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Nota introdutória sobre 2019 
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O relatório de atividades da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) em
2019 pretende ser um instrumento de comunicação interna e externa, apresentando de forma
acessível a intensa atividade da organização ao nível nacional, europeu e internacional.

A nível nacional é de realçar, em ano de eleições, o enfoque dado à participação política das
mulheres numa perspetiva feminista, num ano em que se aplicou pela primeira vez, nas
eleições legislativas, a nova Lei da Paridade que estabelece os limiares de paridade nos 40-60.
Realizámos o primeiro debate em Portugal sobre os direitos das mulheres na Europa,
produzimos e disseminámos o Manifesto por uma Europa Feminista e um guia feminista sobre
as eleições legislativas. É ainda de realçar a prioridade do trabalho no combate à violência
masculina contra as mulheres e as raparigas, que se traduziu, entre outros, na dinamização da
campanha #ANetDelaOsDireitosDela, e no arranque do projeto EXIT | Direitos Humanos das
mulheres a não serem prostituídas. Finalmente, destacamos ainda que, em 2019, a Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres continuou a prestar apoio técnico ao Estado
Português na operacionalização dos orçamentos sensíveis ao género.

A nível europeu e internacional é de realçar o intenso trabalho no âmbito do Lobby Europeu das
Mulheres - no qual a PpDM está eleita para o executivo, exercendo a Vice-presidência - bem
como o trabalho de monitorização dos compromissos e políticas na área dos direitos humanos
das mulheres e da promoção da igualdade entre mulheres e homens. Destacam-se, neste
âmbito, a participação da PpDM na 33ª Pré-sessão da Revisão Periódica Universal de Direitos
Humanos das Nações Unidas sobre Portugal, no processo de revisão de Pequim+25 da região
UNECE das Nações Unidas, na 82ª Pré-sessão do Comité sobre a Convenção dos Direitos da
Criança das Nações Unidas e na 63ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das
Nações Unidas.

Destas e de outras atividades, projetos, e concretizações, se dá conta neste relatório.

              Lisboa, 25 de janeiro de 2020  



Sobre a
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres

A Plataforma tem por fim contribuir para a promoção da igualdade entre as mulheres e os homens e a defesa
dos direitos das mulheres, incluindo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres,
designadamente no quadro dos objetivos, da legislação, das recomendações e das orientações pertinentes a
nível nacional, internacional e da União Europeia, congregando as organizações membros, na sua diversidade,
para a construção de sinergias que, designadamente, permitam e aprofundem a reflexão, o debate, a ação
coletiva e a intervenção cívica e social, e criem condições concretas para a participação efetiva e sustentável no
processo de decisão política, na definição das políticas públicas e no apoio ao exercício do direito de ação
judicial, por ação ou omissão, em matéria de promoção da igualdade entre mulheres e homens e de defesa dos
direitos das mulheres, incluindo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.

A plataforma é um espaço de diálogo e de intercâmbio de posições e pontos de vista entre as organizações de
direitos das mulheres e promoção da igualdade entre mulheres e homens, que tem por objetivos:

• Refletir sobre os interesses das mulheres, promovendo, designadamente, o debate e a discussão sobre a sua
situação e problemática;
• Contribuir para o incentivo e desenvolvimento do associativismo na área dos direitos humanos das mulheres e
promoção da igualdade entre mulheres e homens;
• Assumir-se como interlocutora perante os poderes constituídos e reivindicar o direito à consulta sobre todos
os assuntos que respeitem às mulheres portuguesas e em Portugal, e à promoção da igualdade entre mulheres
e homens em todas as áreas da vida em sociedade;
• Colaborar, por iniciativa própria, ou por solicitação, com órgãos e organismos públicos nacionais, de
organizações internacionais e da União Europeia, através da realização de estudos, emissão de pareceres e
informações relacionados com problemática e interesses conexos com os direitos das mulheres, promoção da
igualdade entre mulheres e homens e mainstreaming da dimensão da igualdade entre mulheres e homens;
• Promover o diálogo entre as organizações de direitos humanos das mulheres e que promovem a igualdade
entre mulheres e homens.

Criada em 2004, a Plataforma trabalha no sentido da capacitação, articulação e mobilização das ONGDMs
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 representa Portugal na Associação das Mulheres da Europa Meridional (AFEM), é membro da
Fundação das Mulheres do Euro-Mediterrâneo, da Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o Tráfico de
Seres Humanos e tem Estatuto Consultivo Especial junto do ECOSOC das Nações Unidas. 

A Plataforma constitui a coordenação nacional do Lobby Europeu das Mulheres (LEM), a maior plataforma de
associações de mulheres da União Europeia (UE) que trabalha no sentido de promover uma Europa feminista. 

A Plataforma gere o “Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações” e é composta, atualmente, por 27
organizações que representam as mulheres na sua diversidade. 
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Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações
Parque Infantil do Alvito, Estrada do Alvito, Monsanto
1300-054 Lisboa

Tel.: +351 21 362 60 49
Skype: plataforma-direitos-mulheres

plataforma@plataformamulheres.org.pt



Corpos sociais - Triénio 2019-2021

Ana Sofia Fernandes é Presidente da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres, Vice-Presidente do Lobby Europeu das Mulheres,
membro do grupo de referência global da UE/ONU no âmbito da Iniciativa
“Spotlight” e Conselheira no Conselho Económico e Social Português (CES). 

Leonor Valente Monteiro é Vice-Presidente da Plataforma Portuguesa para
os Direitos das Mulheres e delegada à Assembleia Geral do Lobby Europeu
das Mulheres. Advogada. Fundadora e Coordenadora-Geral da Associação
Projecto Criar (APC). 

Ilidiacolina Vera Cruz, é Tesoureira da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres. Foi fundadora e é presidente da Associação Mén Non –
Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal desde março
2017, tendo exercido funções de Secretária Geral e financeira (2010-2014) e Vice-
Presidente (2014-2017). 

Teresa Pinto é Presidente da Mesa da AG da Plataforma Portuguesa para os Direitos
das Mulheres, por proposta da APEM – Associação Portuguesa de Estudos sobre as
Mulheres.

Margarida Medina Martins é Vice-Presidente da AG da Plataforma Portuguesa
para os Direitos das Mulheres. Co-fundadora da AMCV – Associação de Mulheres
Contra a Violência (1992), representou a organização na ONU, WAVE, LEM e CC da
CIG, sendo atualmente Presidente. 

Isabel Maia Rebelo é secretária da AG da Plataforma Portuguesa para os Direitos
das mulheres, em representação da cooperativa SEIES. É cofundadora da cooperativa
SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social (1980), tendo
exercido diversos cargos nos seus órgãos sociais, nomeadamente de direção. 

Nora Kiss é Presidente do Conselho Fiscal da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres. Politóloga e economista de formação, é Presidente da Direção
da REDE de Jovens para a Igualdade.

Iolanda Veiga é Vogal do Conselho Fiscal da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres. É Presidente da Associação de Mulheres Cabo-verdianas
na Diáspora em Portugal desde janeiro 2017, tendo exercido funções de Vice-
Presidente na Associação Cabo-verdiana de Lisboa (2011-2013)

Ana Rita Brito é vogal do Conselho Fiscal da Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres. Desde 2015 é coordenadora de projectos Internacionais na
Akto, entre os quais Programa H e M – Promoção da cidadania e igualdade género
entre jovens em parceria com o Instituto Promundo – Europa e o CES da UC. 
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Conselho Fiscal
Vogal

AMCDP
Iolanda Veiga

Presidente
APEM

Teresa Pinto

Vice-Presidente
AMCV

Margarida Medina 
Martins
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SEIES

Isabel Rebelo 

Presidente
REDE

Nora Kiss
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Estrutura organizacional

Mesa da Assembleia Geral

Associação
contra o 
femicídio Vogal

Akto
Ana Rita Brito

Tesoureira
Mén Non

Ilidiacolina Vera Cruz

Direção
Presidente

EOS
Ana Sofia Fernandes

ESTATUTOS | https://bit.ly/2OEXUFAE
REGULAMENTO INTERNO | https://bit.ly/2ZK1QLm

Vice-Presidente
Projecto Criar

Leonor Monteiro

Ana Sofia Fernandes 
Secretária-Geral

Alexandra Silva
Coordenadora de projetos

Margarida Santos
Coordenadora do projeto "Ouvir o presente,
cuidar o futuro: homenagear Maria de Lourdes
Pintasilgo" (até julho 2019)

Margarida Teixeira
Técnica de projetos

Paula Ortiz
Técnica do projeto "Feminismos no Centro" (até
março 2019)

Rita Travassos
Estagiária (março-outubro 2019)

Joana Sábio
Estagiária (desde outubro 2019)

Genoveva Mariana
Empregada de limpeza

22 Voluntárias

 

Equipa
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Adesões

Em 2019, a Assembleia Geral da PpDM
aprovou a adesão de três organizações:

- Contra o Femicídio | Associação de
Familiares e Amigas/os de Vítimas de
Femicídio - membro efetivo

- Dignidade | Associação para os Direitos das
Mulheres e das Crianças - membro efetivo

- Rede Europeia de Cidadania e Identidade -
membro associado

Em 2019, duas das organizações-membros foram
extintas:

- Meninas de Odivelas Associação

- GAIP | Associação de Apoio e Intervenção em
Psicologia

A PpDM encerrou 2019, por isso, com 27
organizações

Extinções

Convenção da PpDM
A 23 de fevereiro de 2019, realizámos a segunda Convenção da PpDM, 5 anos após a primeira, visando a
identificação de prioridades, o desenho de estratégias e o reforço do papel da PpDM no plano nacional,
europeu e internacional. 
Realizámos o diagnóstico de necessidades e construímos o plano de ação em conjunto, bem como
elaborámos contribuições e reivindicações para as eleições, europeias e legislativas, de 2019.



Projetos

Ouvir o Presente, Cuidar
o Futuro: Homenagear
Maria de Lourdes
Pintasilgo

Saber e Fazer + com igualdade

Sentir e Agir
Mulher

Orçamentos
sensíveis ao género

Sexualidade em segurança com igualdade: 
não à compra de sexo!



Projetos Projetos em 2019

Orçamentos sensíveis ao género
Duração: Fevereiro a dezembro de 2019
Financiamento: Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Entidade promotora: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Apoio ao Governo Português na operacionalização do artigo 15º do OE 2019
Objetivos: Os orçamentos nacionais são instrumentos fundamentais para a concretização das políticas públicas. A sua
conceção e aplicação podem ter impactos desiguais na vida das mulheres e dos homens, das raparigas e dos rapazes,
uma vez que os estereótipos de género determinam consequências diferenciadas nas respetivas condições de vida,
satisfação de necessidades e estatuto social e económico. A estes acrescem outros impactos resultantes de fatores
múltiplos, tais como a idade avançada, deficiência, raça, etnia, estatuto socioeconómico, território de residência, que
moldam a natureza, amplitude e a profundidade das desigualdades entre mulheres e homens. Os orçamentos
sensíveis ao género correspondem à efetivação do mainstreaming de género no processo orçamental,
compreendendo a reestruturação das receitas e das despesas com o objetivo de promover a igualdade entre mulheres
e homens.

Na sequência da realização em 2018 da ação piloto sobre Orçamentos sensíveis ao género, que contou com a
participação de vários departamentos governamentais e na qual foram dados os primeiros passos tendo em vista uma
análise de género nas respetivas políticas públicas setoriais e a sua tradução na construção de orçamentos sensíveis a
género, a CIG publicou o Guia Metodológico para o Estado Português e em junho de 2019  o Relatório Geral Orçamento
com Impacto de Género - 5RS, elaborado pela PpDM em articulação com a CIG.

Em 2019 foi feita a análise das respostas ao Anexo IX-A "Orçamentos com impacto de género", do OE 2019. Foram
também dados contributos para o decreto-lei n.º 84/2019, de 28 de junho, sobre a execução orçamental.

