cometem o crime
de tráfico de seres humanos, mas também aos que, por exemplo, compram sexo a
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vítimas de tráfico. Na quase totalidade dos Estados Membros, não há referências ao
perfil dos criminosos e dos agressores em relatórios sobre o tráfico ou sobre a violência
contra as mulheres em geral. A Comissão referiu dois estudos das Nações Unidas em
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África que fazem essa identificação, e tomou boa nota de replicar eventualmente tais
estudos na União Europeia.


Salientou-se a necessidade de tanto a nível europeu como nacional, as políticas de
combate à violência contra as mulheres bem como de promoção da igualdade de
género devem ter um enquadramento legislativo e político (desde a educação sobre a
sexualidade responsável, à independência económica das mulheres).



O custo da violência contra as mulheres na UE é extremamente elevado, sendo que
uma porção pouco significativa desse custo está afeto a serviços de apoio a vítimas,
acresce que em muitos Estados-Membros se registam cortes no financiamento a
serviços. No entanto, deve ser salvaguardado que este combate não se deve focar em
argumentos económicos mas antes em argumentos de (violação aos) direitos
humanos.



Deve ser feito um maior investimento ao nível do apoio a vítimas de tráfico para fins de
exploração sexual, dado que estas vítimas reportam elevados níveis de trauma,
necessitando para tal de um apoio prolongado no tempo.



Mais formação, com particular enfoque na integração sistemática da dimensão da
igualdade entre mulheres e homens, e maior financiamento a serviços de apoio a
vítimas. O acesso a linhas de financiamento da UE é particularmente complicado para
os serviços e as organizações de apoio a vítimas, quer pela carga administrativa dessas
linhas quer devido ao cofinanciamento que é necessário assegurar.

Nos dias 5 e 6 de dezembro, a PpDM esteve representada por Sofia Figueiredo (Akto –
Direitos Humanos e Democracia)

na 10ª Reunião

da Plataforma da Sociedade

Civil Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos. Nesta reunião foi apresentado o
documento Reporting on the follow-up on the EU Strategy towards the Eradication of
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trafficking in human beings and identifying further concrete actions, aprovado a 4 de
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Dezembro de 2017. Este documento define um conjunto da acções a concretizar no
seguimento da Estratégia Europeia de Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2012-2016.
Nesta reunião, realizaram-se ainda três workshops em paralelo com os temas Untangling
the Trafficking Chain: Disrupting the Business Model of Trafficking in Human Beings, Victims
of trafficking as rights holders: Ensuring Better Access to and Realisation of
their rights e Preventing Trafficking by Bringing Together All Relevant Actors to Raise
Awareness.

epresenta ão na 1ª Sessão da CSW das Nações Unidas
Na sequência da eleição da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), na reunião
do CC da CIG de 15 de fevereiro de 2017, para integrar a delegação oficial do Estado Português à 61ª
Sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas, u
à
á
“O
ó
uh
à uz
b h ”, a
PpDM fez-se representar neste evento por uma delegação composta por: Alexandra Silva – EOS,
Sofia Figueiredo – Akto, Leonor Monteiro - Projecto Criar, Isabel Romão – EOS, Filomena Bernardo –
Akto, Ana Sofia Fernandes – EOS, Ana Brito – Akto.
A PpDM foi bastante ativa durante a 61ª CSW:






integrando a delegação oficial do Estado Português, uma vez que foi eleita pelas
organizações do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(CIG) para o efeito. A representante da PpDM na delegação oficial foi Alexandra Silva.
organizando um evento paralelo “O empoderamento económico das mulheres nos países
lusófonos”, que teve lugar no dia 16 de março com a participação da Ministra de Angola da
Família e da Promoção das Mulheres, Maria Filomena Delegado, da (então) Secretária de
Estado Portuguesa da Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, da Secretária Executiva da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo Silveira através de
mensagem vídeo, de Gary Barker, Presidente da ProMundo, organização que tem
desenvolvido significativo trabalho no Brasil etc.; Programa e nota concetual disponíveis
aqui.
sendo oradora em representação do Lobby Europeu das Mulheres, no evento oficial
organizado pela Comissão Europeia “A year of focused actions to combat violence against
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women and girls”, quarta-feira, 15 de março, 13:15 – 14:30, UN Headquarters, conference
room 2.
Co-patrocinando o NGO CSW61 Forum Handbook, ver aqui.
participando nos eventos paralelos organizados pelo Lobby Europeu das Mulheres: evento
paralelo co-organiz
Bé g
I â
, “O M
ó
prostituição: um passo chave para garantir o empoderamento económico das raparigas e
uh
j
”, qu
-feira, 15 de março, 8.15-9.30am, na conference room 8 da ONU;
evento paralelo co-patrocinado pela NAWO Youth, Unizon, Wagggs, the European YWCA e
gh 4G ,
b
“#H Fu u : D
u
g
ó
j
; uh
”,
qu
5
, 2.30-4pm, no
Salvation Army.
e influenciando as negociações das Conclusões que foram adotadas pelos Estados Membros
das Nações Unidas no final da sessão. Conheça aqui os comentários que fizemos ao draft
zero das conclusões.

59

Membros do Lobby Europeu das Mulheres também interviram em vários momentos “Trading on the
Female Body”
4
Mar, 1-3 ; “Supporting feminist movement building for Planet 50-50 by
2030” x
7 Mar, 5-8pm. E a PpDM enquanto membro do LEM participou nos briefings da UE e na
co-facilitção das reuniões do caucus da Europa e América do Norte: quarta 15 de Mar, 6.15-7.45pm,
Boss room Church Center; segunda 20 Mar, 6.15-7.45pm, 2nd floor Church Center.

Figura 29 – Parte da delegação da PpDM à 61ª CSW
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Figura 30 – Evento paralelo promovido pela PpDM na 61ª Sessão da CSW

Figura 31 – Evento paralelo promovido pela PpDM na 61ª Sessão da CSW

Figura 32 – Evento paralelo promovido pela PpDM na 61ª Sessão da CSW
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Organização e participações em conferências e eventos nacionais e
internacionais
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Em que a PpDM foi organizadora ou co-organizadora
Data

Assunto

Local

04.12.2017

Sessão InformAtiva: Violência contra as mulheres e a
Convenção de Istambul: o que muda na prevenção, na
proteção e no apoio?

MIMO, Leiria

25.11.2017

Marcha pelo Fim de Todas as Formas de Violência contra
as Mulheres. Alexandra Silva fez a leitura pública de
parte do Manifesto de apoio à marcha

Lisboa

11.11.2017

Assembleia-Geral da PpDM

Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações

24.10.2017

Sessão InformAtiva: Mulheres autarcas e a promoção da
igualdade entre mulheres e homens ao nível local

Abrantes

22.10.2017

Tertúlia com Kajsa Ekis Ekman, investigadora e jornalista
sueca sobre prostituição

Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações

2829.09.2017

Seminário europeu Femmes, Villes et Territoires Tour
d’Europe des bonnes pratiques

Nápoles

22.06.2017

Sessão InformAtiva: Prostituição: realidades e políticas

MIMO, Leiria

17.05.2017

Sessão InformAtiva: Prostituição: políticas públicas

Café Concerto,
Covilhã

03.05.2017

Sessão InformAtiva: Integração da dimensão da
igualdade de género na nova agenda urbana

Faculdade de
Psicologia, Coimbra

02.05.2017

Assembleia-Geral extraordinária

Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

19.04.2017

Seminário de apresentação pública das recomendações
da sociedade civil para implementação dos ODS em
Portugal

Auditório Almeida
Santos, Assembleia
da República

31.03.2017

Sessão InformAtiva: Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável: localização numa perspetiva de género

Covilhã

16.03.2017

Evento paralelo na 61CSW: O empoderamento
económico das mulheres nos países lusófonos.

