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PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

O plano de atividades para 2022 foi construído tendo por base os resultados do aprofundamento do 

diagnóstico organizacional realizado de forma participativa em 2021 com recurso a consultoria 

externa e respetivo Plano de Ação de Capacitação a 4 anos (2022-2025); o resultado de reuniões com 

organizações-membros e do período de consulta sobre o Plano de Atividades para 2022 - 06.09.2021 

a 05.10.2021 -, o contexto socioeconómico decorrente da pandemia da COVID-19 e os instrumentos 

de recuperação previstos, designadamente o PRR e a Estratégia Portugal 2030 com os concomitantes 

instrumentos financeiros, que devem transversalizar a igualdade entre mulheres e homens e serem 

construídos através de orçamentos sensíveis ao género. O facto de estar previsto em 2022 as 

recomendações do Comité CEDAW e do GRETA ao Estado Português que devem enformar as políticas 

públicas, entre outras o Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o Plano de Prevenção e 

Combate à Violência Sobre as Mulheres e a Violência Doméstica e o Plano de Prevenção e o Combate 

ao Tráfico de Seres Humanos, entre outros. Um novo Governo e um novo Parlamento após as 

eleições de 30 de janeiro de 2022.  Novos Corpos Sociais da PpDM a serem eleitos na AG de 

11.12.2021 e tomada de posse em janeiro de 2022. 

6 EIXOS ESTRATÉGICOS: 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

2022 

1. Reforço 
organizacional 

a) Articulação e mobilização da PpDM e das suas 
organizações-membros 

b) Reflexão feminista sobre os temas trabalhados pela PpDM 
c) Diversificação e sustentabilidade de fontes de 

financiamento 
d) Planeamento operacional integral e gestão de processos, 

incluindo: desenho e otimização de processos de gestão, 
agenda de objetivos e projetos, criação de ferramenta de 
piloting de gestão 

e) Em matéria de gestão de recursos humanos: definição de 
áreas de intervenção, elaboração de descrição de funções, 
atualização de base de dados de Recursos Humanos 

f) Desenvolvimento de programa de atração de voluntariado 
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6. Comunicação interna  

e externa 

3. Participação 
(pro)ativa em processos 
internacionais, 
europeus e nacionais de 
construção de políticas 
para as mulheres e 
raparigas 

a) Eleições nacionais 

b) CSW66 

c) Coligações para a Ação do Fórum Geração Igualdade 

d) Plano de Recuperação e Resiliência 

e) Portugal 2030 

2. Monitorização 
dos 
compromissos e 
políticas 
públicas, 
nacionais, 
Europeias, da 
CPLP e 
internacionais 

4. Produção e gestão do 
conhecimento 

a) Disseminação estratégica dos recursos – cerca de 40 

– produzidos em 2021  

b) Otimização do Centro de Recursos e Conhecimento 

Maria Alzira Lemos 

c) Comunicação interna e externa 

d) Grupos de trabalho da PpDM 

e) PpDM - Formação 

f)  

5. Prevenção e combate 
ao sexismo e igualdade 
para todas 

a) Salientando os seus impactos agravados pela 

intersecionalidade do sexo com outras variáveis 

também elas portadoras de efeitos discriminatórios 

a) Planos Nacionais, Estratégia da Cooperação 
Portuguesa, e Plano de Ação para a Igualdade de 
Género da CPLP 

b) CEDAW 
c) Convenção do CoE Relativa à Luta contra o 

Tráfico de Seres Humanos 
d) Estratégia Europeia do Cuidado - Communication 

on a European care strategy, accompanied by the 
revision of the Barcelona targets and a proposal 
for a Council Recommendation on long-term care 
(non-legislative, Q3 2022) 

a) Ampliar as vozes, as reflexões e 

intervenções feministas 
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Responsabilidades e atividades decorrentes da coordenação nacional do LEM e da AFEM, da representação e 
participação no Fórum das Mulheres do Euro-Mediterrâneo, e na Plataforma da Sociedade Civil Europeia Contra o 

Tráfico de Seres Humanos e do estatuto consultivo especial da PpDM no ECOSOC da ONU 

RELAÇÃO ENTRE OS EIXOS ESTRATÉGICOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Reforço Organizacional 
 