No quadro do programa de formação de 2019 do INA - Direcção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas e protocolado com a CIG "Igualdade e não discriminação", foi organizado um curso de formação sobre
orçamentos sensíveis ao género, ao qual esteve associado um núcleo de práticas, ministrado pela equipa da PpDM. Em
2019 estava previsto uma segunda ação do curso que foi re-calendarizada para 2020. 

Em 2019, foi também realizado um workshop na Presidência do Conselho de Ministros a 24 de junho, que consistiu na
apresentação dos resultados do Relatório 5RS e de preparação para o restante trabalho a ser levado a cabo em 2019
dirigido a coordenadoras/es de programas orçamentais, conselheiras/os para a igualdade de vários ministérios e
responsáveis pela área financeira, com a participação por parte da PpDM de Ana Sofia Fernandes e Lina Coelho.

A 14 de março, Ana Sofia Fernandes participou na conferência organizada pela Presidência Romena da UE e pela
Áustria e Finlândia  “Gender budgeting: smart spending for social protection, public services and sustainable
infrastructures" na 63ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres (CSW63) nas Nações Unidas, em Nova
Iorque, em que apresentou o trabalho desenvolvido pela PpDM com o Estado Português nesta área. A 9-10 de maio de
2019, foi realizada também outra apresentação em Helsínquia, Finlândia, num seminário de capacitação no âmbito do
grupo de trabalho de peritas do Lobby Europeu das Mulheres, dirigido a membros do grupo de trabalho de economia
feminista e do Observatório contra a violência do LEM.
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EXIT - Direitos Humanos das mulheres a não serem prostituídas
Duração: Abril  de 2019 a março de 2021
Financiamento: Programa Cidadãos Ativ@s / EEA Grants
Entidade promotora: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Entidades parceiras:  Kvinnefronten (Frente das Mulheres da Noruega),  Assembleia Feminista de
Lisboa, Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projecto Criar, Associação Ser Mulher,
EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, Associação O Ninho, Ergue-te Equipa
de Intervenção Social, CIAF – Centro Integrado de Apoio Familiar, Mén Non – Associação das Mulheres
de São Tomé e Príncipe em Portugal, Movimento Democrático de Mulheres e Rede de Jovens para a
Igualdade.
Objetivos: Combater o sistema da prostituição e defender os direitos humanos das mulheres e
raparigas através da campanha informativa #ExitProstitution, da capacitação e conscientização de
jovens, e de uma investigação a nível nacional sobre os serviços de saída necessários para que as
mulheres tenham alternativas reais ao sistema da prostituição. Estas três componentes compõem
uma estratégia de lobbying e advocacy para promover junto de decisoras/es a implementação do
modelo da igualdade em Portugal em vigor em países como a Noruega.

Site da campanha: www.exitprostitution.org

3
Formações para
jovens abolicionistas

42
Jovens 
formadas/os 15

Ações de
conscientização 
de jovens

Jovens
conscientizadas/os413

Feminismos no Centro

Duração: Janeiro de 2016 a março de 2019 
Financiamento: CIG/POISE
Entidade promotora: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Entidades parceiras: Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), Akto – Direitos
Humanos e Democracia, CooLabora, Graal Coimbra, e Associação Mulher Séc. XXI e Fundação ADFP.
Objetivos: Capacitar e mobilizar as organizações membros 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.

2 Sessões InformAtivas 1 Seminário final 1
Centro de recursos online:
CRC Digital

2
Vídeos (vídeo de
projeto e reportagem
da 1ª e 2ª formações)
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Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de Lourdes
Pintasilgo

Duração: Julho de 2017 a março de 2020
Financiamento: Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade 
Entidade promotora: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Entidades parceiras: Fundação Cuidar o Futuro
Objetivos: Disseminar o legado de Maria de Lourdes Pintasilgo enquanto figura cívica, pública e
política de relevo a nível nacional e internacional no quadro das comemorações dos 40 anos da CIG;
aprofundar, reforçar e democratizar o conhecimento e o reconhecimento da ação e 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 mulheres, e uma perspetiva de
compromisso com o futuro sustentável fundado na filosofia da ética do cuidado, revelando-se de uma
atualidade e pertinência indiscutíveis; 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 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 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, 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.

Audição Pública1 Roda e Conversa1 Lançamento de livro1
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Connect Europe

Duração: Janeiro de 2019 a junho de 2020 
Financiamento: Programa Europa para os Cidadãos da União Europeia
Entidade promotora: Foreningen Nyt Europa 
Entidades parceiras: Aktiivinen Eurooppalainen Kansalainen Suomi Ry – AEKS (Finlândia), Democracy
International eV (Alemanha), Stichting Netwerk Democratie (Holanda), Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Baltyk (Polônia), Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (Portugal) e o Fórum
Cívico Europeu
Objetivos: Envolver as cidadãs e os cidadãos e organizações da sociedade civil representantes de sete
países europeus num diálogo construtivo sobre o futuro da Europa e garantir os valores fundamentais
da UE constantes da sua Carta dos Direitos Fundamentais.
Site do projeto: www.eurights.org

Reunião na AR
(Lisboa)1

Festival "Cities for digital
rights" (Amsterdão)

Debates
(Lisboa)1 2

Reuniões de parceria
(Copenhaga,
Amsterdão, Lisboa,
Helsínquia, Gdansk)

5
Conferências
(Helsínquia,
Gdansk)

2

EUROACE_Viogen
Duração: Julho de 2017 a dezembro de 2020
Financiamento: Interreg España-Portugal
Entidade promotora: IMEX - Instituto da Mulher da Extremadura (Espanha)
Entidades parceiras: PpDM (Portugal) e Secretaría General de Educación de Extremadura (Espanha)
Objetivos: Melhorar a intervenção e a proteção de vítimas de violência de género via a
implementação de mecanismos de cooperação e colaboração entre os dois países, bem como o
desenvolvimento de instrumentos inovadores de cooperação transfronteiriça, através de:
- Diagnóstico, identificação e desenvolvimento de ferramentas inovadoras;
- Capacitação de profissionais que prestam apoio a vítimas de violência sexista através de
ferramentas inovadoras especializadas online;
- Desenvolvimento de um protocolo de cooperação e de mecanismos de cooperação transfronteiriça
sobre proteção e segurança para mulheres vítimas de violência;
- Educação para a prevenção da violência contra as mulheres.

Site do projeto: www.viogen-euroace.eu

Reunião governamental
Portugal e Espanha1
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https://plataformamulheres.org.pt/artigos/projetos/connect-europe/
https://plataformamulheres.org.pt/projectos/euroace_viogen-cooperacao-transfronteirica-no-combate-a-violencia-de-genero-contra-as-mulheres/
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Sentir e Agir Mulher

Duração: Janeiro a dezembro de 2019
Financiamento: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
Entidade promotora: Mén Non - Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal
Entidades parceiras: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, União das Cidades Capitais de
Língua Portuguesa, Plataforma Cafuka.
Objetivos:    Potenciar as capacidades e as competências das mulheres imigrantes, em particular das
mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal através do reforço da capacitação destas em direitos
humanos das mulheres, da participação cívica e política das mulheres imigrantes e do associativismo de
mulheres para uma cidadania plena, e que tem por objetivos, entre outros: 
- Contribuir para reforçar o associativismo de mulheres imigrantes, em particular de São Tomé e Príncipe,
nomeadamente através da capacitação das mulheres para uma participação cívica e política; 
- Contribuir para a capacitação das mulheres imigrantes e para a concretização de trajetórias migratórias
inclusivas e promotoras de uma cidadania plena; 
- Informar as mulheres imigrantes sobre direitos humanos, prevenção e combate à violência contra as
mulheres, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, lideranças femininas, empreendorismo feminino,
participação cívica e política, associativismo de mulheres, nomeadamente através da dinamização de
sessões informativas e de workshops de capacitação; 
- Disseminar informação sobre direitos humanos, prevenção e combate à violência contra as mulheres,
saúde e direitos sexuais e reprodutivos, lideranças femininas, empreendorismo feminino, participação
cívica e política, associativismo de mulheres nomeadamente através de brochuras informativas.

Workshops
Campanha
"Homens pela
Igualdade"

1

Saber e Fazer + com igualdade

Duração:  Novembro de 2019 (por motivos de saúde da coordenadora, este projeto está em pausa)
Financiamento: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Entidade promotora: Associação de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal
Entidades parceiras: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Objetivos:  Promover a igualdade entre mulheres e homens numa perspetiva interseccional, contribuir
para o empoderamento das mulheres e consequente redução de fatores de vulnerabilidade social, cultural
e cívica, através da promoção e da divulgação da cultura cabo-verdiana - em particular o Batuke, a
gastronomia e os trajes típicos. Especificamente, o projeto procura:
- Promover a associação de autorepresentantes e contribuir para a sua sustentabilidade e reconhecimento;
- Promover a reflexão sobre a igualdade entre mulheres e homens na ótica do combate às discriminações
múltiplas;
-  Comemorar o dia das mulheres cabo-verdianas com debates sobre os direitos humanos das mulheres e a
igualdade entre mulheres e homens;
- Dinamizar e implementar campanhas de conscientização online e de angariação de fundos para as
Batukadeiras em Portugal e para angariar alimentos e roupas para mulheres em situação de particular
vulnerabilidade em Cabo-Verde.

1 Tertúlia com as Batukadeiras 1
Celebração do dia das mulheres
 cabo-verdianas

2
Ações de 
sensibilização4
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2
Brochuras
- Apelo de Bruxelas | juntas/os por
uma Europa livre de prostituição
- 18 mitos sobre a prostituição
(reedição)

3

Sexualidade em segurança com igualdade: não à compra de sexo

Duração: Janeiro a dezembro de 2019
Financiamento: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Entidade promotora: EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento
Entidades parceiras: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
Objetivos: O projeto Sexualidade com segurança em igualdade: não à compra de sexo! visa a
prevenção mediante a promoção nas escolas e na sociedade em geral de uma Educação Integrada
no que respeita à sexualidade e às relações sexuais, dirigida a adolescentes.

1
Invólucro de preservativos masculinos
"O prazer mútuo não tem preço!"
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https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/12/Brochura_sexualidade_segura_em_igualdade_-_WEB.pdf
http://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2016/11/18_Mitos_sobre_Prostituicao.pdf


Pressão e influência



Ações de pressão e influência

Tomada de Posição de ONG’s face às declarações da Associação Sindical de Juízes sobre a baixa
taxa de condenações nos casos de violência contra as mulheres referidas no relatório do GREVIO
25.01.2019

"(...) As entidades abaixo subscritas vêm expressar a sua  indignação face às declarações
da Associação Sindical de Juízes, que apontou como motivos para a baixa taxa de condenações nos
casos de violência contra as mulheres a dificuldade de prova e as falsas denúncias. (...) Existem
inúmeros estudos sobre o número reduzido de falsas denúncias em crimes sexuais ou de violência
doméstica.  Relembramos que há uma grande distância entre a incapacidade de demonstrar em
tribunal que um crime ocorreu e afirmar que a denúncia era falsa. (...) Esperamos que as medidas
resultantes das recomendações do GREVIO sejam implementadas de forma célere e conduzam a uma
efetiva melhoria na forma como as vítimas são tratadas e protegidas pela justiça." 
Subscritoras:  (6) AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projecto Criar,
Dignidade – Associação para os Direitos das Mulheres e Crianças, Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres, UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.

 

Campanhas, cartas abertas
e tomadas de posição

Campanha #ANetDelaOsDireitosDela

A  campanha #ANetDelaOsDireitosDela foi a
transposição para Portugal da campanha do
Lobby Europeu das Mulheres #HerNetHerRights.
Decorreu durante 12 dias nas redes sociais, com o
início no dia de S. Valentim (14 de fevereiro). O
objetivo da campanha é conscientizar sobre a
violência online contra mulheres e raparigas, 
 através da identificação e análise sucinta de 12
tipos de agressores online. 

Os 12 posts da campanha, no seu conjunto,
tiveram um alcance de 29,503 utilizadoras/es,
foram partilhados 313 vezes e geraram 2240
interações. 