Armenian Cultural
Centre, Nova Iorque

08.03.2017

Sessão (Des)Igualdade de género na era digital e
robótica. Esta sessão integrou o programa do 8 de
março no evento de comemeoração dos 40 anos da CIG.

Reitoria da
Universidade de
Lisboa

08.03.2017

Organização das sessões paralelas no evento em torno
da comemoração dos 40 anos da CIG

Reitoria da
Universidade de
Lisboa

11.02.2017

Tertúlia “À conversa com Iman Bugaighis”

Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações

11.02.2017

Assembleia-Geral extraordinária da PpDM

Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações

10.02.2017
u
28.01.2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

ê
u

’IVG 0
qu

:
z ?’

Assembleia-Geral da PpDM
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Auditório
Atmosfera M
Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações
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Figura 33 – Tertúlia com Kajsa Ekis Ekman sobre prostituição

Figura 34 – Marcha pelo Fim de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres

Figura 35 – 10 anos depois do referendo sobre a IVG
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Em que a PpDM esteve representada
Data

Assunto

Local

22.12.2017

I Jornada multidisciplinar transfronteiriça do projeto
EUROACE_VIOGEN: Cooperação transfronteiriça no
combate à violência de género contra as mulheres, em
Mérida a 22 de dezembro. Participação de Alexandra
Silva e Ana Sofia Fernandes (PpDM) e de Leonor Valente
Monteiro (Associação Projecto Criar).
Reunião com 2 representantes da
’
gh
Foundation de Malta. Participação de Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva.

Mérida /
Espanha

Reunião CEPES - CES sobre a Conta Geral do Estado 2016.
Participação de Ana Sofia Fernandes.
Reunião do Fórum de Redes da Sociedade Civil sobre os
ODS (anterior Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS). Participação de
Alexandra Silva.
Reunião de balanço da Marcha pelo Fim da Violência
contra as Mulheres. Participação de Paula Ortiz.

Lisboa

14.12.2017

I Encontro Distrital de Boas Práticas na Área da Igualdade,
Cidadania e Não-Discriminação. Alexandra Silva foi
u
“Igualdade entre mulheres e
homens: Situação atual, instrumentos internacionais e
regionais de direitos das mulheres e os planos municipais
gu
”.

Figueira
da Foz

14.12.2017

Reunião Feminismos no Centro com Câmara Municipal de
Coimbra. Ana Rita Brito e Sofia Figueiredo (Akto), Rute
Castela (Graal), Alexandra Silva e Paula Ortiz (PpDM).

Coimbra

13.12.2107

Reunião do Conselho Consultivo da CIG. PpDM participou
com Estatuto de Observadora, representada por Ana
Sofia Fernandes.

Lisboa

13.12.2107

Seminário Territorial POCTEP, a 13 de dezembro na
Covilhã. Participação de Alexandra Silva.

Covilhã

21.12.2107

20.12.2017
15.12.2017

14.12.2017
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Lisboa

Lisboa

Lisboa

NIF: 506 844

12.12.2017

2ª Reunião de parceira do projeto EUROACE_VIOGEN.
Participação de Alexandra Silva e Ana Sofia Fernandes.

Covilhã

06.12.2017

Debate sindical sobre a prostituição promovido pela
CGTP. Alexandra Silva participou como oradora e Ana
Sofia Fernandes.

Lisboa

05.12.1017

Seminário final do Programa PT07 - Mainstreaming
Gender Equality and Promoting WorkLife Balance,
promovido pela CIG. Ana Sofia Fernandes foi oradora na
sessão Work-life balance and parental leave.

Lisboa

30,11.2017

A u
‘F
g
g
w g
w ’. Participação de Ana Sofia Fernandes como
oradora.

Lisboa

29.11.2017

Workshop Formar para a Igualdade | Região de Coimbra.
A x
u
“A
relação entre instrumentos de direitos das mulheres e os
planos municipais para a igualdade entre mulheres e
h
”.

Coimbra

28.11.2107

Reunião com Teresa Bispo, do gabinete do Vereador dos
Direitos Sociais da CMLisboa. Participação de Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva.

Lisboa

28.11.2017

Workshop sobre a Estratégia Nacional para o PORTUGAL
2030, promovido pelo Ministro do Planeamento e
Infraestruturas. Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

25.11.2017

Marcha pelo Fim de Todas as Formas de Violência contra
as Mulheres. Participação de Ana Coucello (ADP), Sofia
Seabra (MOA), Margarida Medina Martins e Petra
(AMCV), Alexandra Alves Luís (Ass. Mulheres sem
Fronteiras), Sara do Vale (APDMGP), Ana Sofia Fernandes
e Alexandra Silva (PpDM).
Seminário A Convenção de Istambul. Alexandra Silva foi
u
“A Convenção de Istambul:
avaliação da implementação na perspetiva das
organizações de direitos das Mu h
”.

Lisboa

24.11.2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa
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Lisboa

NIF: 506 844

22.11.2017

Reunião Feminismos no Centro. Associação Mulher
Século XXI (Catarina Louro e Isabel Gonçalves), APEM
(Cristina Vieira), Fundação ADFP (Ana Paula Santos, Dalila
Salvador); Graal (Rute Castela), PpDM (Alexandra Silva,
Ana Sofia Fernandes, Paula Ortiz). Participaram também
Isabel Romão e Luís Gonçalves membros do Comité de
Acompanhamento.

Miranda
do Corvo

16.11.2107

Receção comemorativa do aniversário do Centro NorteSul do Conselho da Europa. Participação de Alexandra
Silva e Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

16.11.2017

Reunião com responsável pela comunicação Portugal na
UNRIC, António Ferrari. Participação de Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva.

Lisboa

13.11.2017

Audiência SECI sobre apoio para a estrutura para 2018.
Participaram Ana Sofia Fernandes, Ilidiacolina Vera Cruz e
Alexandra Silva.

Lisboa

09.11.2017

Reunião preparatória da Marcha pelo Fim de Todas as
Formas de Violência contra as Mulheres, na UMAR.
Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

06.11.2017

Plenário CES sobre o Orçamento de Estado 2018.
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

31.10.2017

Plenário CEPES - CES sobre o Orçamento de Estado 2018.
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

27.10.2017

Manifestação de repúdio à decisão do Tribunal da
Relação do Porto sobre violência doméstica. Participação
de Ilidiacolina Vera Cruz (Mén Non), Isabel Ventura
(APEM), Ana Sofia Fernandes e Alexandra Silva (EOS).

Lisboa

26.10.2017

Reunião Feminismos no Centro com Câmara Municipal de
Leiria. Vereadora da CML Ana Valentim, Alexandra Silva e
Paula Ortiz (PpDM), Isabel Gonçalves e Catarina Louro
(Associação Mulher Séc. XXI).

Leiria

25.10.2017

Reunião CEPES - CES sobre o Orçamento de Estado 2018.
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

Centro Maria Alzira Lemos |
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23.10.2017

Reunião do grupo do manifesto de apoio à Marcha pelo
Fim de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres.
Participação de Alexandra Silva.
Reunião CEPES - CES sobre o Orçamento de Estado 2018.
Participação de Ana Sofia Fernandes.
Intervenção como oradora de Alexandra Silva (Presidente
PpDM) no Seminário promovido pelos deputados do PCP
ao Parlamento Europeu e pela Esquerda Unitária
Europeia/Esquerda Verde Nórdica ao Parlamento
Eu
u. “
u
:
g
ê
de exploração. A situação na Europa e em Por ug ”.