• Encontros de reflexão feminista  

• Mapeamento de fontes de 
financiamento e reforço da 
sustentabilidade das ONGDM 

• Planeamento operacional integral e 
gestão de processos e em 
matéria de recursos humanos 

• Desenho de programa de atração 
de voluntariado e dinamização 
regular da rede de voluntárias 

• Articulação com as organizações 
membros por via de campanhas e 
ações comuns 

 
 
 

Direitos humanos das 
mulheres e sexismo 

• Articulação com INR, ACM, 
IPDJ, e entidades de outra 
índole 

 

Monitorização 
compromissos e políticas 

públicas nacionais, UE, CPLP 
e internacionais 

 
• Tradução e publicação 

Relatório Sombra e 
observações finais a PT 
pelo Comité CEDAW 

• Acompanhamento dos 
Planos Nacionais ENIND, e 
Tráfico 

• Tradução e publicação das 
recomendações a PT 
emanadas pelo GRETA 

• Disseminação 
recomendações nacionais 
para implementação da 
Recomendação do CoE 
Prevenir e combater o 
sexismo 

• Estratégia Europeia do 
Cuidado 

• Estratégia da Cooperação 
Portuguesa/Acompanham
ento Plano de Ação para 
Igualdade de Género CPLP 

• CES 

Produção e gestão do 
conhecimento 

 
• Formação,Webinários, 

workshops, ações 
(in)formativas 

• Webinários e podcasts 
sobre obstáculos aos 
Direitos Humanos das 
Mulheres  

• Recurso educativo 
Igualdade entre Mulheres 
e Homens e Educação para 
o Desenvolvimento 

• Publicações: Relatório 
#ANetDelaOsDireitosDela, 
e Newsletter da PpDM  

• Disseminação estratégica 
dos recursos produzidos 

• Atualização do Centro de 
Recursos e Conhecimento 
Maria Alzira Lemos 

• Atualização permanente 
do site da PpDM 

• Reuniões grupos de 
trabalho PpDM 

 

Sustentabilidade ao nível do pessoal e ao nível financeiro 

Dinamização da Casa das 
Associações 

Participação (pro)ativa processos 
internacionais, europeus e nacionais 

de políticas para as mulheres e 
raparigas 

• CSW66: influência declaração 
política 

• Acompanhamento Coligações Ação 
do Fórum Geração Igualdade  

• Influência do PRR e do Portugal 
2030 

• Estratégia com programas de saída 
da prostituição 

• Iniciativa Spotlight UE/ONU 

 

Temáticas chave em 2022 

 

Continuum da violência 

masculina contra as mulheres 

e raparigas, nomeadamente 

Prostituição, violência online, 

tráfico; 

economia feminista/cuidado e 

orçamentos sensíveis ao 

género; sexo, género e 

Direitos Humanos das 

Mulheres; sexismo; educação 

Projetos, campanhas, 
participação em eventos a 

convite e acolhimento 
quando solicitado 

Reconhecimento formal e institucional: 
Governo e Parlamento 
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CONTEXTO  

 

Nacional: 
 

• Novo Parlamento e novo Governo e ambiente de algum populismo e desinformaçao 

• Recomendações do Comité GREVIO a Portugal no âmbito da implementação da Convenção do 

Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica (Convenção de Istambul) e Recomendação Geral nº 1 sobre a dimensão 

digital da violência contra as mulheres 

• Recomendações da UPR (Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos) a Portugal 

• Recomendações do Comité da Convenção dos Direitos da Criança (CDC) a Portugal 

• Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) 

• Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) 

• ENIND – Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, novo Plano 

Nacional de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, novo Plano Nacional de Ação 

para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, novo 

Plano de Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 

• Estratégia Municipal de Intervenção na Área da Prostituição, adotada a 15 de novembro de 

2018 

• Proposta de Estratégia Nacional de Prevenção e Apoio à Saída do Sistema de Prostituição 

• Recomendações do Comité CEDAW e do Comité GRETA ao Estado Português 

• Recomendações nacionais para a implementação da Recomendação do CoE (2019) Prevenir e 

combater o sexismo 

 
Partes interessadas 

chave 
 

Organizações-membros da PpDM 

Parlamento, nomeadamente as Comissões de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias, Subcomissão da Igualdade e Não 
Discriminação, Orçamento e Finanças, Assuntos Europeus, Economia, 
Inovação, Obras Públicas e Habitação, Educação, Ciência, Juventude e 
Desporto, Trabalho e Segurança Social  