 

Violência masculina contra as mulheres

Tomada de posição

15
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https://plataformamulheres.org.pt/tomada-de-posicao-de-ongs-face-as-declaracoes-da-associacao-sindical-de-juizes-sobre-a-baixa-taxa-de-condenacoes-nos-casos-de-violencia-contra-as-mulheres-referidas-no-relatorio-do-grevio/


Comunicado à imprensa

Comunicado 14.10.2019 - #AsMulheresObjetam

De 14 a 18 de outubro, o Lobby Europeu das Mulheres, cuja coordenação nacional é a Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres, e as organizações parceiras do Apelo de Bruxelas (Brussel’s
Call) organizam a Semana de ação Europeia Mulheres Objetam! Para Acabar com a Exploração Sexual
(Women Object! – Week of Action to end sexual exploitation), reunindo em Bruxelas mais de 150
mulheres sobreviventes, feministas, ativistas, movimentos aliados e mulheres líderes de toda a
Europa e para além da Europa, para consciencializar para a violação dos Direitos Humanos no
sistema da prostituição e exploração sexual. (...)

No contexto da Semana de Ação Europeia de Ação para Acabar com a Exploração Sexual
#MulheresObjetam!, defendemos uma Diretiva de combate à exploração sexual e prostituição; uma
estratégia e um enquadramento legal abrangente para combater todas as formas de violência contra
as mulheres e raparigas incluindo a exploração sexual; e um acordo de cooperação reforçada sobre a
implementação do Modelo da Igualdade pelos Estados-Membros da UE.

16

16 dias de ativismo: fim à violência masculina contra as mulheres e raparigas #LoudAndUnited

Entre 25 de novembro (Dia Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as
Mulheres) e 10 de Dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos) empreendemos  16 dias de
ativismo para a eliminação de todas as formas de violência masculina contra as mulheres e raparigas. 

OUVIR o que as sobreviventes têm a dizer. Reconhecer a força e a coragem que são necessárias para
falar sobre as suas experiências traumáticas. Agradecer-lhes por confiarem em nós. Apoiá-las na procura
de recursos. Apoiar as decisões que tomem. Respeitar a sua necessidade de privacidade.
ACREDITAR nas sobreviventes.
RECONFORTAR as sobreviventes  garantindo que “a culpa não é delas”. Ninguém pede para ser
violentada. A culpa cabe APENAS ao agressor.
EVITAR CULPABILIZAR! 

"Há que apoiar as sobreviventes! Esse apoio é individual e coletivo. Passa por:

A violência masculina contra as mulheres e raparigas tem o propósito de nos silenciar!
As feministas e as suas organizações repudiam esse silêncio, vêm para a rua gritar e continuarão unidas a
defender uma sociedade livre de todas as formas de violência masculina contra as mulheres e raparigas."

https://plataformamulheres.org.pt/conferencia-brussels-call-apelo-de-bruxelas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/conferencia-brussels-call-apelo-de-bruxelas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/conferencia-brussels-call-apelo-de-bruxelas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/16-dias-de-ativismo-fim-a-violencia-masculina-contra-as-mulheres-e-raparigas/
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Comunicado PpDM 18.07.2019 : Projeto de Lei n.º 1183/XIII/4.ª (BE) | Votação na AR em 19.07.2019

"Projeto de Lei n.º 1183/XIII/4.ª (BE) – Protege as crianças que testemunhem crimes de violência
doméstica e torna obrigatória a recolha de declarações para memória futura no decorrer do inquérito
(6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à
assistência das suas vítimas) – Votação no último plenário da AR (...)  Várias organizações entendem
que este Projeto de Lei é muito pertinente quanto à consideração das crianças como vítimas na Lei N.º
112/2009, de 29 de setembro. Aliás, é algo que vai ao encontro da Convenção do Conselho da Europa
para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de
Istambul) (...) Por tudo isto, e sobretudo  pelas crianças que vivem em contextos de violência
masculina contra as mulheres, um conjunto de 27 organizações apela a que as deputadas e os
deputados tenham em consideração o presente Projeto de Lei e votem favoravelmente."

Subscritoras: (27) Akto – Direitos Humanos e Democracia; AMCV – Associação de Mulheres contra a Violência; AMUCIP
– Associação de Mulheres Ciganas; APEM – Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres; Associação Agarrar
Exemplos; Associação de Mulheres Cabo-verdianas na Diáspora em Portugal; Associação Dignidade; Associação
Letras Nómadas; Associação Mulher Século XXI; Associação Mulheres na Arquitectura; Associação Mulheres sem
Fronteiras; Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto; Associação Projecto Criar;
Associação Ser Mulher Contra o Femicídio – Associação de Familiares e Amigas/os de Vítimas de Femicídio – ACF,
CooLabora, CRL – Intervenção Social, EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, Fundação
Cuidar o Futuro, Graal, Maio – Associação pela Igualdade, Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe
em Portugal, Paramédicos da Catástrofe Internacional, Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres,
Questão de Igualdade – Associação para a Inovação Social, Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens, SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social,
Soroptimist International Clube Lisboa Fundador.
 

Comunicado à imprensa

Carta enviada a deputados e deputadas sobre Projeto de Lei n.º 1183/XIII/4.ª

"No contexto da apreciação e votação no próximo dia 19 de Julho do Projeto de Lei n.º 1183/XIII/4.ª
(BE) - Protege as crianças que testemunhem crimes de violência doméstica e torna obrigatória a
recolha de declarações para memória futura no decorrer do inquérito (6.ª alteração ao regime jurídico
aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas) (...) , vimos
solicitar que se atenda à informação aqui exposta e à urgente necessidade de proteção das crianças
vítimas de violência doméstica, antes da sua deliberação e votação em plenário."

Subscritoras (27) : Akto – Direitos Humanos e Democracia; AMCV – Associação de Mulheres contra a Violência; AMUCIP
– Associação de Mulheres Ciganas; APEM – Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres; Associação Agarrar
Exemplos; Associação de Mulheres Cabo-verdianas na Diáspora em Portugal; Associação Dignidade; Associação
Letras Nómadas; Associação Mulher Século XXI; Associação Mulheres na Arquitectura; Associação Mulheres sem
Fronteiras; Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto; Associação Projecto Criar;
Associação Ser Mulher; Contra o Femicídio – Associação de Familiares e Amigas/os de Vítimas de Femicídio – ACF,
CooLabora, CRL – Intervenção Social, EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, Fundação
Cuidar o Futuro, Graal, Maio – Associação pela Igualdade, Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe
em Portugal, Paramédicos da Catástrofe Internacional, Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres,
Questão de Igualdade – Associação para a Inovação Social, Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens, SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social,
Soroptimist International Clube Lisboa Fundador.

Carta a deputadas e deputados  
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https://plataformamulheres.org.pt/comunicado-a-imprensa-projeto-de-lei-n-o-1183-xiii-4-a-be-votacao-na-ar-em-19-07-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/comunicado-a-imprensa-projeto-de-lei-n-o-1183-xiii-4-a-be-votacao-na-ar-em-19-07-2019/
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https://plataformamulheres.org.pt/comunicado-a-imprensa-projeto-de-lei-n-o-1183-xiii-4-a-be-votacao-na-ar-em-19-07-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/cartadeputadas_os_estatuto_vitima_criancas18jul2019/
https://plataformamulheres.org.pt/tomada-de-posicao-de-ongs-face-as-declaracoes-da-associacao-sindical-de-juizes-sobre-a-baixa-taxa-de-condenacoes-nos-casos-de-violencia-contra-as-mulheres-referidas-no-relatorio-do-grevio/
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Mulheres na tomada de decisão - Campanha 50/50

A PpDM examinou também as listas e os programas dos partidos políticos através do infográfico: Europeias
2019: Em Portugal que partidos concorrem com listas paritárias e programas que defendem os direitos
humanos das mulheres? 

A 17 de maio de 2019, a PpDM organizou o primeiro debate sobre direitos das mulheres e eleições
europeias em Portugal. 

Realizou ainda um vídeo de apelo ao voto pelas mulheres.

Enquanto as discussões sobre a Proposta de Lei 117/XIII/3ª (GOV) – Altera a lei da paridade nos órgãos do
poder político, decorriam na Assembleia da República, a PpDM dinamizou uma campanha nas redes
sociais   com base na obra  Afinal, o que é a Democracia Paritária? A participação de mulheres e de
homens na organização social!
 

Em janeiro de 2019, a PpDM publicou o Manifesto 50/50 - Mulheres para a Europa, Europa para as
Mulheres do Lobby Europeu das Mulheres para apresentar as reivindicações feministas: uma Europa que
concretize a igualdade para as mulheres na tomada de decisão política; que assegure a independência
económica para todas as mulheres de forma igualitária; livre de violência contra as mulheres;  que
proporcione paz, segurança humana e dignidade para todas as mulheres e raparigas; que consagre
recursos aos Direitos Humanos das mulheres.
 

https://plataformamulheres.org.pt/campanha-5050-mulheres-para-a-europa-europa-para-as-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/apelo-ao-voto-vamos-votar-por-uma-europa-feminista-video/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/europeias-2019-que-partidos-politicos-concorrem-com-listas-paritarias-e-programas-defendem-os-direitos-humanos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/debate-eleicoes-europeias-2019-e-direitos-das-mulheres-video-e-audio/
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Legislativas 2019 - Guia Feminista

Comunicado PpDM 03/10/2019: Análise feminista
aos programas eleitoriais: o que as mulheres devem
saber para fazer uma escolha informada a 6 de
outubro

"As principais propostas dos programas eleitorais
analisados remetem para: o trabalho; a articulação
entre a vida profissional, pessoal e familiar; a
representação e participação em cargos de tomada
de decisão; os direitos sexuais e reprodutivos; a
violência contra as mulheres; os orçamentos
sensíveis ao género, o combate aos estereótipos de
género; e os recursos financeiros para promover a
igualdade entre mulheres e homens.

A PpDM considera ser prioritário: eliminar a violência
masculina contra as mulheres e raparigas; avançar
para a implementação de uma economia feminista;
aumentar a participação das mulheres na tomada de
decisão a par de uma maior consciência feminista das
mulheres no poder; apoiar as organizações que
promovem os direitos humanos das mulheres; e
apostar na educação não sexista."
 

Comunicado PpDM 22/01/2019: Proposta de Lei 117/XIII/3ª (GOV) – Altera a lei da paridade nos
órgãos do poder político - Hoje o Parlamento pode marcar a diferença na nossa democracia
representativa 

"A proposta de Lei em discussão possui o indiscutível mérito de corrigir o entendimento do conceito de
paridade presente na Lei de 2006 e de consagrar pela primeira vez, em Portugal, a adoção de, pelo
menos, um limiar de paridade, ou um mínimo de 40% de ambos os sexos nas listas de candidaturas –
conceito esse definido pelo Conselho da Europa em 2003 na Recomendação (REC (2003) 3 do Comité
de Ministros sobre a participação equilibrada das mulheres e dos homens na tomada de decisão
política e pública. Essa alteração é básica! E na nossa perspetiva  já é mais do que tempo de as
mulheres representarem, pelo menos, 50% das listas."
 