Lisboa

19.10.2017

Reunião Skype Feminismos no Centro. PpDM (Paula
Ortiz), Mulher Século XXI (Catarina Louro e Ana), Graal
Coimbra (Rute Castela e Ana Costa), Coolabora (Rosa
Carreira), Ana Rita Brito (Akto).

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã

18.10.2017

Reunião alargada com representantes das organizações
membros sobre a Estratégia Nacional para a Igualdade.
Participação de Ana Coucello (ADP), Isabel Romão (EOS),
Margarida Santos (FCF), Margarida Medina Martins
(AMCV), Ana Sofia Fernandes e Alexandra Silva (PpDM).

Lisboa

12.10.2017

Reunião preparatória da Marcha pelo Fim de Todas as
Formas de Violência contra as Mulheres, na UMAR.
Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

09.10.2017

Reunião CES sobre as Grandes Opções do Plano (GOP).
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

06.10.2017

We stand for gender equality – projeto promovido pela
Akto – Direitos Humanos e Democracia. Alexandra Silva
u
“The Portuguese
’ gh | A
w k
GO”.

Coimbra

03.10.2017

Reunião CES sobre as Grandes Opções do Plano (GOP).
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

02.10.2017

Sessão de Consulta e Reflexão sobre a Estratégia para os
Planos Nacionais. Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

20.10.2017
20.10.2017
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2430.09.2017

Participação de Alexandra Silva (PpDM), Isabel Romão
(EOS), Catarina Correia (REDE de jovens) no YOU4MI
Combating gender violence against women| Training
Workshop for Youth Workers.

Palermo
/Itália

26.09.2017

Reunião do CES sobre contributos para o parecer do
Comité Económico e Social Europeu (CESE) sobre
"Ensinamentos do passado para evitar a severidade das
políticas de austeridade na UE". Participação de Ana Sofia
Fernandes.

Lisboa

20.09.2017

2ª Edição do Curso de Formação de Voluntariado
Corações Capazes de Construir, promovido pela
Associação Corações com Coroa. Alexandra Silva foi
u
“Ativismos feministas,
í
u
”.

Lisboa

19.09.2017

Reunião com representante da equipa POCTEP da
CCDRCentro. Participação de Alexandra Silva, Ana Sofia
Fernandes e Lucinda Alves.

Coimbra

19.09.2017

Reunião Feminismos no Centro. Participaram Ana Costa,
Rute Castela (Graal), Cristina Vieira (APEM), Sofia
Figueiredo, Rita Brito, Stefan Pinho (Akto), Alexandra
Silva, Paula Ortiz (PpDM); Ana Sofia Fernandes (PpDM)
Reunião com Associação GAIP sobre eventual adesão à
PpDM. Paticipação de Alexandra Silva.

Coimbra

Reunião de preparação do workshop do projeto YOU4MI.
Participação de Isabel Romão (EOS), Catarina Correia
(Rede de Jovens para a Igualdade) e Alexandra Silva
(PpDM).
Reunião do Conselho Municipal para a Igualdade da
CMLisboa sobre o plano municipal para a igualdade.
Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

Audiência com SECI sobre apoio à estrutura PpDM em
2018. Participação de Alexandra Silva e Ana Sofia
Fernandes.

Lisboa

08.09.2017
07.09.2017

04.09.2017

22.08.2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

68

Lisboa

Lisboa

NIF: 506 844

26.07.2017

Reunião skype Feminismos no Centro. Ana Costa, Rute
Castela (Graal), Catarina Louro (Ass. Mulher Séc. XXI),
Rosa Carreira (CooLabora), Cristina Vieira (APEM), Paula
Ortiz (PpDM).

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã

18.07.2017

Reunião do Conselho Municipal para a Igualdade da
CMLisboa sobre o plano municipal para a igualdade.
Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

14.07.2017

"Livro Branco da Comissão Europeia:Futuro da Europa em
b ”
á
E
Assuntos
Europeus,
em
parceria
com
a
Representação da Comissão Europeia em Portugal.
Participação de Ana Sofia Fernandes e Ana Coucello.
1ª reunião de parceria do projeto EUROACE_VIOGEN.
Participação de Alexandra Silva.
Reunião da Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS. Participação de
Alexandra Silva.
Oficina concetual sobre a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

13.07.2017
12.07.2017

10.07.2017

Mérida/
Espanha
Lisboa

Lisboa

06.07.2017

Seminário Women in leadership, promovido pela
Association of Women Ambassadors. Participação de Ana
Sofia Fernandes.

Cascais

06.07.2017

Reunião skype Feminismos no Centro. Alexandra Silva
(PpDM), Ana Rita Brito (Akto), Joana, (Mulher Século XXI),
Rute Castela e Ana Costa (Graal), Rosa Carreira
(Coolabora).

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã

04.07.2017

Reunião de consulta a stakeholders sobre o programa na
área da Conciliação/ Igualdade de Género dos EEA Grants
gerido pela CIG. Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

03.07.2017

Oficina concetual sobre a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

30.06.2017

Plenário do CES na AR sobre parecer sobre Programa
Nacional de Reformas. Participação de Alexandra Silva.

Lisboa
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14.06.2017

08.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

05.06.2017
05.06.2017

03.06.2017

Reunião skype Feminismos no Centro. PpDM (Alexandra
Silva), Mulher Século XXI (Catarina Louro e Ana), Graal
Coimbra (Rute Castela e Ana Costa), Coolabora (Rosa
Carreira), Ana Rita Brito (Akto).

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã

Plenário do CES na AR. Participação de Ana Sofia
Fernandes.
Receção na Embaixada da Suécia. Participação de Ana
Sofia Fernandes e Alexandra Silva.
Reunião do grupo de trabalho sobre economia feminista
– debate sobre o RBI. Participação de Graça Rojão
(CooLabra), Lina Coelho (APEM), Ana Coucello (ADP),
Isabel Romão (EOS), Margarida Santos (FCF), Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva (PpDM).
Reunião do Conselho Municipal para a Igualdade da
CMLisboa. Participação de Alexandra Silva.
Oficina concetual sobre a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento. Participação de
Alexandra Silva.
Fórum da Igualdade – Não há Humanidade sem Igualdade
promovido por Rotaract Torres Vedras. Comunicação A
caminho da igualdade realizada por Margarida Medina
Martins.

Lisboa
Lisboa
Lisboa

Lisboa
Lisboa

Torres
Vedras

02.06.2017

7ª Conferência da Comissão para a Igualdade entre
Homens e Mulheres da CGTP. Participação de Alexandra
Silva e Marlene Naze.

Lisboa

02.06.2017

Reunião CES. Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

28.05.2017

E
gu
b h “Igu
Gé
”
A IMA . A DM
Graça Rojão, Vice-Presidente da PpDM
Seminário “Educar para liderar”, promovido pelo Clube
Soroptimist fundador de Lisboa. Participação como
oradora de Ana Sofia Fernandes.
Reunião do Conselho Consultivo da CIG. PpDM participou
com Estatuto de Observadora, representada por
Alexandra Silva.