Governo / Ministra/o da tutela da área da igualdade 

Mecanismos institucionais para a igualdade entre mulheres e homens - CIG, 
CITE 

Organizações do Conselho Consultivo da CIG 

Comissão Nacional de Direitos Humanos 

http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2018/11/CML-Estrategia-Municipal-Intervencao-Area-Prostituicao-15Nov2018.pdf?fbclid=IwAR3jMoqaJM_tycrjyqUe-TDKg8zm0KyzZb62YR2imH9sLy_Jiv8wOlyDqtA
https://drive.google.com/file/d/1dnp1vk6TkLqY79Fn6XU6mC10ti0SbeYV/view
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Plataformas de outros sectores da sociedade civil portuguesa e promotoras 
dos Direitos Humanos 

Câmaras Municipais, de Lisboa e uma outra a identificar  

Conselho Municipal para a Igualdade (CMLisboa) 

Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária de Lisboa 

Instituições de ensino (secundário e superior) 

Empresas com políticas de responsabilidade civil 

Partidos políticos com assento parlamentar 

 

Internacional: 
 

• Populismo, extremismo e antifeminismo 

• Necessidade de reforço dos valores da UE e implementação do Pilar Europeu dos Direitos 

Socais 

• Plano Estratégico do LEM a 5 anos e plano de atividades para 2022 (Anexo 1 e anexo 2) 

• Brussels’ Call “Together for a Europe free from prostitution” 

• Plano de atividades da AFEM para 20221 

• Monitorização dos direitos das mulheres no espaço Euro-Mediterrâneo 

• Coligações para a Ação do Fórum Geração Igualdade 

• CSW66 

• Estratégia Europeia para a Igualdade de Género, 2020-2025 

• Estratégia Europeia para o combate ao tráfico de seres humanos, 2021-2025 

• Estratégia do Conselho da Europa para a Igualdade de Género, 2018-2023 

• Ideias falseadas sobre a Convenção de Istambul 

• Plano Estratégico de Cooperação para a Igualdade de Género e Empoderamento das 

Mulheres na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Plano de Ação para a 

Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres 

 

 
Partes interessadas 

chave 
 

 
 

Lobby Europeu das Mulheres  

Associação das Mulheres da Europa Meridional 

Fundação das Mulheres do Euro-Mediterrâneo 

Eurodeputadas/os portugueses/as e famílias políticas europeias 

Parlamento Europeu - Gabinete de Informação em Portugal  

Representação da Comissão Europeia em Portugal 

 
1 Plano à data ainda não aprovado. 



 

Página 7 de 18 

 
 

UNRIC, Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa 
Ocidental 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

Conselho da Europa 

Fórum NGO CSW 

Plataforma da Sociedade Civil Europeia de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos 

 Embaixadas: nomeadamente França, Canadá e Suécia 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (2022-2024) 

 

A aprovar em AG de 11.12.2021 

1. Órgãos Sociais 
 

i. Assembleia-Geral 

•   Presidente - A eleger 

•   Vice-Presidente - A eleger 

•   Secretária - A eleger 

 
ii. Direção 

•   Presidente - A eleger 

•   Vice-Presidente - A eleger  

•   Tesoureira - A eleger 

 
iii. Conselho Fiscal 

• Presidente – A eleger 

• Vogal – A eleger 

• Vogal – A eleger 

 

2. Representação da PpDM em ONG e outras redes Internacionais 

i. LEM - Lobby Europeu das Mulheres 

• Conselho de Administração: 

Efetiva - A eleger 

                    Suplente - A eleger 

• Assembleia Geral: Paula Barros (FCF – Fundação Cuidar o Futuro) 
 

ii. Observatório da Violência Contra as Mulheres do LEM: Alexandra Silva (EOS – Associação de 

Estudos, Cooperação e desenvolvimento) 
 

iii. AFEM – Associação de Mulheres da Europa Meridional: Nelly Bandarra Jazra      

iv. Plataforma da Sociedade Civil da UE contra o Tráfico de Seres Humanos: A eleger 