Comunicado à imprensa

https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/10/Mini_Guia_Feminista-Legislativas2019.pdf
https://plataformamulheres.org.pt/guia-feminista-eleicoes-legislativas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/guia-feminista-eleicoes-legislativas-2019/
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https://plataformamulheres.org.pt/guia-feminista-eleicoes-legislativas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/ppdm-comunicado-proposta-de-lei-117xiii3a-gov-altera-a-lei-da-paridade-nos-orgaos-do-poder-politico-hoje-parlamento-pode-marcar-a-diferenca-na-nossa-democracia-representativa/


Dia Internacional das Mulheres

Pôr termo a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas e promover uma sociedade de paz,
segurança e dignidade humana.Desafiar e acabar com a cultura sexista, os estereótipos de género e as
discriminações múltiplas.
Promover efetivamente uma educação não estereotipada, assente nos direitos humanos e fomentadora da
reflexividade crítica aos sistemas e modelos económicos e sociais vigentes.
Promover a transformação feminista da economia sustentável com base em outros modelos económicos
baseados na igualdade, no bem-estar, nos cuidados e na justiça social. Pôr termo às desigualdades salariais, de
pensões, de rendimentos entre mulheres e homens.
Acabar com a pobreza que tem um rosto feminino.
Respeito e promoção dos direitos humanos das mulheres e incrementação sustentada dos instrumentos que
os promovem – efetivação desses compromissos políticos. 
Governança forte para os direitos humanos das mulheres, também através de mecanismos institucionais para
a igualdade abrangentes e coordenados, e envolvendo  SEMPRE  as organizações promotoras dos direitos
humanos das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens.
Assegurar que ninguém fica para trás! Compromisso efetivo com o respeito, promoção e concretização dos
direitos humanos de todas as mulheres em toda a nossa diversidade.
O reconhecimento pelo Estado português de que todas as formas de violência masculina contra as mulheres
são parte de um continuum de violência contra as mulheres por serem mulheres.
Pôr fim à impunidade dos agressores de violência sexista – execução efetiva de penas, fim à suspensão
provisória do processo, investigações rigorosas, reforço da aplicação de medidas de coação.
Tipificação e apoio financeiro de serviços especializados para sobreviventes de violência sexual, promovidos
por organizações feministas.
Reconhecimento político de que o sistema da prostituição se baseia na exploração de todas as formas de
desigualdade, poder e dominação (dos homens sobre as mulheres, das pessoas com capacidade financeira
sobre aquelas que a não têm, globalmente do Norte sobre o Sul, etc.).
Adoção de uma lei semelhante à lei francesa que responsabilize e criminalize os proxenetas e os compradores
de sexo e crie mecanismos efetivos de saída das mulheres do sistema da prostituição.

Comunicado PpDM 08/03/2019: Dia Internacional das Mulheres

Neste 8 de março de 2019, recordamos novamente a necessidade de:

Declaração do Lobby Europeu das Mulheres para a 64ª Sessão da
Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas

"O Lobby Europeu das Mulheres (LEM), em conjunto com as suas 2000 organizações de mulheres de toda a
Europa, apela aos governos de todo o mundo para  reafirmarem  o seu  compromisso  para com a Plataforma de
Ação de Pequim (PAP), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW), a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ODS). Após vinte e cinco anos, uma nova geração de ativistas feministas juntou-se
à missão global pelos direitos humanos das mulheres e pela igualdade entre mulheres e homens, raparigas e
rapazes, gerando um maior ímpeto para combater aspetos sistémicos e intersecionais da desigualdade de género.

Embora se tenha assistido a progressos nos últimos vinte e cinco anos, ainda há um longo caminho a percorrer
para realizar plenamente os direitos humanos das mulheres e a igualdade entre mulheres e homens, raparigas e
rapazes. Apelamos aos governos para reafirmarem o seu compromisso para com as ações positivas e com
o mainstreaming de género, ou seja, a integração sistemática e transversal da igualdade entre mulheres e homens
em todas as políticas, que continua a ser a estratégia mais poderosa e transformadora para garantir uma
perspetiva de género como parte integral de todas as políticas e ações em todas as áreas, incluindo nas políticas
macroeconómicas e nos orçamentos."
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Conselho Económico e Social: – Efetiva – Ana Sofia Fernandes; Suplente – Alexandra Silva (ambas EOS –
Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento)
Comissão de Acompanhamento da ENIND – Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação
e Desenvolvimento)
Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – observadoras – Ana Sofia
Fernandes e Alexandra Silva (ambas EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento)
Comissão Nacional para os Direitos Humanos – Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos,
Cooperação e Desenvolvimento)
REDE DLBC LISBOA – Associação para o desenvolvimento local de base comunitária de Lisboa–
Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento)
Conselho Municipal para a Igualdade (CMI) de Lisboa - Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos,
Cooperação e Desenvolvimento)
Fórum da Sociedade Civil para os ODS – Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação e
Desenvolvimento)
Grupo das Entidades Subscritoras do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação para o
Desenvolvimento (ESPAS da ENED) – Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação e
Desenvolvimento)
Plataforma de Intervenção na área da Prostituição e de Outras Formas de Exploração Sexual e Combate
ao Tráfico de Pessoas da Câmara Municipal de Lisboa (aguarda-se operacionalização para posterior
identificação das representantes)

Representações em estruturas nacionais:

Reuniões e audições com organismos nacionais
e internacionais 50

A PpDM participou em várias audiências e reuniões com entidades governamentais e internacionais. Na
próxima página poderão consultar uma lista completa. É importante realçar a reunião com a Ministra de
Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva, a 20 de dezembro de 2019, onde foram debatidos, entre
outros temas os 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim; a futura Estratégia Europeia para a Igualdade
entre Mulheres e Homens; o OE 2020 e orçamentos com impacto de género; e a futura Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Esta reunião contou com uma delegação significativa da PpDM e das suas organizações-membros:
Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV); Graal; Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens (REDE); Aliança para a Democracia Paritária (ADP); Associação Mén
Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal; Associação Mulheres Sem Fronteiras;
Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto; Associação Ser Mulher;
Soroptimist International Clube Lisboa Fundador; Akto – Direitos Humanos e Democracia; Questão de
Igualdade – Associação para a Inovação Social; EOS – Associação de Estudos, Cooperação e
Desenvolvimento.
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Reuniões e audições com órgãos
nacionais e internacionais 50

15/10/2019 I Reunião com as eurodeputadas Maria
Manuel Leitão Marques e Isabel Santos (PS)

09/10/2019 I Reunião plenária do Conselho Económico
e Social (CES)

25/09/2019 IReunião plenária do Conselho Económico
e Social (CES)

18/09/2019 I Reunião plenária do Conselho Económico
e Social (CES)

11/09/2019 I Reunião plenária do Conselho Económico
e Social (CES)

10/09/2019 I Reunião com grupo de candidatas a
deputadas do PS

05/09/2019 I Reunião do Conselho Municipal para a
Igualdade de Lisboa

01-02/07/2019 I Spotlight Initiative: retiro

19/06/2019 I Formação para as entidades subscritoras
do Plano de Ação da ENED 2018-2022

18/06/2019 I Reunião do Fórum da Sociedade Civil
para os ODS

11/06/2019 I Audição conjunta – Grupo de Trabalho –
Alterações Legislativas – Crimes de Perseguição e
Violência Doméstica

06/06/2019 I Reunião com várias ONG para elaboração
de candidatura "Plataforma de Direitos Humanos"

20/12/2019 I Reunião com a Ministra de Estado e da
Presidência

19/12/2019 I Reunião das ONGs e do Grupo Técnico-
Científico da Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG)

12/12/2019 I Reunião das Entidades Subscritoras do
Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação
para o Desenvolvimento

10/12/2019 I Reunião com vereadora do Partido
Comunista Português eleita à Câmara Municipal de
Lisboa sobre prostituição

09/12/2019 I Reunião plenária do Conselho Económico
e Social (CES)

06/12/2019 I Reunião plenária da Comissão
Especializada Permanente de Política Económica e
Social  do Conselho Económico e Social sobre as
Grandes Opções do Plano (GOP)

13/11/2019 I Reunião de trabalho no quadro do
Semestre Europeu promovida pela Representação da
Comissão Europeia em Portugal

07/11/2019 I Reunião da Comissão Nacional de Direitos
Humanos sobre o relatório de Portugal à CEDAW

25/10/2019 I Visita de representantes da administração
pública holandesa à PpDM

16/10/2019 I Reunião com a eurodeputada Margarida
Marques (PS)
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Reuniões e audições com órgãos
nacionais e internacionais

26/03/2019 I Reunião no Camões sobre a Estratégia
Nacional de Educação para o Desenvolvimento

22/03/2019 I EUROACE_VIOGEN: Reunião com SECI

21/03/2019 I EUROACE_VIOGEN: Reunião com MAI

01/03/2019 I Reunião extraordinária do CC CIG

12/02/2019 I Reunião promovida pela SECI sobre
violência

31/01/2019 I EIGE reunião anual de consulta à
sociedade civil

31/01/2019 I Reunião da Comissão de
Acompanhamento da ENIND

30/01/2019 I Reunião do Conselho Consultivo da CIG

25/01/2019 I Feminismos no Centro: Reunião na
Câmara Municipal de Leiria

25/01/2019 I 26.ª Reunião Plenária da Comissão
Nacional de Direitos Humanos (CNDH) aberta à
sociedade civil

23/01/2019 I Reunião do Fórum da Sociedade Civil
para os ODS

23/01/2019 I Reunião na Assembleia da República
com PAN

17/01/2019 I Agenda para os Direitos das Mulheres na
Europa – por uma Europa com Igualdade de Género e
Mulheres Emancipadas

07/01/2019 I Audição no âmbito da preparação de
uma Recomendação do Conselho Nacional de
Educação sobre Educação e Formação de Adultos

50
03/06/2019 I Reunião com OSCE sobre participação
e representação das mulheres na vida política

23/05/2019 I  Reunião com gabinete SECI sobre
orçamento com impacto de género

21/05/2019 I Comité consultivo para a igualdade
entre mulheres e homens da Comissão Europeia

13/05/2019 I Reunião na Assembleia da República
com PAN

07/05/2019 I Reunião de peritas/os sobre Pequim
+25 do Instituto Europeu para a Igualdade de
Género

03/05/2019 I Encontro com ONGDM da Noruega e
Islândia na Casa das Associações

22/04/2019 I Reunião plenária do Conselho
Económico e Social

16/04/2019 I Reunião plenária do Conselho
Económico e Social

11/04/2019 I Participação no Encontro
governamental Portugal-Espanha sobre violência

04/04/2019 I Workshop sobre gestão de projetos do
Programa Cidadãos Ativos

01/04/2019 I Reunião do Painel consultivo de
acompanhamento do projeto Educação para a
Cidadania (Programa Cidadãos Ativos)

29/03/2019 I Assembleia-Geral da Rede DLBC Lisboa

29/03/2019 I Audição "A violência doméstica como
crime violento"

28/03/2019 I Workshop GREVIO promovido pela CIG
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Missões internacionais da
PpDM 6

Revisão Regional Pequim +25 em Genebra
Em 2020, a  Plataforma de Ação de Pequim (PAP), o documento mais completo e ambicioso das
Nações Unidas no que diz respeito aos direitos humanos das mulheres e raparigas, celebra 25 anos.
A PAP engloba 12 áreas críticas relativas ao empoderamento das mulheres e raparigas, com
objetivos estratégicos e ações para os concretizar, que vão desde a economia à política, passando
pelo combate à violência, o papel das mulheres nos média, a saúde das mulheres, mulheres e
educação etc.

Em 2019, iniciou-se o processo de revisão de implementação da PAP, que deverá culminar com
planos de ação sobre as áreas críticas que envolverão múltiplos atores (governos, agências da ONU,
setor privado e sociedade civil). As Nações Unidas organizaram várias reuniões regionais de revisão
de Pequim +25, incluindo a Revisão Regional Pequim + 25 da Região Europa de 29 a 30 de outubro
de 2019 em Genebra. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres [PpDM] participou na
Revisão Regional em Genebra enquanto organização com estatuto consultivo especial no Conselho
Económico e Social da ONU.

A Presidente da PpDM e Vice-Presidente do Lobby Europeu das Mulheres, Ana Sofia Fernandes,
participou também como oradora no painel “Mulheres na Liderança: representação das mulheres
na política e na tomada de decisões”.

Nos dias anteriores à Reunião de Revisão Regional Pequim+25, teve lugar o  Fórum da Sociedade
Civil, que reuniu várias organizações de mulheres de diferentes países da região. Apesar deste
Fórum não ter produzido uma declaração conjunta das diversas organizações de mulheres da
sociedade civil, foi uma oportunidade para as organizações debaterem e partilharem o que
consideram ser os principais obstáculos nos seus países e sub-regiões.