Covilhã

27.05.2017

24.05.2017
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Lisboa

Lisboa

NIF: 506 844

24.05.2017
23.05.2017

22.05.2017

18.05.2017

Entrevista gravada sobre a prostituição por Alexandra
Silva.
Oficina concetual sobre a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento. Participação de
Alexandra Silva.
Reunião skype Feminismos no Centro. Alexandra Silva
(PpDM), Ana Rita Brito (Akto), Catarina Louro (Mulher
Século XXI), Rute Castela e Ana Costa (Graal), Rosa
Carreira (Coolabora).
“
u
b ”
Departamento Nacional das Mulheres Socialistas. Ana
Sofia Fernandes foi oradora.

Lisboa
Lisboa

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã
Lisboa

18.05.2017

Ana Coucello (ADP) participou no workshop Women on
Boards and the regulatory framework: The Norwegian
experience, organizado pelo ISEG.

Lisboa

16.05.2017

Alexandra Silva (Presidente PpDM), Ana Sofia Fernandes
(Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM), Alberta
da Silva e Mónica Albuquerque (AMCV), Maria Sepúlveda e Francisca Casimiro (Rede de Jovens), Isabel Romão
(EOS/Vice-Presidente AFEM), Jutta Sousa (Mén Non),
Margarida Amélia Santos (FCF) participaram na
Assembleia da República, Sub-Comissão para a Igualdade
e Não Discriminação, num evento organizado pela
Embaixada da Finlândia no âmbito das celebrações do
centenário da Independência da Finlândia e dos 110 anos
de sufrágio universal. O evento contou com a presença
da Deputada Finlandesa Anna Kontula e da Embaixadora
da Finlândia em Portugal Tarja Laitiainen.

Lisboa

12.05.2017

Reunião da coordenação do grupo de trabalho para a
elaboração do relatório sombra sobre a implementação
da Convenção de Istambul / GREVIO. Participação de Ana
Sofia Fernandes e Alexandra Silva.

Lisboa

11.05.2017

Reunião promovida pelo Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua sobre a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa
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05.05.2017

E
gu
b h “Igu
Gé
”
A IMA . A DM
Graça Rojão, Vice-Presidente da PpDM.

Setúbal

03.05.2017

Reunião da Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

28.04.2017

Reunião grupo de trabalho SECI ODS. Participação de
Alexandra Silva.
D b
“A Qu
é...
á
g z -se a
u
?”.
A
F
oradora, e de Alexandra Silva.
Reunião com empresa NOS a propósito do filme Mulher
Maravilha. Participação de Ana Sofia Fernandes e
Alexandra Silva.
Entrevista dada à Revista Focus Social da REAPN por
Alexandra Silva.

Lisboa

19.04.2017

Reunião-almoço com a Diretora da UNRIC, Deborah
Seward. Participação de Ana Sofia Fernandes e Alexandra
Silva.

Lisboa

18.04.2017

Reunião no MDM. Participação de Ana Sofia Fernandes e
Alexandra Silva.
Reunião com SECI e FCF. Participação de Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva.
Reunião CES sobre Programa Nacional de Reformas.
Participação de Ana Sofia Fernandes.
Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento.
Participação de Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

28.04.2017

27.04.2017

21.04.2017

18.04.2017
17.04.2017
11.04.2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

72

Porto

Lisboa

Lisboa

Lisboa
Lisboa
Lisboa

NIF: 506 844

07.04.2017

29.03.2017

28.03.2017

27.03.2017

23.03.2017
22.03.2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

Audiência da Subcomissão para a Igualdade da AR sobre
Proposta de Lei nº 52/XIII que estabelece o regime da
representação equilibrada entre mulheres e homens nos
órgãos de administração e de fiscalização das entidades
do setor público empresarial e das empresas cotadas em
bolsa e sobre Projeto de Lei N.º 406/XIII/2ª que promove
a igualdade de género na composição dos órgãos da
administração do Estado. Participaram Ana Sofia
Fernandes, Alexandra Silva.

Lisboa

Seminário multistakeholder promovido pela Secretária de
Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação –
Consulta para o Reporte voluntário de Portugal sobre a
implementação os ODS. Participaram Ana Sofia Fernandes
e Alexandra Silva.
Reunião da Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

Reunião do grupo de trabalho sobre a prostituição.
Participaram: Alexandra Silva e Ana Sofia Fernandes
(PpDM, EOS); Ana Coucello (ADP); Catarina Correia (Rede
de Jovens para a Igualdade e Movimento Jovem
Abolicionista Europeu); Fátima, Regina Marques e Sandra
Benfica (MDM); Graça Rojão (CooLabora); Ilidiacolina
Vera Cruz (Mén Non – Associação das Mulheres de São
Tomé e Príncipe em Portugal); Isabel Romão (EOS,
AFEM); Margarida Medina Martins (AMCV); Margarida
Santos (Fundação Cuidar o Futuro); Maria do Céu da
Cunha Rêgo (ADP).
Seminário He4She. Participação de Ana Sofia Fernandes
como moderadora.
Aula no Curso de Ciências de Educação e Serviço Social da
Universidade de Coimbra. Alexandra Silva foi oradora
u
“ONGs de direitos das mulheres
qu
g
í
”.

Lisboa
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Lisboa

Lisboa
Coimbra
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1321.03.2017

Alexandra Silva (Presidente PpDM), Ana Sofia Fernandes
(Secretária Geral PpDM/Membro do CA do LEM),
Alexandra Alves Luís (Mulheres Sem Fronteiras), Isabel
Romão (EOS), Leonor Valente Monteiro (Associação
Projeto Criar), Rita Brito e Sofia Figueiredo (Akto)
participaram na 61ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto
das Mulheres (CSW).

Nova
Iorque/E
UA

10.03.2017

E
gu
b h “Igu
Gé
”
A IMA . A DM
Graça Rojão, Vice-Presidente da PpDM.

Coimbra

09.03.2017

Reunião Feminismos no Centro com Câmara Municipal da
Covilhã. Presidente da CMCovilhã, Graça Rojão e Rosa
Carreira (CooLabora), Alexandra Silva (PpDM).

Covilhã

08.03.2017

Sessão organizada pela EO ‘Violência contra as
uh
:
u
’. Esta sessão
integrou o programa do 8 de março no evento de
comemoração dos 40 anos da CIG. Ana Sofia Fernandes
foi oradora e Alexandra Silva moderadora.

Lisboa

08.03.2017

Pequeno-almoço de comemoração do Dia Internacional
das Mulheres, promovido pela Câmara Municipal de
Lisboa. Participação de Alexandra Silva.

Lisboa

07-08.
03.2017

Maria Sepúlveda (Rede Jovens) participou no Fórum
Feminista do GUE (Conferência de imprensa e evento
sobre o Modelo Nórdico) + One Billion Rising com o tema
"Solidariedade contra a exploração de mulheres".

Bruxelas/B
élgica

06.03.2017

Conquistas das mulheres na luta pelos seus direitos –
Feminismos. Seminário promovido pelo Núcleo de
Estudantes de Serviço Social do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas. Alexandra Silva foi oradora.
Reunião com Rui Nunes a propósito da Declaração sobre
a Igualdade de Género / UNESCO. Participação de
Alexandra Silva.

06.03.2017
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Lisboa

Lisboa

NIF: 506 844

01.03.2017

Associativismo e direitos das Mulheres – Comemoração
do Dia Internacional das Mulheres. Webinar promovido
pela Direção-Geral de Educação. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

22.02,2017

Reunião promovida pela SECI para organização da
comemoração do 8 de março. Participação de Alexandra
Silva e Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

21.02.2017

Reunião da Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

15.02.2017

Reunião Feminismos no Centro com Câmara Municipal de
Leiria. Vereadora Ana Valentim, Alexandra Silva, Rosa
Santos (Associação Mulher Séc. XXI).