 

iv. Secretária Geral: Ana Sofia Fernandes  
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Recursos Humanos 2022 

 

Estágios 2022 

 

 

Voluntariado  
Ana Coucello Perita 

Isabel Romão Perita  

Maria do Céu da Cunha Rêgo Perita 

Regina Tavares da Silva Perita 

Maria Fernanda Henriques Perita 

Teresa Pinto Perita 

Teresa Alvares Perita 

Maria Sepúlveda Jovem ativista 

Joana Dias Jovem ativista  

Ana Sofia Fernandes Secretária-Geral Início de contrato sem termo em 21 

de março de 2016 

Alexandra Silva Coordenadora de projetos Início de contrato sem termo em 1 

de abril de 2016 

Diana Pinto Técnica de projetos Início de contrato a termo em 6 de 

julho de 2021 até 30 de junho de 2022 

Mariana Cunha (meio 

tempo) 

Ténica de projetos Início de contrato em 1 de março de 

2021, renovado a termo a 1 de 

setembro de 2021 até 31 de janeiro de 

2022 

Uma pessoa a meio tempo Ténica de projetos Dependendo de disponibilidade 

Eonomia (2) e animação 

comunitária (1) 

Estágios curriculares  3 posições 
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Guilherme Costa Jovem ativista 

Madalena Fernandes Jovem ativista 

Maria Catarina Carvalho Jovem ativista 

 

Representação da PpDM na AFEM e no LEM e atividades decorrentes 

dessa representação a nível nacional e europeu  

 

As prioridades para 2022 decorrem das vertidas no Plano de Atividades destas organizações 
internacionais, implicando ações de lobbying e pressão política em cada Estado Membro e 
transposição para Portugal de alguns projetos desenvolvidos ao nível europeu. Ver anexos 1 e 2. 
 

Participação nos grupos de trabalho do LEM: Economia feminista e sub-grupo sobre orçamentos 

sensíveis ao género; mulheres na política; task force do Mediterrâneo; Observatório da Violência 

Contra as Mulheres e na Brussels Call. 

 

 

 

PROJETOS PROMOVIDOS PELA PpDM EM 2022 

 

 

 
Projeto promovido pela PpDM em parceria com o Centro Filosofia e Género da SPF, CEMRI da 
Universidade Aberta e Praxis da Universidade de Évora. 
 
Ideia-chave 
Ouvir as mulheres que investigam, falam e atuam em prol dos direitos humanos das mulheres, 
através de um espaço público online de reflexão crítica feminista, sobre os atuais problemas que 
afetam as mulheres e os novos e velhos obstáculos à sua igualdade social face aos homens. 
 
Porquê? 
Os atuais progressos na igualdade social entre mulheres e homens permanecem insuficientes e 
frágeis. 
 

Título Fonte de financiamento Período 

De Viva Voz.  Para uma ação 
transformadora feminista 

Pequena Subvenção 01/01/2020 a 31/01/2022 
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Persistem a subvalorização das mulheres e a sua secundarização nos espaços públicos do poder, da 
palavra e do saber, face aos homens nesses espaços. 
 
É imperioso continuar a denunciar os estereótipos sobre homens e mulheres e a ordem social 
assente nos papéis sociais de género que, a partir deles, mantém, reforça e reformula as relações de 
hierarquia entre homens e mulheres com base na relação valor/subvalor que fundamenta essa 
hierarquia, em especial nos espaços do saber de exposição pública online. 
 
Objetivos 

• Promover debates sobre as várias formas de discriminação das mulheres, centrados sobre os 
diversos obstáculos que, na atualidade, impedem a concretização da igualdade social 
substantiva entre mulheres e homens. 

• Expor alguns dos principais fatores estruturais de discriminação das mulheres, a partir da 
ciência produzida em diferentes áreas do conhecimento e da organização social. 

• Trazer para o debate nacional figuras contemporâneas internacionais com relevância nesta 
área. 

• Dar visibilidade aos trabalhos e pessoas que, em Portugal, se ocupam com as questões da 
discriminação sexista, contribuindo para cumprir a Recomendação Prevenir e combater o 
sexismo, de 2019, do Conselho da Europa. 