Plataforma da Sociedade Civil Europeia Contra o
Tráfico de Seres Humanos
A 13 e 14 de junho de 2019, a PpDM participou na reunião da Plataforma da Sociedade Civil
Europeia Contra o Tráfico de Seres Humanos, representada pela Vice-Presidente Leonor Valente
Monteiro. 

A 5 e 6 de dezembro de 2019, a PpDM participou na reunião da Plataforma da Sociedade Civil
Europeia Contra o Tráfico de Seres Humanos, representada pela técnica de projetos Margarida
Teixeira.
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Missões internacionais da
PpDM

CSW63
A 63ª sessão da  Comissão sobre o Estatuto das Mulheres  (CSW63), que decorreu de 11 a 22 de março de
2019, teve como tema prioritário “Sistemas de proteção social, acesso a serviços públicos e infraestrutura
sustentável para a igualdade de género e empoderamento das mulheres e raparigas”. A PpDM foi eleita
pelas organizações-membros do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
para representar as organizações da sociedade civil portuguesas na delegação oficial do Estado Português
chefiada pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Integrámos a delegação
oficial com a nossa representante Ilidiacolina Vera Cruz, Tesoureira da PpDM e Presidente da nossa
organização-membro, Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. 

A delegação da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres foi ainda composta por Ana Sofia
Fernandes (Presidente), Alexandra Silva (Coordenadora de projetos) e Margarida Teixeira (Técnica de
projetos) e por representantes das suas organizações-membros tais como Elsa Nogueira e Érica Ferreira
pelo Graal; Alberta Silva e Mónica Albuquerque pela Associação de Mulheres Contra a Violência; e Sofia
Figueiredo, Ana Rita Brito e Daniela Nascimento pela Akto.

Ao longo da CSW63, a delegação da PpDM foi realizando um trabalho de articulação com o Estado
Português, que incluiu um briefing às ONGs sobre as discussões intergovernamentais para as Conclusões
Acordadas da CSW63 por parte da Missão Permanente de Portugal Junto das Nações Unidas.

Houve também um grande trabalho de articulação com decisoras/es a nível europeu e internacional, que
incluiu uma reunião informal com a Conselheira da UE sobre Género e Mulheres, Paz e Segurança,
juntamente com outras organizações da sociedade civil; uma reunião com a Adjunta de Políticas Sénior do
Secretário-Geral da ONU, Ana Maria Menéndez, com a Presidente da PpDM e Vice-Presidente do Lobby
Europeu das Mulheres, Ana Sofia Fernandes, a Presidente do Lobby Europeu das Mulheres, Gwendoline
Lefebvre e a Vice-Presidente, Laura Albu, sobre Pequim + 25, a restrição dos espaços de atuação das ONG
de mulheres em vários países da UE e riscos dos populismos para os Direitos Humanos da Mulheres, e
sobre o sistema da prostituição, designadamente sobre a utilização de terminologia não acordada nas
Nações Unidas para designar as pessoas na prostituição por parte de algumas Agências da ONU. O LEM
também acompanhou as reuniões intergovernamentais do Bloco de Negociação da União Europeia sobre
as negociações das Conclusões Acordadas.

Ana Sofia Fernandes, representando a PpDM e o LEM, foi oradora em vários eventos, tais como a
conferência “Gender budgeting: smart spending for social protection, public services and sustainable
infrastructures”, apresentando o projeto piloto de orçamentos sensíveis ao género do governo português
em parceria com a PpDM; a conferência "Building safe and empowering digital spaces for women and
girls”,  apresentando o projeto do LEM #HerNetHerRights; o evento “Renforcer l’accès aux droits des
femmes: universalité des droits et service public” na Representação Permanente da Organização
Internacional da Francofonia em Nova Iorque organizado pela Femmes Solidaires; e no fórum  WE
EMPOWER/Win-Win, apresentando também o projeto #HerNetHerRights.

6
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Missões internacionais da
PpDM

Pré-Sessões UPR33

No dia 4 de abril de 2019, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres participou na 33ª Pré-
Sessão de Portugal do Exame Periódico Universal (Pre-Sessions UPR 33), representada pela Presidente
Ana Sofia Fernandes, acompanhada pela técnica de projetos Margarida Teixeira.  Apresentaram aos
Estados-Membros das Nações Unidas a situação em Portugal relativa a dois temas e quatro subtemas
principais:

a) Violência contra as mulheres  (especificamente, violência doméstica e tráfico para fins de
exploração sexual);
b) Participação das mulheres na vida política e económica (especificamente, condições de trabalho
dignas e igualitárias, e paridade). 

A 8 de maio de 2019, realizou-se o terceiro Exame Periódico Universal ao Estado Português. No total,
foram feitas 245 recomendações dos Estados-Membros das Nações Unidas a Portugal, sendo que
várias se referiam às questões levantadas pela PpDM sobre violência contra as mulheres e a
participação das mulheres na vida política e económica. 

6

Convenção dos Direitos da Criança
A 4 de fevereiro de 2019 o Comité sobre a Convenção dos Direitos da Criança reuniu com as ONG que
submeteram relatórios alternativos para uma primeira análise ao Estado Português, na pré-sessão 82ª.
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – organização que submeteu o  relatório
alternativo  em representação das várias organizações envolvidas na elaboração do mesmo – foi
formalmente convidada por parte do Secretariado para participar na referida pré-sessão. Participaram
Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento) e Alexandra Alves Luís
(Associação Mulheres Sem Fronteiras). A declaração oral estruturou-se em torno de 4 áreas críticas: 

a) Violência contra crianças no contexto da violência doméstica; 
b) Violência sexualizada, em particular contra raparigas e jovens mulheres; 
c) Crianças ciganas, em particular raparigas e jovens mulheres; 
d) Educação sexual.

As recomendações finais do Comité, publicadas a 9 de dezembro, refletiram muitas das preocupações
descritas pela PpDM na declaração oral.
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O Lobby Europeu das Mulheres (LEM) é a maior plataforma de associações de mulheres da União Europeia (UE)
que trabalha por uma Europa feminista. Congrega organizações nos 28 Estados-Membros da UE e nos 3 países
candidatos, bem como 18 organizações de âmbito europeu, representando mais de 2000 organizações. Fundado
em 1990, o LEM é uma das mais antigas e representativas organizações da sociedade civil europeia. 

Durante 2019, a PpDM foi representada em vários grupos de trabalho e órgãos do LEM:

- Comité Executivo: Ana Sofia Fernandes, Vice-Presidente;
- Conselho de Administração: Ana Sofia Fernandes (efetiva), Rute Castela (suplente)
- Assembleia Geral: Leonor Valente Monteiro
- Observatório Contra a Violência: Isabel Ventura;
- Grupo de Trabalho Mulheres na Política: Isabel Romão;
- Grupo de Trabalho Economia Feminista: Ana Sofia Fernandes;
- Taskforce de Direitos Sexuais e Reprodutivos numa perspetiva feminista: Alexandra Silva.

Elsa Nogueira (Graal) e Margarida Teixeira participaram no workshop sobre o envolvimento de jovens mulheres
no LEM a 8-11 de novembro de 2019.

Representação da PpDM em ONG e outras redes
Internacionais

Brussels' Call
Apelo de Bruxelas

1
Conferência de alto nível no
Parlamento Europeu

1Carta à Comissão Europeia

1
Reunião de estratégia interna1

1

1
Brochura, traduzida e publicada
em português 

1 Site novo: www.brusselscall.eu

Lobby Europeu das Mulheres

A Brussels' Call I Apelo de Bruxelas - Juntas/os
por uma Europa livre de prostituição! é uma
campanha criada em 2011 pelo Lobby Europeu
das Mulheres que teve um papel fundamental
para a aprovação da  Resolução do Parlamento
Europeu sobre Exploração sexual e prostituição e
o seu impacto na igualdade de género, em 2014. 

Cinco anos após essa resolução histórica,
a Brussels' Call I Apelo de Bruxelas foi renovada,
tendo agora um novo site e uma nova brochura
(traduzida para português e publicada pela
Associação EOS em parceria com a PpDM), com o
objetivo de trazer a agenda abolicionista
novamente para o centro do debate político a
nível europeu. 

A Brussels' Call I Apelo de Bruxelas engloba mais
de 200 associações europeias e já foi subscrita
por várias eurodeputadas e eurodeputados.

2
Reuniões com eurodeputadas
Sandra Pereira (CDU), Maria
Manuel Leitão Marques e Isabel
Santos (PS)
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1

Associação de Mulheres da Europa Meridional

Fundação das Mulheres do Euromediterrâneo
A Fundação das Mulheres do Euromediterrâneo
publicou em inglês, francês e árabe um artigo sobre
a formação para jovens abolicionistas no contexto
do projeto EXIT - Direitos Humanos das mulheres a
não serem prostituídas, dando uma maior
visibilidade ao projeto e também à ação da PpDM
relativa ao sistema da prostituição e envolvimento
da juventude em ativismo feminista abolicionista.

A Associação de Mulheres da Europa Meridional é  uma federação europeia, com sede em Paris,
que agrega pessoas individuais, ONGs e plataformas de ONGs sem fins lucrativos dos países
meridionais da União Europeia. Tem estatuto participativo junto do Conselho da Europa e foi
eleita membro da Comissão Permanente que representa a Conferência das Organizações
Internacionais Não Governamentais (OING), 4º pilar do Conselho da Europa. Está habilitada a
apresentar reclamações coletivas em caso de violações da Carta Social Europeia, de acordo com o
Protocolo adicional à mesma. 

A PpDM é a coordenação nacional da AFEM, sendo representada por Isabel Romão e Nelly Jazra
no Conselho de Admnistração.

A 2 e 3 de dezembro de 2019, Nelly Jazra participou no Fórum Civil Majalat em Bruxelas
juntamente com a Presidente da AFEM Catherine Dimitroulias, co-organizado pelo Réseau
Euromed France no contexto do diálogo estruturado da União Europeia com a sociedade civil do
sul da Europa.

A AFEM articulou com a PpDM o envio de uma carta ao Presidente francês Emmanuel Macron
apelando à criação de uma coligação de ação sobre a abolição da prostituição, no contexto do
processo Pequim+25.
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Representação da PpDM em ONG e outras redes
Internacionais



Centro Maria Alzira Lemos | 
Casa das Associações



Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações

Centro de Recursos e Conhecimento Digital
Maria Alzira Lemos
Organizações Não Governamentais de Direitos das Mulheres – ONGDM: quem somos; o que fazemos; o que
produzimos; o que nos legitima?

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.

Iniciativas realizadas no
Centro Maria Alzira Lemos -

Casa das Associações

Documentos carregados
no Centro de Recursos e
Conhecimento Digital

395

16
É um espaço que visa fortalecer as ONG que intervêm
na área dos Direitos das Mulheres e Igualdade de
Género, facilitando a sua sustentabilidade, o
desenvolvimento de atividades, a construção de
sinergias, bem como a cooperação com a sociedade
civil organizada a nível europeu e internacional, no
sentido da promoção dos direitos humanos das
mulheres e da igualdade entre mulheres e homens.

O espaço acolhe organizações de mulheres que,
embora ativas há já vários anos, se encontram sem sede
e com grandes níveis de fragilidade pela falta de
recursos económicos, bem como organizações que
estão a começar.

Em 2019, foram realizadas melhorias de condições da
Casa ao nível da cozinha, espaços de arrumos e lounge.