Leiria

13.02.2017

Reunião Feminismos no Centro com Câmara Municipal de
Coimbra. Virginia Ferreira (APEM), Ana Rita Brito e Sofia
Figueiredo (Akto), Rute Castela (Graal), Alexandra Silva
(PpDM).

Coimbra

11.02.2017

Por ocasião da visita pela Europa de Bob Brown um dos
fundadores do Partido Black Panthers dos Estados Unidos
da América, o FASCP, em parceria com a AMCDP,
FEMAFRO, Crespas e Cacheadas de Portugal, PADEMA,
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
g z
u
ub
“O
uh
g
H ó ”. I
A x
Silva como oradora.

Lisboa

07.02.2017

Reunião promovida pela SECI para organização da
comemoração do 8 de março. Participação de Alexandra
Silva e Ana Sofia Fernandes.

Lisboa

03.02.2017

Reunião com UMAR e APF sobre a comemoração dos 10
anos do sim no referendo sobre a IVG. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

26.01.2017

Reunião na CPLP a propósito das comemorações do 8 de
março. Participação de Isabel Romão, Ana Sofia Fernandes
e Alexandra Silva.

Lisboa
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21.01.2017

Marcha das Mulheres em Lisboa #NaosejasTrump!
Participação de Ana Coucello, Ana Sofia Fernandes,
Alexandra Alves Luís, Alexandra Silva, Andreia Marques e
Isabel Espada.

Lisboa

Reunião skype Feminismos no Centro. Alexandra Silva,
Ana Sofia Fernandes e Carlota Bicho (PpDM), Ana Rita
Brito (Akto), Joana, (Mulher Século XXI), Rute Castela e
Ana Costa (Graal), Rosa Carreira (CooLabora).
Curso intensivo Empowering Women in the 21st Century
dirigido a um grupo de estudantes da Australia.
Intervenção como oradoras de Alexandra Silva e Ana
Sofia Fernandes.

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã
Lisboa

16.01.2017

Reunião da Comissão organizadora da consulta pública
sobre a implementação dos ODS. Participação de
Alexandra Silva.

Lisboa

12.01.2017

Reunião com Chefe de Divisão dos Direitos Sociais da
CMLisboa, Susana Ramos, para apresentação do projeto
Albergue feminista. Participação de Alexandra Silva e Ana
Sofia Fernandes.

Lisboa

12.01.2017

Reunião skype Feminismos no Centro. Alexandra Silva,
Ana Sofia Fernandes e Carlota Bicho (PpDM), Ana Rita
Brito (Akto), Joana (Mulher Século XXI), Rute Castela e
Ana Costa (Graal), Rosa Carreira (CooLabora).

10.01.2017

Reunião promovida pela SECI para organização da
comemoração do 8 de março Women Talks. Participação
de Alexandra Silva e Ana Sofia Fernandes.

Lisboa,
Coimbra,
Leiria e
Covilhã
Lisboa

18.01.2017

17.01.2017
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Figura 36 – Debate A Questão é... deverá legalizar-se a prostituição?
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Figura 37 – Marcha das Mulheres em Lisboa #NaosejasTrump!

Figura 38 – Seminário final do Programa PT07

Figura 39 – Women Talks: Sessão (Des)Igualdade de género na era digital e robótica
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Figura 40 – Women Talks: Sessão (Des)Igualdade de género na era digital e robótica

Figura 41 – Women Talks a 8 de março
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Figura 42 – Women Talks a 8 de março

Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações

Figura 43 - Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações
O Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações tem sido palco das seguintes
atividades promovidas pela PpDM e ou pelas suas organizações membros e associadas:
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Data

Actividade

Desde 9.2012

Sede da organização

PpDM

Desde 09.2012

Sede da organização

Men Non

Desde 04.2014

Sede da organização

APEM

Desde 02.01.2015

Sede da organização

ComuniDária

Desde 28.03.2015

Sede da organização

EOS

Desde 09.09.2015

Sede da organização

APDMGP

Desde 12.07.2016

Sede da organização

Desde 20.07.2017

Sede da organização

Associação Mulheres sem
Fronteiras
AMCVDP

21.12.2017

Organização promotora

DM,
’ gh
Foundation

Reunião com 2 representantes
’
gh F u
de Malta. Participação de Ana
Sofia Fernandes e Alexandra
Silva.
Reunião de trabalho da
associação.

Assoiação Mulheres sem
Fronteiras

18-19.11.2017

Reunião de
associação.

da

Assoiação Mulheres sem
Fronteiras

18.10.2017

Reunião
alargada
com
representantes
das
organizações membros sobre a
Estratégia Nacional para a
Igualdade. Participação de Ana
Coucello (ADP), Isabel Romão
(EOS), Margarida Santos (FCF),
Margarida Medina Martins
(AMCV), Ana Sofia Fernandes e
Alexandra Silva (PpDM), Isabel
Valente e Sara do Vale
(APDMGP).

PpDM, ADP,AMCV, ADP,
EOS, FCF

26.11.2017
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05.10.2017

Reunião de
associação.

da

Assoiação Mulheres sem
Fronteiras

08.09.2017

Reunião com Associação GAIP
sobre eventual adesão à PpDM.
Paticipação de Alexandra Silva.

PpDM, Associação GAIP

07.09.2017

Reunião de preparação do
workshop do projeto YOU4MI.
Participação de Isabel Romão
(EOS), Catarina Correia (Rede de
Jovens para a Igualdade) e
Alexandra Silva (PpDM).

PpDM, EOS, Rede de
Jovens para a Igualdade

02.07.2017

Reunião de
associação.

da

Associação Mulheres sem
Fronteiras

06.06.2017

Reunião do grupo de trabalho
sobre economia feminista –
debate sobre o RBI. Participação
de Graça Rojão (CooLabora),
Lina Coelho (APEM), Ana
Coucello (ADP), Isabel Romão
(EOS), Margarida Santos (FCF),
Ana
Sofia
Fernandes
e
Alexandra Silva (PpDM).

PpDM, CooLabora, APEM,
ADP, EOS, FCF

27.05.2017

Seminário Educar para Liderar,
promovido
pelo
Clube
Soroptimist fundador de Lisboa

Clube Soroptimist fundador
de Lisboa, PpDM

21.05.2017

Reunião de
associação.

02.05.2017

Assembleia-Geral extraordinária

PpDM

27.04.2017

Reunião com empresa NOS a
propósito do filme Mulher
Maravilha. Participação de Ana
Sofia Fernandes e Alexandra
Silva.
Reunião de trabalho da
associação.

PpDM

24.04.2017
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Associação Mulheres sem
Fronteiras

Associação Mulheres sem
Fronteiras
NIF: 506 844

21.04.2017

Entrevista dada à Revista Focus
Social da REAPN por Alexandra
Silva.