• Combater a persistência dos estereótipos estruturais com base no sexo. 

• Empoderar as mulheres de todos os grupos e condições, na sua diversidade geográfica, etária, 
social, cultural e económica, para a rejeição e o combate a esses estereótipos, que continuam a 
condicionar a sua liberdade e a sua vida. 

• Sensibilizar a sociedade para os efeitos discriminatórios dos estereótipos, atitudes e 
comportamentos sexistas. 

 
Atividades 
Webinários e podcasts sobre os atuais obstáculos aos direitos das mulheres, incluindo no período da 
pandemia COVID19, em torno do pensamento de figuras incontornáveis da ciência e da ação política, 
de renome (inter)nacional; 
 
Produção de recursos digitais que articulem a reflexão teórica, a intervenção e o ativismo feminista 
para o empoderamento das mulheres, tal como previsto no Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 5. Produção e disseminação de flyers em 4 línguas (PT, EN, FR, ES). 
 

 

 

Objetivos  

Promover o conhecimento e a implementação da recomendação histórica do Conselho da Europa 
Rec(2019)1 que fixou a primeira definição jurídica internacional de sexismo: 

 
Atividades  
 

Título Fonte de financiamento Período 

Mobiliza-te Contra o Sexismo III Própria Todo o ano 
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• Disseminação de materiais de campanha 

• Disseminação de recomendações ao Estado Português 

• Parcerias com entidades várias formais ou informais de natureza pública ou privada 

• Ações de conscientização 
 
 
 

 

Objetivos  

• Clarificar a relação entre Igualdade entre Mulheres e Homens e Educação para o 
Desenvolvimento; 

• Identificar linhas de ação de trabalho que proporcionem a articulação entre ambas; 

• Generalizar na prática docente da relação entre Igualdade entre Mulheres e Homens e Educação 
para o Desenvolvimento. 

 
Atividades  
 

• Elaboração do recurso, editado em suporte digital disponibilizado online nos sites das instituições 
parceiras e da ENED – novembro 2021 a março de 2022 

• Ação de formação de curta duração para docentes - fevereiro de 2022. Promovida pela ESE de 
Viana do Castelo e com equipa de formação da PpDM, CIG e Graal 

• Oficina de 3 horas para profissionais de educação das ONGD – fevereiro de 2022. Promovida pela 
PpDM e com eventual colaboração da PPONGD e a ESE de Viana do Castelo, dinamizada por 
PpDM, CIG e Graal 

• Seminário de apresentação dos produtos do projeto – até 30 de abril 2022 
 

Parcerias 

CIG, Graal e a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
 

Título Fonte de financiamento Período 

Igualdade entre Mulheres e 
Homens e Educação para o 
Desenvolvimento – parceria 
incontornável na ENED 

Mecanismo de apoio a iniciativas 
ENED 2021, do Camões – Instituto 
da Cooperação e da Língua 

4 de novembro de 2021 e 30 de 
abril de 2022 
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PROJETOS EM QUE A PpDM É ENTIDADE PARCEIRA 

 

O projeto visa a mobilização de jovens provenientes de todas as regiões da Europa, no sentido da 
promoção de uma cidadania e participação ativas na criação das políticas europeias, partindo de 
uma perspetiva de democracia sustentável, de jovens para jovens, através de espaços de formação 
não-formais. 

Objetivos 

• Fortalecimento da voz da juventude no debate público por toda a Europa  

• Capacitação das e dos jovens no sentido da eficaz expressão das suas visões e opiniões em 
matéria de política europeia 

• Criação e apresentação de uma perspetiva partilhada para o apelo à ação direcionada às e aos 
candidatas/os ao Parlamento Europeu 

• Criação de redes transnacionais entre as e os jovens da Europa, permitindo-lhes abordar 
diferentes problemáticas e respetivas soluções que ultrapassem barreiras nacionais 

Atividades 

Palestras em escolas de ensino alternativo, cuja filosofia se baseia na capacitação de cada aluna e 
aluno individualmente; cursos online; painéis de discussão; artigos de opinião e debates públicos. 
Algumas destas atividades, pelo seu cariz de mobilidade, incluem viagens para as e os jovens entre 
diversos países europeus. 