3621,695
Visitas ao site CRC online 
recursos.plataformamulheres.org.pt

871 Documentos catalogados na
biblioteca do Centro Maria
Alzira Lemos

15/01/2019 I Empowering Women in the XXI century: visita ao Centro Maria Alzira Lemos -
Casa das Associações de estudantes da Austrália no âmbito de um curso promovido pelo
ISCTE

15/01/2019 I PpDM - tomada de posse da direção para o triénio 2019-2021

19/01/2019 I Assembleia Geral da Associação Mulheres na Arquitetura

15/02/2019 I Reunião com mulheres refugiadas

16/02/2019 I Assembleia Geral da Associação Mén Non

21/02/2019 I Mulheres Sem Fronteiras – Reunião Grupo de Segurança Bensaúde

31/04/2019 I Tomada de Posse da Direção da Associação Mén Non

25/05/2019 I Associação Mén Non - Ação de sensibilização Informar para uma cidadania
plena - Saúde e direitos sexuais e reprodutivos 

03/07/2019 I Reunião com OSCE/ODIHR

13/07/2019 I Formação da Associação Moinho da Juventude

07/08/2019 I Reunião de jovens abolicionistas

25/10/2019 I Visita de funcionárias/os do Ministério de Assuntos Sociais e Emprego da
Holanda

09/11/2019 I Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto - evento no
âmbito da preparação do 25 de novembro

15/11/2019 I Entrevista a Ana Sofia Fernandes para reportagem SIC

30/11/2019 I Assembleia Geral PpDM

01/12/2019 I Assembleia Geral da Associação Mén Non
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Visibilidade



Eventos promovidos pela PpDM e/ou suas
organizações-membros com a participação
da PpDM

A PpDM organizou a projeção do documentário sobre Éliane
Vogel-Polsky, legendado pela PpDM, seguido de debate com
a eurodeputada Margarida Marques e a fundadora do think
tank GenderFivePlus e realizadora Agnès Hubert, moderado
por Isabel Silva da Euronews, a 20 de setembro de 2019, em
Lisboa.

A Associação Mén Non organizou a IV Ação de sensibilização
no contexto do projeto "Sentir e agir mulher", sobre
liderança, com o apoio da PpDM, a 19 de outubro de 2019,
em Lisboa.

A PpDM, no contexto do projeto EXIT - Direitos Humanos
das mulheres a não serem prostituídas, organizou a
terceira formação para jovens abolicionistas a 23 e 24 de
novembro de 2019, em Cabanas de Tavira, Algarve.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, em
representação do LEM, co-organizou e participou na
"Breakfast discussion – How can we work together to
strenghten gender mainstreaming inclusing in the
budgeting process?", promovida pelas eurodeputadas
Margarida Marques (S&D) e Alexandra Geese (Greens/EFA),
a 20 de novembro de 2019, no Parlamento Europeu em
Bruxelas, Bélgica.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos, e Margarida
Teixeira, técnica de projetos, em representação da PpDM
apresentaram o projeto EXIT - Direitos Humanos das
mulheres a não serem prostituídas na conferência
internacional "Trauma e violência sexualizada" organizada
pela Associação de Mulheres Contra a Violência,  a 30 e 31
de outubro de 2019,  na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.

A PpDM co-organizou o evento comemorativo do Dia Municipal
para a Igualdade, com a representação de Alexandra Silva,
coordenadora de projetos, e com o visionamento do
documentário legendado pela PpDM sobre Éliane Vogel-
Polsky, a 24 de outubro de 2019, em Lisboa.
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https://plataformamulheres.org.pt/evento/connect-europe-em-lisboa/
https://exitprostitution.org/temas/projeto/jovens-abolicionistas/formacao/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/breakfast-discussion-how-can-we-work-together-to-strenghten-gender-mainstreaming-inclusind-in-the-budgeting-process/
https://womenlobby.org/Gender-budgeting-discussion-at-the-European-Parliament
https://womenlobby.org/Gender-budgeting-discussion-at-the-European-Parliament
https://plataformamulheres.org.pt/evento/conferencia-internacional-trauma-and-sexualized-violence/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/igualdade-entre-mulheres-e-homens-na-vida-local-evento-comemorativo/


Eventos promovidos pela PpDM e/ou suas
organizações-membros com a participação
da PpDM

Ilidiacolina Vera Cruz, Tesoureira da PpDM, participou no
"Workshop: Stand-Up for Gender Equality in Tourism",
organizado por Gender and Tourism - Cabo Verde, com
uma apresentação sobre mulheres, participação política e
turismo, a 16 de agosto de 2019, em Carcavelos.

A PpDM, no contexto do projeto EXIT - Direitos Humanos das
mulheres a não serem prostituídas, organizou a primeira e a
segunda formação para jovens abolicionistas a 3, 4, 5 e 6 de
julho de 2019, em Setúbal.

A PpDM participou na apresentação do 1º Relatório do
Observatório Crianças e Direito(s), organizado pela
Associação Mulheres Contra a Violência, Dignidade –
Associação para os Direitos das Mulheres e das Crianças,
Associação Projecto Criar e UMAR – União de Mulheres
Alternativa e Resposta, a 3 de setembro de 2019, em
Lisboa.

A PpDM e restantes organizações que integram o Fórum da
Sociedade Civil para os ODS organizaram a sessão de debate
"Portugal e um desenvolvimento sustentável" com
representantes de partidos concorrentes às Eleições
Legislativas de outubro, a 4 de setembro de 2019, em Lisboa.

A PpDM, no contexto do projeto Connect Europe, organizou 
 uma reunião entre as organizações parceiras do projeto e
Pedro Bacelar de Vasconcelos, Presidente da Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a
19 de setembro de 2019, na Assembleia da República, em
Lisboa.

A PpDM, no contexto do projeto Connect Europe, promoveu
o debate "Mulheres e Europa: PE 2019-2024 - Paridade e
desigualdade salarial", moderado pela jornalista da
Euronews, Isabel Silva, a 20 de setembro de 2019, no
Gabinete do Parlamento Europeu, em Lisboa.
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https://www.facebook.com/events/criarte-by-cascais-jovem/stand-up-for-gender-equality-tourism/743639966105955/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/mesa-redonda-o-papel-da-ue-na-concretizacao-de-um-desenvolvimento-sustentavel/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/debate-portugal-e-um-desenvolvimento-sustentavel/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/mulheres-e-europa-pe-2019-2024-paridade-e-desigualdade-salarial/


Eventos promovidos pela PpDM e/ou suas
organizações-membros com a participação
da PpDM

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM,
participou como oradora em representação da PpDM no
encontro "Partilhar visões de futuro de uma sociedade com
igualdade entre mulheres e homens", organizado pela
cooperativa SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em
Engenharia Social, a 31 de maio de 2019, em Setúbal.

A PpDM, no contexto do projeto Connect Europe, promoveu
o único debate sobre as eleições europeias de 2019 e os
direitos das mulheres, com representantes de vários
partidos, a 17 de maio de 2019, em Lisboa.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM,
participou em representação da PpDM na "Jornada de
trabalho | Boas Práticas para a Integração da Igualdade de
Género nas Organizações da Economia Social e Solidária",
organizada pela Associação Questão de Igualdade, a 12 de
abril de 2019, em Lisboa.

A Associação Mén Non organizou a II Ação de sensibilização
no contexto do projeto "Sentir e agir mulher", sobre
"Direitos Humanos e trabalho digno: prevenção e combate à
violência contra as mulheres", com o apoio da PpDM, a 27
de abril de 2019, em Lisboa.

A Associação Mén Non organizou a III Ação de sensibilização
no contexto do projeto "Sentir e agir mulher", sobre saúde e
direitos sexuais e reprodutivos, com o apoio da PpDM, a 25
de maio de 2019, no Cento Maria Alzira Lemos | Casa das
Associações, em Lisboa. 

A PpDM apoiou a organização da apresentação do filme “A
Tua Voz” de Margarida Cardoso e Alexandra Alves Luís, da
Associação Mulheres Sem Fronteiras, com comentários de
um painel de especialistas, a 31 de maio de 2019, em
Coimbra.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou em
representação da PpDM no primeiro workshop "A mulher
migrante, o associativismo e a política" organizado pela
Associação Mén Non a 15 de junho de 2019, em Lisboa.
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https://plataformamulheres.org.pt/evento/encontro-partilhar-visoes-de-futuro-de-uma-sociedade-com-igualdade-entre-mulheres-e-homens/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/debate-eleicoes-europeias-e-direitos-das-mulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/jornada-de-trabalho-boas-praticas-de-integracao-da-igualdade-no-3o-setor/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/a-mulher-migrante-o-associativismo-e-a-politica/


Eventos promovidos pela PpDM e/ou suas
organizações-membros com a participação
da PpDM

A PpDM e restantes organizações que integram o Fórum da
Sociedade Civil para os ODS promoveram o evento “Mesa
Redonda: O Papel da UE na Concretização de um
Desenvolvimento Sustentável” que contou com intervenções de
membros das listas candidatas às eleições europeias de maio de
2019, a 10 de abril, em Lisboa.

A PpDM, no contexto do projeto Feminismos no Centro, organizou
a sessão informAtiva "Violência sexualizada contra as mulheres" a
25 de janeiro de 2019, em Leiria.

A PpDM, no contexto do projeto Feminismos no Centro, organizou
a sessão informAtiva "Articulação entre a atividade profissional e
vida familiar e pessoal: políticas públicas, vivências e respostas."
a 30 de janeiro de 2019, em Miranda do Corvo.

A PpDM, no contexto do projeto Feminismos no Centro, organizou
o seminário final "Feminismos e poder político local: Sinergias
para a igualdade entre mulheres e homens" a 26 de fevereiro de
2019, em Leiria.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou
em representação da PpDM na conferência "Igualdade de Género
e Mobilidade", promovida pela Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a Associação
Mulheres sem Fronteiras, a 7 e 8 de março de 2019, em Lisboa.

A PpDM participou no lançamento do livro de Marília Carrilho, “O
Pensamento Ético-Político de Maria de Lourdes Pintasilgo –
Diálogos com Martin Heidegger e Hans Jonas”, no âmbito do
projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro, Homenagear Maria de
Lourdes Pintasilgo”, a 9 de abril de 2019, em Lisboa.

A PpDM apoiou a organização do evento "Dia internacional da
mulher – invocação de Maria de Lourdes Pintasilgo", a 8 de março
de 2019, em Condeixa. 
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https://plataformamulheres.org.pt/evento/mesa-redonda-o-papel-da-ue-na-concretizacao-de-um-desenvolvimento-sustentavel/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/encontro-partilhar-visoes-de-futuro-de-uma-sociedade-com-igualdade-entre-mulheres-e-homens/
https://plataformamulheres.org.pt/evento/conferencia-igualdade-de-genero-e-mobilidade-desafios-e-oportunidades-para-o-desenvolvimento-na-lusofonia/


Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou em representação da
PpDM no "X Congresso Internacional para o estudo da violência contra as mulheres"
no painel "Experiências internacionais e avanços no cuidado às vítimas de violência
de género" organizado pela Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
no dia 2 de dezembro de 2019, em Sevilha, Espanha.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou em representação
da PpDM na  "1st Annual Conference Recruitment, retention and career progression
of women in academia", organizada pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território, no painel sobre "Promover igualdade de género na esfera pública, privada
e nas organizações da sociedade civil", a 27 de novembro de 2019, em Lisboa.

Eventos de entidades terceiras com a
participação da PpDM
Margarida Teixeira, técnica de projetos da PpDM, participou em representação da
PpDM no "Ateliê de cidadania e igualdade sobre os direitos das mulheres e das
raparigas" promovido pela Federação de Associações Portuguesas na Bélgica, a 7 de
dezembro de 2019, em Bruxelas, Bélgica.