08.04.2017

Assembleia Geral APDMGP

27.03.2017

Reunião do grupo de trabalho
sobre
a
prostituição.
Participaram: Alexandra Silva e
Ana Sofia Fernandes (PpDM,
EOS); Ana Coucello (ADP);
Catarina Correia (Rede de
Jovens para a Igualdade e
Movimento Jovem Abolicionista
Europeu);
Fátima,
Regina
Marques e Sandra Benfica
(MDM);
Graça
Rojão
(CooLabora); Ilidiacolina Vera
Cruz (Mén Non – Associação das
Mulheres de São Tomé e
Príncipe em Portugal); Isabel
Romão (EOS, AFEM); Margarida
Medina
Martins
(AMCV);
Margarida Santos (Fundação
Cuidar o Futuro); Maria do Céu
da Cunha Rêgo (ADP).
Assembleia-Geral Mén Non

26.03.2017

06.03.2017

PpDM

82
APDMGP
PpDM, EOS, ADP, Rede de
Jovens para a Igualdade e
Movimento Jovem
Abolicionista Europeu,
MDM, CooLabora, Mén
Non – Associação das
Mulheres de São Tomé e
Príncipe em Portugal,
AFEM, AMCV, Fundação
Cuidar o Futuro

Mén Non – Associação das
Mulheres de São Tomé e
Príncipe em Portugal

Reunião com Rui Nunes a
propósito da Declaração sobre a
Igualdade de Género / UNESCO.
Tertúlia À conversa com Iman
Bugaighis

PpDM

11.02.2017

Assembleia-Geral extraordinária

PpDM

28.01.2017

Assembleia-Geral da PpDM

PpDM

21.01.2017

Assembleia-Geral da Mén Non

19.01.2017

Reunião com Presidente da
Associação
Mulheres
Sem
Fronteiras, Alexandra Alves Luis

11.02.2017
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19.01.2017

Reunião com Presidente da
Fundação Cuidar o Futuro,
Margarida Santos

Fundação Cuidar o Futuro,
PpDM
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18.01.2017

Reunião com Clara de Jesus

PpDM

17.01.2017

Curso intensivo Empowering
Women in the 21st Century
dirigido a um grupo de
estudantes
da
Australia.
Intervenção como oradoras de
Alexandra Silva e Ana Sofia
Fernandes

PpDM, ISCTE

06.01.2017

Reunião com Presidente da
Associação
Projecto
Criar,
Leonor Valente Monteiro.

Associação Projecto Criar,
PpDM

06.01.2017

Reunião com Júlia Silva sobre o
albergue feminista.

PpDM

04.01.2017

Entrevista
dada
a
Carla
Cerqueira no âmbito do projeto
de
pós-doutoramento
da
mesma a desenvolver no Centro
de Estudos de Comunicação e
Sociedade
(CECS)
da Universidade do Minho, que
visa perceber as estratégias de
comunicação
desenvolvidas
pelas
ONG
que
intervêm no campo da cidadania
e igualdade de género em
Portugal.

PpDM

Gabinete de Apoio Técnico (GAT): Candidaturas
Foram realizadas 4 candidaturas:
Título

Fonte de financiamento e montante

Violência contra
as mulheres e o
sistema da
prostituição EXIT
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Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

Cofinanciado pela Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género ao
abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º
46/98 de 11 de agosto.
M
: 0.000€
PpDM:
3.000€
T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

Data de
submissão e
decisão
30 de
junho.
Aprovado na
totalidade
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Migrações
inclusivas e
direitos das
mulheres:
informar para
uma cidadania
plena

Cofinanciado pela Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género ao
abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º
46/98 de 11 de agosto.
M
g b
j : 0.000€
M
DM: 2.000€ (
cofinanciamento ao Projeto)

30 jun
Aprovado na
totalidade

Entrepreneur.es
Transfontalier.es
contre la
pauvreté, pour
’Eg é
(ETCPEPE)

Programme IEV CT Bassin Maritime
Méditerranée
M
g b
j : . 00.000€
DM:
x. 92.000€

Set-Dez
Preparação de
candidatura para
submeter em
janeiro de 2018

Mulheres,
Cidades e
Territórios

Câmara Municipal de Paris

Dez
Preparação de
candidatura conjunta
com as coordenações
da Europa do Sul do
Lobby Europeu das
Mulheres
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CRC Maria Alzira Lemos
O centro de recursos e conhecimento digital Maria Alzira Lemos é um ponto focal de acesso e de
partilha de conhecimento, de estabelecimento de relações de proximidade e de parcerias, fórum de
debates e ferramenta de formação a distância (nas modalidades de e-learning e b-learning) em
temáticas centrais aos direitos humanos das mulheres e promoção da igualdade entre mulheres e
homens.
Durante 2017 foram produzidas e disponibilidades as seguintes publicações em formato papel e
online:
Economia púrpura
Cuidar e ser cuidada/o é uma das experiências emocionais centrais das nossas vidas. No entanto, a
maior parte das atividades do cuidado ainda recaem sobre as mulheres. A brochura Economia
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Púrpura apela à construção de uma economia do cuidado que garanta às mulheres e aos homens o
direito a um trabalho dignamente remunerado e compatível com as suas responsabilidades
cuidadoras. Nesta brochura encontrará informação sobre a crítica feminista ao modelo económico
dominante; da crise do cuidado ao questionar do paradigma vigente: a economia do cuidado; por
uma nova ordem económica: a economia púrpura; recomendações.
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Interrompendo o continuum da violência contra mulheres e raparigas
Todas as formas de violência contra as mulheres estão relacionadas e formam um continuum,
traduzindo-se em muitas e diversas formas, desde violações óbvias dos direitos das mulheres a
formas mais subtis ou distorcidas de controle sobre as suas vidas, os seus corpos e a sua sexualidade.
Com factos, relatos e campanhas, esta é uma publicação do Lobby Europeu das Mulheres (LEM), e da
sua coordenação nacional, a PpDM.
Um programa para o empoderamento das mulheres, Plataforma de Ação de Pequim
Esta publicação é um contributo para a visibilidade, conhecimento, implementação e monitorização
deste instrumento internacional para o empoderamento das mulheres e para a realização da
igualdade entre mulheres e homens. Nesta brochura encontrará informação sobre: o que é a
Plataforma de Ação de Pequim?; até Pequim: resumo das principais etapas históricas; e depois de
Pequim, o processo de Pequim!; o papel das ONGDM no processo de Pequim. Publicada pela PpDM
em 2018, o seu conteúdo foi desenvolvido em 2017.
Prevenção e combate à violência contra as mulheres e raparigas refugiadas
Esta publicação contém recomendações para a prevenção e combate à violência contra as mulheres
e raparigas refugiadas. É explicitada a dimensão da violência contra estas mulheres, bem como os
compromissos internacionais e nacionais de prevenção e combate à violência; são feitas
recomendações para a integração da dimensão da igualdade entre mulheres e homens na resposta
humanitária e nas políticas e práticas de asilo.
A Igualdade entre Mulheres e Homens na Vida Local
Esta publicação é um contributo para a definição e implementação de políticas públicas ao nível local
promotoras da igualdade entre mulheres e homens, a partir da Carta Europeia para a Igualdade das
Mulheres e dos Homens na Vida Local, produzida pelo Conselho dos Municípios e Regiões da Europa.
Com a sua leitura fica a saber o que é a Carta Europeia e quais as suas principais dimensões, e como
a considerar no quadro dos Planos Municipais e Intermunicipais para a Igualdade em Portugal.
Encontra, ainda, pistas de ação para a implementação de planos para a igualdade entre mulheres e
homens na vida local, bem como boas práticas ao nível nacional e europeu.
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18 Mitos sobre a Prostituição
Esta publicação desmonta 18 dos mitos mais comuns sobre a prostituição, organizados em torno das
gu
: “
h ?”; “L b
xu ?”; “
?”
“
?”.
, é
apresentada uma avaliação comparativa dos resultados de dez anos de políticas públicas opostas:
Suécia (abolicionismo do sistema da prostituição) e Holanda (regulamentação do sistema da
prostituição). Publicada pela PpDM em 2016, a partir de um original em inglês do Lobby Europeu das
Mulheres, de que a PpDM é a coordenação nacional, a publicação foi disponibilizada em 2017.