Parcerias 

Projeto promovido pela Nyt Europe (Dinamarca), com as parcerias da Plataforma Portuguesa para 
os Direitos das Mulheres (Portugal), ECONOM (Espanha), Sindikat Mladi Plus (Eslovénia), Ligue des 
Droits de L’Homme (França), Organization Earth (Grécia), Friends of the Earth (Húngria), The EU – 
Umweltbüro (Áustria), European Environmental Bureau (Bélgica), Generation Climate Europe e 
Krogerup Højskol. 

  

  

 

Título Fonte de 
financiamento 

Promotor  Período 

Jovens criadoras e criadores de 
uma Europa Democrática e 
Sustentável 

Programa Erasmus+ 
da União Europeia 

Nyt Europe 
(Dinamarca) 

01/09/2021 e 
31/12/2023 
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Objetivos  

• Promover a acessibilidade cognitiva à Convenção de Istambul enquanto Tratado Internacional 
de direitos humanos, em particular das mulheres e raparigas;  

• Capacitar e empoderar mulheres e raparigas com deficiência intelectual para o 
reconhecimento dos seus direitos, nomeadamente no que respeita à prevenção e combate à 
violência;  

• Capacitar diferentes profissionais para a importância e disseminação deste recurso. 

Atividades que envolvem a PpDM 

• Consultora: feedback a conteúdos desenvolvidos via email, participação em 2 reuniões de 
trabalho e 2 reuniões com outras entidades convidadas para reflexão sobre o tema 

• Formadora: realização conjunta com a FENACERCI de 4 ações de capacitação de profissionais 
das associadas da FENACERCI, com a duração de 3h, para 10 profissionais cada. A realizar entre 
01/04/2022 a 31/05/2022 

• Sessão de disseminação: junho de 2022 

Parcerias 

FENACERCI 
 

 

Objetivos  

• Contribuir para o conhecimento e reconhecimento dos direitos humanos das mulheres 
migrantes, em particular das mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal.  

Atividades que envolvem a PpDM 

• Consultoria para a realização de Oficinas de direitos humanos para mulheres migrantes. 

Título Fonte de 
financiamento 

Promotor  Período 

3M: Mudar, Mobilizar para os 
direitos das Mulheres com 
deficiência 

FENACERCI FENACERCI Novembro de 2021 a 
junho de 2022 

Título Fonte de 
financiamento 

Promotor  Período 

ConcientizArte II Apoio do Estado às 
ONGM previsto no 
Artigo 9º do Decreto-
Lei n.º 246/98, de 11 
de agosto 

Mén Non Até 31 de outubro de 
2022 



 

Página 15 de 18 

Pretende-se contribuir para a capacitação das mulheres imigrantes, em particular das de São 
Tomé e Príncipe, e para reforçar a intervenção destas no associativismo de mulheres. 

• Participação pontual nas atividades. 
 
Parcerias 
 

Cafuka, RSTP 
 

 

Objetivos  

• O projeto VIW visa responder à necessidade de estudantes desenvolverem melhores 
conhecimentos e sensibilidade para o tema das migrações de mulheres, considerando a inter-
relação de fatores tais como: sexo, estatuto, etnia, idade, religião, origem e opinião política. 

Atividades que envolvem a PpDM 

• Disseminação dos resultados em evento com as organizações-membros da PpDM 

Parcerias 

Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Educação 

 
 

 

Título Fonte de 
financiamento 

Promotor  Período 

VIW - Voices of immigrant 
women 
 
https://viw.pixel-online.org/ 

Erasmus +  
NOTA: Sem 
financiamento à 
PpDM 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 
(Espanha) 

Novembro de 2021 a 
junho de 2022 

 

PROJETOS A AGUARDAR RESPOSTA/ A SUBMETER 

 

Temática Fonte de financiamento 

Academia abolicionista Apoio do Estado às ONGM previsto no Artigo 9º do 
Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de agosto 

Criação de uma bolsa de advogados/as com 
formação na área da não discriminação em 

A identificar 
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PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS NACIONAIS EM 2022 

i. Conselho Económico e Social: Efetiva – Ana Sofia Fernandes; Suplente – Alexandra Silva 

(ambas EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento) 

ii. Comissão de Acompanhamento da ENIND: Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, 