A PpDM participou na Marcha pelo fim da violência contra as mulheres de 25 de
novembro de 2019, em Lisboa.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou em representação
da PpDM no "Colóquio Comemorativo do 10º aniversário da Equipa Ergue-te",
parceira do projeto EXIT - Direitos Humanos das mulheres a não serem prostituídas,
a 29 de novembro de 2019, em Coimbra.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou no 3º seminário sobre a
sociedade civil com o tema “Reforçar o envolvimento da sociedade civil no
Semestre Europeu” organizado pela Comissão Europeia e pelo Centro Europeu de
Competências (ECE), a 22 de outubro de 2019, em Bruxelas, Bélgica.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, proferiu o discurso inaugural nas "V
Jornadas Ibéricas de Educação Social", a 14 de novembro de 2019, em Bragança.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, foi oradora na Conferência "Power Up
for more Gender Equality & Gender Mainstreaming" organizada pelo Instituto
Europeu para a Igualdade de Género, em representação do Lobby Europeu das
Mulheres, na sessão "3: What is the impact of changing budgets and structures for
gender equality", a 19 de novembro de 2019 em Bruxelas, Bélgica.
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Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou no "Think Tank
Violência Doméstica - visão integrada", promovido pelo PS a 26 de novembro de
2019, em Lisboa.
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https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/11/Conferece_GEARING_Roles_final_programme.pdf
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Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou no Seminário "A Mulher e
as violações dos Direitos Humanos no contexto das migrações", organizado
pelos Médicos do Mundo, no painel “A atividade das ONGs na defesa dos direitos
das Mulheres”, a 8 de outubro de 2019, em Lisboa.

Eventos de entidades terceiras com a
participação da PpDM

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou na Conferência "Europe for
Gender Equality? Taking Stock – Taking Action" em representação do LEM, a 30 de
setembro de 2019, em Helsínquia.

A PpDM esteve envolvida no "Seminário internacional – Intersecionalidade:
Mulheres Negras e Afrodescendentes", organizado pelo Alto-Comissariado
para as Migrações, quer como facilitadora, através da participação da
voluntária Rianne Ruviaro, quer como oradora, através da participação da
tesoureira da PpDM, Ilidiacolina Vera Cruz, a 27 de maio de 2019, em Lisboa.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, em representação do LEM,
participou na Annual Convention for Inclusive Growth 2019 organizada
pela Comissão Europeia a 20 de maio de 2019, em Bruxelas, Bélgica.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou no Colóquio
Internacional e Escola de Verão "Género, Comunicação e Ativismos" na
Mesa Redonda "ONGs, Comunicação e Media" a 4 de setembro de 2019, em
Coimbra.

Margarida Teixeira, técnica de projetos da PpDM, participou em
representação da PpDM no seminário "Construir Pontes, Desconstruir
Preconceitos", organizado pela Associação O Ninho a 9 de maio de 2019, em
Torres Vedras.

A PpDM participou no desfile do 25 de abril de 2019, em Lisboa.
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Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou na
conferência "Violência contra as mulheres", promovida pelo PAN, a 21 de
setembro de 2019, no Barreiro.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, e Júlia Silva,
coordenadora de voluntárias da PpDM, participaram no Puzzle
Colaborativo Women in Business, a 8 de maio de 2019, em Lisboa.
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https://plataformamulheres.org.pt/mulheres-e-violacao-dos-direitos-humanos-no-contexto-das-migracoes/
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Leonor Valente Monteiro, Vice-Presidente de PpDM, participou no
evento "(Des)igualdade: uma questão ultrapassada?" a 20 de abril
de 2019, na Universidade do Minho, Braga. 

Eventos de entidades terceiras com a
participação da PpDM

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou na Mesa
Redonda "La Construcción de la Union Europea: un reto para las
mujeres",  um evento organizado pelo Lobby das Mulheres de
Espanha, a 23 de abril de 2019, em Madrid.

A PpDM participou no Encontro de Subscritoras(es) da Carta Aberta
Violência doméstica e de género, a 9 de abril de 2019, em Lisboa.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou em
representação da PpDM na sessão pública sobre a violência contra as
mulheres “Quem Cala Consente”, organizada pela Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior, a 21 de março de 2019, em Lisboa.

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou na conferência
de lançamento "Women on Boards" e assinou o acordo de adesão
ao Think Tank do projeto, a 15 de março de 2019, em Lisboa.

Leonor Valente Monteiro, Vice-Presidente da PpDM, participou no
seminário "E se fosse contigo?" organizado pela Associação O Ninho a
3 de abril de 2019, em Paços de Ferreira.

Margarida Medina Martins, Vice-Presidente da Assembleia-Geral da
PpDM, participou no debate "Diz basta à violência doméstica!",
organizado pela Distrital de Lisboa do PSD, a 4 de abril de 2019, em
Lisboa.
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https://plataformamulheres.org.pt/evento/la-construccion-de-la-union-europea-un-reto-para-las-mujeres/


Eventos de entidades terceiras com a
participação da PpDM

Ana Sofia Fernandes, Presidente da PpDM, participou no Café da
Igualdade, com o tema “Mulheres, Igualdade e a Europa”, organizado
pelas Comissões Parlamentares de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias, de Assuntos Europeus e a
Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a 8 de março de
2019 na Biblioteca da Assembleia da República, em Lisboa.

Margarida Teixeira, técnica de projetos da PpDM, participou em
representação da PpDM no seminário "E se fosse contigo?"
organizado pela Associação O Ninho, a 8 de março de 2019, na
Figueira da Foz.

Alexandra Silva, coordenadora de projetos da PpDM, participou no X
Encontro Hispano-Luso de Fundações com o tema "As Fundações e
os ODS: sinergias e oportunidades face aos desafios comuns"  a 20 e
21 de fevereiro de 2019, em Mérida, Espanha.

Paula Ortiz, técnica de projeto da PpDM, participou em
representação da PpDM no evento "MGF e os direitos fundamentais
das Crianças, Meninas e Mulheres” organizado pela Associação
Balodiren, com o apoio do Alto-Comissariado para as Migrações, a 14
de fevereiro de 2019, em Sintra.
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Ações de formação e capacitação5

Ação de capacitação ESPA ENED
Mulheres e Desenvolvimento: a construção da
igualdade social
Formadoras: Teresa Alvarez e Isabel Elias (CIG),
Alexandra Silva (PpDM)
Datas: 26 de setembro e 7 de novembro

Planos para a Igualdade 
Formadoras: Alexandra Silva
Datas: 30 de setembro e 1 de outubro 

Capacitação em igualdade e não-
discriminação
Formadora: Ana Sofia Fernandes 
Datas: 13 de fevereiro

Orçamentos sensíveis ao género
Formadoras: Ana Sofia Fernandes,
Lina Coelho e Alexandra Silva
Datas: 8, 9, 12 de julho

Formação para as entidades subscritoras
do Plano de Ação da ENED 2018-2022
Formadora: Alexandra Silva
Data: 19 de junho

No quadro do programa de formação 2019 promovido pelo INA - Direcção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas e protocolado com a CIG "Igualdade e não
discriminação" , a PpDM participou enquanto formadora nos seguintes cursos:
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https://www.ina.pt/index.php/centro-de-formacao-oferta-formativa/formacao-transversal-2019/igualdade-e-nao-discriminacao
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07.12.2019 | mulheres.com | 16 dias de ativismo: fim à violência masculina contra as mulheres e
raparigas

05.12.2019 | TVS | Manhã na TVS - Ação de conscientização sobre o sistema da prostituição

25.11.2019 | SIC | Testemunhos de mulheres vítimas de vários tipos de violência

19.11.2019 | Diário de Notícias |  Governo lança na próxima terça-feira nova campanha pela
eliminação da violência contra as mulheres

18.11.2019 | CooLabora |  Opinião: Ana Sofia Fernandes – Presidente da Plataforma Portuguesa
para os Direitos das Mulheres

17.11.2019 | mulheres.com | Geração igualdade

04.11.2019 | Delas |  Violência, educação e economia. O que propuseram os partidos para as
mulheres?

18.10.2019 | mulheres.com | Ação europeia para acabar com a exploração sexual

04.10.2019 | mulheres.com | Olhar feminista sobre as legislativas de 2019

01.10.2019 | euronews | Mulheres debatem “promessa” da Igualdade na CE

20.09.2019 | mulheres.com | A Carta dos Direitos Fundamentais

20.09.2019 | Diário da Região Setubalense | PAN debate violência de género no Barreiro e limpa
praia em Sesimbra

23.08.2019 | mulheres.com | A maratona mais antiga do mundo

09.08.2019 | mulheres.com | Campanha EXIT: pela abolição do sistema da prostituição

26.07.2019 | TVI | Proteção de mulheres vítimas de violência doméstica une Portugal e Espanha

26.07.2019 | Observador |  Proteção de mulheres vítimas de violência doméstica une Portugal e
Espanha

26.07.2019 | tvi24 | Proteção de mulheres vítimas de violência doméstica une Portugal e Espanha

26.07.2019 | Sapo24 |  Proteção de mulheres vítimas de violência doméstica une Portugal e
Espanha

26.07.2019 | Delas |  Portugal e Espanha querem continuar a proteger vítimas de violência
doméstica

26.07.2019 | Notícias ao Minuto |  Proteção de mulheres vítimas de violência une Portugal e
Espanha
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10.08.2019 | RTVE | Espanha e Portugal se unem contra a violência de género

http://mulheres.com.pt/wp/2019/12/07/direitos-humanos-2/
https://www.facebook.com/watch/?v=2695981340445155
https://sicnoticias.pt/pais/2019-11-25-Testemunhos-de-mulheres-vitimas-de-varios-tipos-de-violencia?fbclid=IwAR3Yvrq8l277MchDW1t52bdyyGPlNbWyXl5qt04nsbIL3eVXz3XWYCG-fRM
https://sicnoticias.pt/pais/2019-11-25-Testemunhos-de-mulheres-vitimas-de-varios-tipos-de-violencia?fbclid=IwAR3Yvrq8l277MchDW1t52bdyyGPlNbWyXl5qt04nsbIL3eVXz3XWYCG-fRM
https://sicnoticias.pt/pais/2019-11-25-Testemunhos-de-mulheres-vitimas-de-varios-tipos-de-violencia?fbclid=IwAR3Yvrq8l277MchDW1t52bdyyGPlNbWyXl5qt04nsbIL3eVXz3XWYCG-fRM
http://mulheres.com.pt/wp/2019/11/17/geracao-igualdade/
https://www.delas.pt/violencia-educacao-e-economia-o-que-propuseram-os-partidos-para-as-mulheres/atualidade/691600/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/10/18/direitos-humanos/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/10/04/olhar-feminista-sobre-as-legislativas-de-2019/
https://pt.euronews.com/2019/10/01/mulheres-debatem-promessa-da-igualdade-na-ce
http://mulheres.com.pt/wp/2019/09/20/a-carta-dos-direitos-fundamentais/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/09/20/a-carta-dos-direitos-fundamentais/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/08/23/a-maratona-mais-antiga-do-mundo/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/08/09/campanha-exit-pela-abolicao-do-sistema-da-prostituicao/
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
https://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-espanha-portugal-se-unem-contra-violencia-genero-19-08-19/5368234/
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23.07.2019 | Público | Mulheres socialistas pedem Governo paritário

20.07.2019 | mulheres.com | Fim da discriminação no divórcio entre mulheres e homens

18.07.2019 |  Expresso  |  Associações apelam à Assembleia para aprovar estatuto de vítima para
crianças que sejam testemunhas de violência doméstica

15.07.2019 | Público | Porque não querem os deputados proteger as crianças?