86

Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável numa perspetiva de género
Produzida no âmbito da Agenda 2030 – Objetivos e Desenvolvimento Sustentável (ODS), esta
publicação é um contributo para a implementação dos ODS a nível local numa ótica de integração
transversal e sistemática da dimensão da igualdade entre mulheres e homens. Integra informação
sobre o que são os ODS, com particular enfoque no ODS 5| Igualdade de Género e o
empoderamento das mulheres e raparigas; especifica a relação entre todos os ODS, o
empoderamento das mulheres e a promoção da igualdade entre mulheres e homens; e explicita
como pode ser localizada a agenda numa perspetiva de género.
Integração da dimensão da igualdade de género na Nova Agenda Urbana
Produzida no âmbito da Nova Agenda Urbana da ONU para os próximos 20 anos, esta publicação é
um contributo para a sua implementação a nível local numa ótica de integração transversal e
sistemática da dimensão da igualdade entre mulheres e homens. Publicada pela PpDM em 2017, e
g z
“O qu é
Ag
b ?”; “A
Ag nda Urbana
u
g
hu
uh
”; “
sobre a integração da dimensão da igualdade de género no planeamento urbano e no desenho e
edificação de cidades inclusivas e seguras para as mulher ”.
Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e
a Violência Doméstica || Convenção de Istambul ||
Esta publicação é um contributo para a visibilidade e monitorização deste instrumento de direitos
humanos das mulheres. Nesta brochura encontra informação sobre o que é a Convenção de
Istambul; a relação entre a Convenção de Istambul e a igualdade entre mulheres e homens; a
prevenção e o papel dos Estados Partes; a proteção e o impacto da Convenção na melhoria da
proteção das mulheres vítimas de violência; o processamento criminal e o papel da Convenção na
garantia da criminalização dos agressores; as políticas integradas e uma intervenção holística na
prevenção e combate à violência contra as mulheres e, finalmente, a monitorização da
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18.000
16.000
14.000
12.000
implementação
da Convenção, o papel dos Estados e da Sociedade Civil.
10.000

87

8.000
Comunicação
6.000

Site e redes sociais
4.000
2.000

A distribuição
mensal de visitas ao site durante 2017 foi a seguinte:
0
Visitas / Mês - 2017
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Visitantes únicas

Figura 44 - Estatísticas relativas ao site

Tal corresponde a uma média de 14.064 visitas por mês, ou a aproximadamente 462 visitas
por dia.
Facebook: O nº total de likes da página de facebook aumentou de 4.700 em 31 de
dezembro de 2016 para 6.087 em 11 de janeiro de 2018, num aumento de 29,5%. O nº de
seguidoras/es é, a 11 de janeiro de 2018, de 6.062.
Os dados demográficos da população fã da PpDM no facebook continuam a evidenciar uma
predominância de mulheres (86%) na faixa etária 25-34; a faixa etária dos homens fãs
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da PpDM no facebook situa-se, predominantemente, nos 35-44 anos.
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Figura 45 – Dados demográficos de fãs no facebook
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Figura 46 – Distribuição geográfica de fãs no facebook
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Relativamente à distribuição geográfica das/os fãs, verifica-se uma predominância no
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distrito de Lisboa, seguindo-se Porto, Coimbra e Sintra.

Twitter: seguidoras/es em Dez 2017 eram 196.

Comunicados à imprensa
Foram realizados 12 comunicados à imprensa sobre:
24.11.2017: 25 de novembro de 2017 – Dia Internacional para a Eliminação da Violência
contra as Mulheres.
21.11.2017: Colóquio anual sobre Direitos Fundamentais da Comissão Europeia 2017
"Direitos das Mulheres em tempos turbulentos" | Não esperaremos mais
um século!
27.10.2017: Violência contra as mulheres: 40 organizações da sociedade civil em
Portugal entregam petição coletiva ao Conselho Superior da Magistratura
relativamente ao Processo n.º 355/15.2 GAFLG.P1 do Tribunal da Relação do
Porto
24.10.2017: Dia Municipal para a Igualdade – A igualdade entre mulheres e homens no
poder político local: queremos políticas e medidas integradas promotoras
dos direitos humanos das mulheres ao nível local.
24.10.2017: 24 de outubro - D

u
gu

gu
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|D b
h

“Mu h

u
”

presença de mulheres autarcas na região Centro.
12.10.2017: Lésbicas de toda a Europa juntam-se em Viena para reivindicar a
visibilidade! 1ª Conferência lésbica europeia.
11.10.2017: #HerNetHerRights | Conferência online sobre a violência online contra as
mulheres e as raparigas
28.07.2017: Assinatura de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Leiria,
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a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a Associação
Mulher Séc.XXI
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08.06.2017: Quebrando a corrente de violência contra as mulheres e raparigas na
Europa: as organizações de mulheres exigem "revolução e não reforma".
30.05.2017: ONGs que participam na 9ª reunião da Plataforma da Sociedade Civil
Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos (Bruxelas, 30 e 31 de maio)
apelam à Comissão Europeia – Queremos uma Estratégia Europeia de
Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos pós 2016!!
12.03.2017: 61ª Sessão CSW: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
promove debate sobre o empoderamento económico das mulheres nos
países da CPLP.
10.02.2017: IVG: 10 anos depois do referendo o que mudou e o que ainda falta fazer?
(comunicado subscrito por várias associações - Associação para o
Planeamento da Família (APF), Médicos pela Escolha, Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), Sociedade Portuguesa de
Contracepção e União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

Artigos nos media
Resultaram 59 artigos1 nos media entre Jan e Dez 2017.
14.12.2017 | Notícias de Coimbra | Figueira da Foz anfitriã de Encontro e Boas Práticas para a
Igualdade de Género
11.12.2017 | Litoral Centro | Cooperação transfronteiriça no combate à violência de género
contra as mulheres – Projeto EUROACE_VIOGEN
11.12.2017 | Mira Online Jornal | Cooperação transfronteiriça no combate à violência de género
contra as mulheres – Projeto EUROACE_VIOGEN
25.11.2017 | Revista Sábado | Centenas marcharam em Lisboa contra a violência doméstica
25.11.2017 | SicNotícias | Concentração em Lisboa para que “
mais u ” mulher seja vítima
de violência
25.11.2017 | Observador | Centenas marcharam em Lisboa para que nem mais uma mulher seja
vítima de violência
1