Cooperação e Desenvolvimento) 

iii. 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) | Nota: Se a CIG convidar Observadoras, o que não ocorreu em 2022 

iv. Comissão Nacional para os Direitos Humanos: Ana Sofia Fernandes (EOS – Associação de 

Estudos, Cooperação e Desenvolvimento) 

v. REDE DLBC LISBOA: Associação para o desenvolvimento local de base comunitária de Lisboa – 

Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento) 

vi. Conselho Municipal para a Igualdade (CMI) de Lisboa: Alexandra Silva (EOS – Associação de 

Estudos, Cooperação e Desenvolvimento) 

vii. Fórum da Sociedade Civil para os ODS: Alexandra Silva (EOS – Associação de Estudos, 

Cooperação e Desenvolvimento) 

viii. 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) 

ix. Outras a identificar 

 

 

 

 

 

função do sexo e de violação do princípio da 
igualdade entre homens e mulheres em 
qualquer situação 

Educação de Adultas/os KA2 Erasmus+ 

Tribuna Feminista Programa Cidadãos Ativ@s (EEA Grants gerido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya 
Barreto) 
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EIXOS ESTRATÉGICOS E ATIVIDADES 

 

 

• Calendarização indicativa (por trimestre) 
 

Eixos estratégicos Atividades T1 T2 T3 T4 

1. Reforço Organizacional  Articulação e mobilização da PpDM e das suas 

organizações-membros  

X X X X 

Reflexões feministas  X X X X 

Diversificação e sustentabilidade fontes de 

financiamento e papel de interlocução 

institucional da PpDM  

X X X X 

Planeamento operacional integral X X X  

Desenho de programa de atração de 

voluntariado 

X    

Assembleias-Gerais e Tomada de Posse X   X 

2. Monitorização dos 

compromissos e políticas 

públicas, nacionais, 

europeias, CPLP e 

internacionais 

Tomadas de posição relativas a assuntos da 

agenda nacional, europeia e/ou internacional  

X X X X 

Participação em reuniões de trabalho  X X X X 

Elaborar e/ou disseminar relatório(s) de 

monitorização de compromissos 

governamentais 

X X X X 

Monitorização Spotlight X X X X 

3. Participação (pro)ativa em 

processos internacionais, 

europeus e nacionais de 

construção de políticas para 

as mulheres e raparigas  

Estratégia Europeia do Cuidado X X X  

Planos Nacionais na área da igualdade entre 

mulheres e homens, Prevenção e Combate à 

Violência sobre as Mulheres e Violência 

Doméstica, Tráfico, Juventude 

X X X X 

Recomendação do Conselho da Europa de 

Prevenção e Combate ao Sexismo 

X X X X 

PRR, Estratégia 2030 e Programas X X X X 
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Operacionais com enfoque em OSG 

4. Produção e gestão de 

conhecimento 

Formação,Webinários, workshops, ações 

(in)formativas 

X X X X 

Atualização do Centro de Recursos e 

Conhecimento Maria Alzira Lemos, físico e 

online 

X X   

Atividades ao nível nacional no âmbito do 

Observatório Contra a Violência do LEM 

X X X X 

Atividades ao nível nacional no âmbito do 

Grupo de Trabalho de Economia Feminista do 

LEM e sub-grupo de Orçamentos sensíveis ao 

género 

    

Publicação de recursos, relatórios e outros     

5. Prevenção e combate ao 

sexismo e Igualdade para 

todas 

Participação em reuniões de trabalho X X X X 

66CSW & Evento paralelo  X    

Participação em atividades dos projetos da 

Mén Non e VIW 

X X X X 

6. Comunicação, interna e 

externa 

Criação de área do site: notícias dos membros X X X X 

Produção de uma newsletter mensal X X X X 

Difusão estratégica de recursos  X    

Assembleia Geral da AFEM X    

Assembleia Geral do LEM  X   

Optimização da página de internet da PpDM X X X X 

Encontro Abolicionista em Portugal   X X 

Produção mensal de artigos para o Lobby 

Europeu das Mulheres e para a Fundação das 

Mulheres do Euro-Mediterrâneo 

X X X X 

Grupos de Trabalho da PpDM: Juventude; 

Prostituição; Economia Feminista; CPLP  

X X X X 

 

 