08.07.2019 | mulheres.com | Os direitos das mulheres são direitos humanos

30.06.2019 | EL PAÍS | Diez países de la UE no tienen datos fiables de violencia machista

21.06.2019 | mulheres.com | Género e políticas públicas: em 2018 fez-se história

20.06.2019 | TSF | Ser ou não ser feminista

13.06.2019 | AmecoPress | Hacer que Europa luche por el empoderamiento de las mujeres

12 .06.2019 | euronews | The Brief: The long road to gender parity in EU institutions

11.06.2019 | euronews | Frauen in der Politik – von Parität keine Spur

11.06.2019 | euronews | “Breves de Bruxelas”: Presença de eurodeputadas vai aumentar

06.06.2019 |  mulheres.com  |  O Lobby Europeu das Mulheres e a Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres

24.05.2019 | Delas | Legislador preso depois de espancar mulher porque “não se despiu depressa”

23.05.2019 | Público  | Por uma Europa feminista ou de acolhimento: sociedade civil apela ao voto
nas Europeias

19.05.2019 | Público | Os direitos humanos não passam na televisão

17.05.2019 | Delas | Rendimentos, violência e migrações. O que os partidos falam às mulheres para
as Europeias

16.05.2019 | Delas | Europeias: As listas mais e menos feministas, segundo a PpDM

25.04.2019 | Delas | O que significa o 25 de Abril para as mulheres? 45 personalidades femininas
respondem
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02.05.2019 | RTP| Onze Estados-membros vão concorrer com quotas para paridade

28.04.2019 | CM | Maioria das listas ao Parlamento Europeu vai mais longe do que lei da paridade exige

28.04.2019 | DN | Europeias: Onze estados-membros vão concorrer com quotas para paridade

14.04.2019 | Caras | Helena Isabel assegura, aos 67 anos: “Estou sempre bem com a vida”

http://mulheres.com.pt/wp/2019/12/07/direitos-humanos-2/
http://mulheres.com.pt/wp/2019/07/20/fim-da-discriminacao-no-divorcio-entre-mulheres-e-homens/
https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/07/Expresso_Associac_o_es_apelam_a_Assembleia_para_aprovar_estatuto_de_vi_tima_para_crianc_as_que_sejam_testemunhas_de_viole_ncia_dome_stica.pdf
https://www.publico.pt/2019/07/15/sociedade/opiniao/nao-querem-deputados-proteger-criancas-1879493
http://mulheres.com.pt/wp/2019/07/08/os-direitos-das-mulheres-sao-direitos-humanos/
https://www.publico.pt/2019/07/15/sociedade/opiniao/nao-querem-deputados-proteger-criancas-1879493
http://mulheres.com.pt/wp/2019/06/21/genero-e-politicas-publicas-em-2018-fez-se-historia/
https://www.tsf.pt/programa/olhe-que-nao/interior/ser-ou-nao-ser-feminista-11030094.html
https://www.tsf.pt/programa/olhe-que-nao/interior/ser-ou-nao-ser-feminista-11030094.html
https://www.euronews.com/2019/06/12/the-brief-the-long-road-to-gender-parity-in-eu-institutions
https://pt.euronews.com/2019/06/11/breves-de-bruxelas-presenca-de-eurodeputadas-vai-aumentar?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1PfLwMLqWM2NruV-PFz51014MnXBe7Oetv2Apbh7yTPwW7cmjeKHQXViE#Echobox=1560273464
https://pt.euronews.com/2019/06/11/breves-de-bruxelas-presenca-de-eurodeputadas-vai-aumentar?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1PfLwMLqWM2NruV-PFz51014MnXBe7Oetv2Apbh7yTPwW7cmjeKHQXViE#Echobox=1560273464
http://mulheres.com.pt/wp/2019/06/06/o-lobby-europeu-das-mulheres-e-a-plataforma-portuguesa-para-os-direitos-das-mulheres/?fbclid=IwAR0TZ1VidVYbNzPvyHAM1PC0HRCGqh89ZvAMKvcBDUDga2UodReOQcGXVLE
https://www.delas.pt/legislador-preso-depois-de-espancar-mulher-porque-nao-se-despiu-depressa/
https://www.publico.pt/2019/05/23/politica/noticia/europa-feminista-acolhimento-sociedade-civil-apela-voto-europeias-1873901?fbclid=IwAR0EwsV7srFzs06TcpYO3H4zOyQIBtrMSCZ8w71ilzc0ZuMebjz3kihyPCA
https://www.publico.pt/2019/05/19/p3/noticia/europeias-debates-mulheres-lgbt-1873234
https://www.delas.pt/feminismo-vs-nao-feminismo-e-se-se-olhou-para-o-que-e-necessario-exigir-e-defender-junto-da-uniao-europeia-questoes-que-passaram-pelos-cuidados-e-pelas-alteracoes-climaticas-o-feminismo-e-a/
https://www.delas.pt/europeias-as-listas-mais-e-menos-feministas-segundo-a-ppdm/
https://www.delas.pt/o-que-significa-o-25-de-abril-para-as-mulheres-45-personalidades-femininas-respondem/?fbclid=IwAR1xe4UUJ24qX37xagWI2tRlEVmtMZRrTnJTaWyD5kxV7b-rkG1pYYOXNr8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/onze-estados-membros-vao-concorrer-com-quotas-para-paridade_n1144081
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/maioria-das-listas-ao-parlamento-europeu-vai-mais-longe-do-que-lei-da-paridade-exige
https://www.dn.pt/lusa/europeias-onze-estados-membros-vao-concorrer-com-quotas-para-paridade-10841199.html
http://caras.sapo.pt/famosos/2019-04-14-Helena-Isabel-assegura-aos-67-anos-Estou-sempre-de-bem-com-a-vida


30.03.2019 | Lux | Helena Isabel revela o que a faz feliz

22.03.2019 | ONU News | Destaque ONU News Especial – Plataforma Portuguesa dos Direitos das
Mulheres

22.03.2019 | Máxima | Lâncome anuncia iniciativa solidária pelos direitos das mulheres

16.03.2019 | Activa | “Happiness on the road”: junte-se a esta ação solidária

12.03.2019 | Delas | Os direitos das mulheres foram pouco mais do que notas de rodapé

08.03.2019 | Euroregion Baltic | Connect Europe’s 1st ever meeting! (Copenhagen, 21-22.02.2019)

08.03.2019 | R7 | Portugal: Mulheres protestam por igualdade e fim da violência

07.03.2019 | Diário de Notícias |  Dia da Mulher: Maria de Lourdes Pintasilgo homenageada em
Condeixa

07.03.2019 | Público | Elas sonharam com uma grave feminista: Eis o seu plano

01.03.2019 | Delas | Duas pessoas por dia detidas por violência doméstica

28.02.2019 |  Diário de Notícias  |  Assembleia Municipal de Lisboa quer forçar vereador do BE a
cumprir estratégia contra prostituição

28.02.2019 | Notícias ao Minuto |  Lisboa força vereador do BE a cumprir estratégia contra
prostituição

24.02.2019 | Pravda | Violência doméstica: Os Verdes querem mais respostas por parte da CML

21.02.2019 | Observador | A promoção da igualdade de género através do Orçamento do Estado
funciona?

31.01.2019 | Público | Portugal passa a ter política pública de participação dos ciganos

29.01.2019 | Delas |  Juiz do polémico acórdão do Porto cometeu “infração disciplinar”, diz
Conselho Superior da Magistratura

27.01.2019 | Esquerda | ONG’s indignadas com posição de juízes sobre violência doméstica

22.01.2019 | Jornal Económico | “PpDM apela aos deputados que aprovem proposta de alteração
da Lei da Paridade”
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02.04.2019 | ECCLESIA | Publicações: Lançamento da obra «O Pensamento Ético-Político de Maria
de Lourdes Pintasilgo»

10.04.2019 | ECCLESIA | Publicações: O cuidado e a responsabilidade definem o pensamento ético-
político de Maria de Lourdes Pintasilgo»

18.03.2019 | Marketeer | Lâncome vai para a rua apoiar os direitos das mulheres

https://www.lux.iol.pt/nacional/29-03-2019/helena-isabel-revela-o-que-a-faz-feliz-todas-as-maes-sabem-do-que-falo-ver-o-meu-filho-feliz
https://news.un.org/pt/story/2019/03/1665461?fbclid=IwAR0_fCpVdYi3bW8hxmQ8rfmbv4qu6MQOIaNYfH0OSrBa0nIMu9oSv6ITUUY
https://www.maxima.pt/culturas/detalhe/lancome-anuncia-iniciativa-solidaria-pelos-direitos-das-mulheres
https://activa.sapo.pt/lifestyle/2019-03-15-Happiness-on-The-Road-junte-se-a-esta-acao-solidaria/
https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/07/Os_direitos_das_mulheres_foram_pouco_mais_do_que_notas_de_rodape_.pdf
http://www.eurobalt.org/tag/europe-for-citizens/
http://www.eurobalt.org/tag/europe-for-citizens/
https://www.dn.pt/lusa/dia-da-mulher-maria-de-lourdes-pintasilgo-homenageada-em-condeixa-10655614.html
https://www.publico.pt/2019/05/23/politica/noticia/europa-feminista-acolhimento-sociedade-civil-apela-voto-europeias-1873901?fbclid=IwAR0EwsV7srFzs06TcpYO3H4zOyQIBtrMSCZ8w71ilzc0ZuMebjz3kihyPCA
https://www.delas.pt/duas-pessoas-por-dia-detidas-por-violencia-domestica/
https://www.dn.pt/lusa/interior/assembleia-municipal-de-lisboa-quer-forcar-vereador-do-be-a-cumprir-estrategia-contra-prostituicao-10632360.html
https://tvi24.iol.pt/sociedade/perguntas-e-respostas/protecao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-une-portugal-e-espanha
http://port.pravda.ru/sociedade/incidentes/24-02-2019/47301-violencia_domestica-0/
https://observador.pt/especiais/homens-vs-mulheres-a-promocao-da-igualdade-de-genero-atraves-do-orcamento-do-estado-funciona/?fbclid=IwAR3toDuzmcMU9VFmiq5Up9OZLCu6rX9I9Us3pUiOzcYmKqCWXXf7eEWitjc
https://www.publico.pt/2019/01/31/sociedade/noticia/portugal-passa-politica-publica-participacao-comunitaria-1860031#gs.brpvtUWH
https://www.publico.pt/2019/01/31/sociedade/noticia/portugal-passa-politica-publica-participacao-comunitaria-1860031#gs.brpvtUWH
https://www.esquerda.net/artigo/ongs-indignadas-com-posicao-de-juizes-sobre-violencia-domestica/59315
https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2019/01/PpDM_apela_aos_deputados_que_aprovem_proposta_de_alteracao_da_Lei_da_Paridade_O_Jornal_Economico.pdf
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/publicacoes-lancamento-da-obra-o-pensamento-etico-politico-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/publicacoes-o-cuidado-e-a-responsabilidade-definem-o-pensamento-etico-politico-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/


76,495

A PpDM online

9,033
A PpDM conta agora com 9033 seguidoras/es no
Facebook, o que significa que ganhou 1459
seguidoras/es desde dezembro de 2018.

978
Em 2019, a PpDM juntou-se ao Instagram. Desde
31 de janeiro, 978 pessoas começaram a seguir a
PpDM no Instagram.

O site da PpDM recebeu
76496 visitas em 2019.

4,486 Os vídeos da PpDM no YouTube tiveram 4486
visualizações.

A PpDM alcançou 368 seguidoras/es no Twitter em
2019.368
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https://www.facebook.com/plataforma.direitos.mulheres/
https://www.facebook.com/plataforma.direitos.mulheres/
https://www.instagram.com/plataformamulheres/
https://www.instagram.com/plataformamulheres/
https://plataformamulheres.org.pt/
https://plataformamulheres.org.pt/
https://www.youtube.com/channel/UC9Qo36YKxsGhyeh1kUpFqMA/about
https://www.youtube.com/channel/UC9Qo36YKxsGhyeh1kUpFqMA/about
https://twitter.com/PlatMulheres
https://twitter.com/PlatMulheres
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Todos os artigos estão disponíveis em www.plataformamulheres.org.pt
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https://plataformamulheres.org.pt/16-dias-de-ativismo-fim-a-violencia-masculina-contra-as-mulheres-e-raparigas/
https://plataformamulheres.org.pt/workshop-para-e-sobre-jovens-mulheres-do-lem/
https://plataformamulheres.org.pt/conferencia-brussels-call-apelo-de-bruxelas-2019/
https://plataformamulheres.org.pt/mulheres-e-igualdade-na-europa-e-em-portugal-paridade-e-desigualdade-salarial/
https://plataformamulheres.org.pt/dia-das-raparigas-day-of-the-girl/
https://plataformamulheres.org.pt/mulheres-e-violacao-dos-direitos-humanos-no-contexto-das-migracoes/
https://plataformamulheres.org.pt/jovens-mobilizam-se-contra-o-sistema-da-prostituicao-na-formacao-para-jovens-abolicionistas/
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