A PpDM não dispõe de serviço de clipping, pelo que este número não é preciso.
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25.11.2017 | Público | Contra a violência de género marchar, marchar!
25.11.2017 | Público | Centenas marcham para que nem mais uma mulher seja vítima de
violência
24.11.2017 | RTP | Vigilância eletrónica controla mais de 500 decisões judiciais sobre violência
doméstica
24.11.2017 | Delas | Marcha pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres é já este sábado
24.11.2017 | Observador | Vigilância eletrónica controla mais de 500 decisões judiciais sobre
violência doméstica
24.11.2017 | Expresso | Não basta ficarmos chocados com estes números
23.11.2017 | Delas | Ministras em marcha contra a violência a 25 de novembro
22.11.2017 | Máxima | Portugal tem um índice de violência contra as mulheres mais baixo que a
média europeia
21.11.2017 | Público | Há um novo indicador de violência contra as mulheres e Portugal não está
tão mal
21.11.2017 | Esquerda.net | Este sábado há manifestações pelo fim da violência contra as
mulheres
19.11.2017 | Delas | #Prostituição: Direitos humanos e realidades concretas dificultam posição
da ONU
29.10.2017 | Rádio Hertz
28.10.2017 | Público | Há grandes disparidades no país no apoio a mulheres vítimas de violência
28.10.2017 | DN
26.10.2017 | Público online – versão papel
25.10.2017 | Delas | MDM pede intervenção do Provedor de Justiça contra o acórdão da
Relação do Porto
25.10.2017 | MedioTejo
26.10.2017 | DN
25.10.2017 | O Leme
24.10.2017 | TVI24
24.10.2017 | Porto Canal
24.10.2017 | DN
24.10.2017 | CM
23.10.2017 | DN
23.10.2017 | Delas
23.10.2017 | Sapo24
25.09.2017 | Público
16.09.2017 | Diário de Notícias
14.09.2017 | Sol Sapo
04.08.2017 | Playground
28.07.2017 | Sapo
10.07.2017 | Fátima Missionária | Mulheres portuguesas contra detenção de ativistas
07.07.2017 | Observador
06.07.2017 | Espalha Factos
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29.06.2017 | Jornal de Leiria
22.06.2017 | Jornal de Leiria
09.06.2017 | Expresso
19.05.2017 | Rádio Cova da Beira, Fundão
16.05.2017 | Beira News
11.05.2017 | Público
20.04.2017 |VER
31.03.2017 | Delas.pt
23.03.2017 | Público
13.03.2017 | Delas.pt
08.03.2017 | Público
08.03.2017 | Delas.pt
07.03.2017 | Público
16.02.2017 | Expresso
14.02.2017 | Delas
12.02.2017 | Sapo
11.02.2017 | Delas.pt
20.01.2017 | Delas.pt
13.01.2017 | Delas.pt
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Quadro de execução do Plano de Atividades
93
Eixos estratégicos

Atividades

1. Reforço
organizacional para
a intervenção na
área da defesa dos
direitos humanos
das mulheres e da
promoção da
igualdade de género

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

Estatuto de utilidade pública

T1

T2

T3

T4

X

Balanço
O pedido apresentado
em janeiro foi
indeferido por
requerer alterações
estatutárias

Acreditação enquanto entidade
formadora

X

Transitou para 2018

Reconhecimento do papel de
interlocução institucional e
garantir que a PpDM seja
financiada numa lógica de
contrato-programa com o governo
enquanto estrutura coletiva de
organizações de direitos das
mulheres e de promoção da
igualdade entre mulheres e
homens (à semelhança de outras
plataformas e coletivos de
organizações)

X

X

X

X

Cartas Compromisso
SECI.
Estatuto de
observadora CCCIG.
Conselheiras no
Conselho Económico
e Social (CES).
Membro do Fórum
para a Cooperação

Aumentar a influência territorial
da PpDM ao nível da defesa dos
direitos humanos das mulheres
e da promoção da igualdade de
género
Dar continuidade ao trabalho do
Gabinete de Apoio Técnico (GAT)
no que respeita à identificação e
divulgação de oportunidades de
financiamento

x

X

X

X

Atividades em Lisboa,
Coimbra, Covilhã,
Leiria, Figueira da Foz,
Mérida.

X

X

X

X

4 candidaturas

Albergue feminista

X

X

X

X

Realizadas reuniões
com a CMLisboa.
Integra candidatura a
projeto europeu

Assembleia-Geral

X

X

X

Finalizado
4 AGs
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2. Monitorização
das políticas
públicas, nacionais e
europeias

Tomadas de posição
relativas a assuntos da
agenda nacional, europeia
ou internacional
Participação em reuniões
de trabalho e eventos de
outra natureza

X

X

X

X

X

X

X

97 reuniões de
trabalho
51 eventos (ex.
conferências)

X

X

Relatório sombra sobre
a implementação da
Convenção de Istambul

Formações com recurso ao
Centro de Recursos e
Conhecimento Digital
Maria Alzira Lemos
Atividades ao nível
nacional no âmbito do
Observatório sobre a
Violência contra as
Mulheres do LEM

Adiado para 2018

X

X

X

X

Propor à subcomissão da
igualdade na AR um
pacote formativo com
recurso ao Kit de
Formação CEDAW4ALL

4. Igualdade para
todas:
discriminações
múltiplas das
mulheres

Finalizado

Não concretizado

Catalogação dos recursos
do Centro Maria Alzira
Lemos | Casa das
Associações
Atualização dos recursos
do Centro Maria
Alzira Lemos | Casa das
Associações

X

X

X

X

Finalizado

X

X

X

X

Finalizado

Participação em reuniões
de trabalho

X

X

X

X

Finalizado

Encontro de Mulheres –
25 anos da AMCV
61CSW & Evento paralelo
com CPLP
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9 tomadas de
posição
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Elaborar relatório de
monitorização dos
compromissos
governamentais nas mais
variadas áreas
3. Produção de
conhecimento

X
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Não concretizado
X

X

Realizado evento
paralelo na CSW em
Nova Iorque
NIF: 506 844

5.

Comunica
ç ã o , interna
e externa

Mulheres e raparigas
ciganas – follow-up Opré

Não concretizado

Mulheres refugiadas:
conhecer a realidade e
desenhar um projetopiloto na área dos serviços
de apoio

Não concretizado

Participação na definição e
transposição para Portugal
dos projetos e campanhas
do LEM e da AFEM

X

X

X

X

Finalizado

Continuação da
participação no grupo de
trabalho do LEM e no
projeto dos países da
Europa do Sul do LEM
sobre mulheres, cidades e
territórios

X

X

X

X

Finalizado

Empowering Women in
the 21st Century

X

Apresentação pública do
Plano de Implementação
da Sociedade Civil no
âmbito dos ODS

X

X

X

X

A caminho da
finalização:
apresentados
principais resultados
da consulta pública;
definição de plano da
sociedade civil.

Difusão do Kit de
Informação CEDAW4ALL

X

X

X

X

Finalizado

Continuação da difusão
das Observações e
Recomendações do
Comité CEDAW sobre o
último relatório de
aplicação da Convenção
apresentado por Portugal

X

X

X

X

Finalizado

Finalizado

Disponibilizar na página
web da PpDM, um
BI/perfil das organizações
membro e associadas
Assembleia-Geral da AFEM
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Não concretizado

X

Finalizado
NIF: 506 844

Seminário sobre violência
sexual

Não concretizado

Atualização permanente
da página de internet da
PpDM

X

X

X

X

Finalizado

Atualização permanente
do facebook e twitter

X

X

X

X

Finalizado

Promover a troca de
informação entre as
organizações membro e a
PpDM relativamente aos
projetos e atividades

X

X

X

X

Finalizado

Manter contacto
permanente com os media

X

X

X

X

Finalizado
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Figura 47 - Execução do Plano de Atividades 2017

Figura 48 – Assembleia-Geral de 11 de novembro de 2017

Centro Maria Alzira Lemos |
Casa das Associações
Estrada Alvito 1150-215 Lisboa

T: +351 213626049 @PlatMulheres
E: plataforma@plataformamulheres.org.pt
W: www.plataformamulheres.org.pt

NIF: 506 844

