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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES E O  

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.  

        

CONSIDERANDO QUE: 

A eliminação dos estereótipos de género é um elemento central da Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) 2018-2030, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio, em virtude de os mesmos estarem na origem das 

discriminações diretas e indiretas em razão do sexo que impedem a igualdade substantiva, ao mesmo 

tempo que reforçam e perpetuam modelos de discriminação históricos e estruturais; 

A igualdade substantiva e transformativa é a finalidade da ENIND em virtude de ser uma condição para 

o desenvolvimento sustentável do país, perspetivado no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU, em especial no que diz respeito ao ODS 5 bem como aos restantes ODS na 

ótica da transversalização da perspetiva da igualdade entre mulheres e homens; 

A perspetiva da intersecionalidade revela que a discriminação resulta da interseção de múltiplos 

fatores, sendo assumida na ENIND como premissa na definição de medidas dirigidas a desvantagens 

que ocorrem no cruzamento do sexo com outros fatores de discriminação, como a origem étnica, a 

nacionalidade ou a religião;  

É pretensão da ENIND reconhecer, aprofundar e priorizar, em todas as áreas, intervenções dirigidas 

a desvantagens intersecionais, tais como as sofridas por mulheres discriminadas em função da cor, 

nacionalidade, origem étnica ou religião;  

Tal premissa implica também a articulação com o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global 

para as Migrações, com a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e, em 

particular, com o Plano para a Igualdade do ACM, I.P.; 

A igualdade entre homens e mulheres constitui uma das tarefas fundamentais do Estado Português, 

de acordo com a Constituição da República Portuguesa (cf. alínea h do artigo 9º);  

A eliminação dos estereótipos de género e a prevenção e combate ao sexismo constituem uma 

prioridade internacional das políticas públicas para a igualdade entre mulheres e homens, conforme 
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sublinhado pelas Estratégias para a Igualdade de Género, quer da União Europeia (2020-2025), quer 

do Conselho da Europa (2018-2023);  

O Conselho da Europa (CoE) adotou em 2019 a Recomendação CM/REC (2019)1 Prevenir e Combater o 

Sexismo, dando cumprimento às medidas previstas no “Objetivo Estratégico 1 - Prevenir e combater os 

estereótipos de género e o sexismo” (parágrafo 45) da Estratégia para a Igualdade de Género 2018-

2023; 

A Recomendação do CoE CM/REC (2019)1 Prevenir e Combater o Sexismo fixa a primeira definição 

jurídica internacional de sexismo e estabelece a conexão entre os atos de 

 «sexismo vulgar» e a violência contra as mulheres, considerando que tais atos fazem parte de um 

continuum criando um clima de intimidação, de medo e de discriminação que afeta sobretudo as 

mulheres e as raparigas; 

De acordo com a referida Recomendação, mulheres e homens podem ser alvo de várias formas de 

sexismo, diversas e interseccionais, com base numa série de fatores que incluem, a deficiência; 

Constitui uma prioridade do Conselho da Europa a divulgação e o cumprimento da referida 

Recomendação pelos Estados membro, tendo produzido para o efeito a campanha Sexismo: Repare 

nele. Fala nele. Acaba com ele. para cuja ampla disseminação financiou o Projeto Mobiliza-te Contra o 

Sexismo!, sob a coordenação do Lobby Europeu de Mulheres (LEM) (2020) e Mobiliza-te Contra o 

Sexismo II !, sob a coordenação do Lobby das Mulheres da Bulgária (2021), e implementado em 

Portugal pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), coordenação nacional do 

Lobby Europeu das Mulheres;  

ENTRE:   

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, como Primeira Outorgante, adiante 

designada por PpDM, com o NIPC n.º 506844536, sita no Centro Maria Alzira Lemos | Casa das 

Associações. Parque Infantil do Alvito, Estrada do Alvito, 1300-054 em Lisboa, neste ato representada 

pela sua Presidente, Ana Sofia Fernandes; 

E 

O Alto Comissariado para as Migrações, I.P., como Segundo Outorgante, adiante designado por ACM, 

I.P., com o NIPC n.º 508198534, com sede na Rua Álvaro Coutinho, n.º 14, 1150-025 Lisboa, neste ato 

representada pela Presidente do Conselho Diretivo, Sónia Pereira; 
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É acordado de forma recíproca, livre e de boa-fé, a celebração do presente protocolo, do qual os 

Considerandos supra fazem parte integrante, que se rege pelos termos e condições constantes das 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer os termos e as condições da colaboração entre os 

Outorgantes na implementação de atividades no âmbito do Projeto Mobiliza-te contra o sexismo I e II ! 

e ações previstas para o ano de 2022. 

Cláusula Segunda 
Obrigações da PpDM 

A PpDM, na qualidade de Primeira Outorgante, compromete-se a: 

1. Garantir que a parceria com o ACM, I.P é visualmente explícita nos atos comunicacionais inerentes 

às atividades realizadas conjuntamente pela PpDM e pelo ACM, I.P. 

2. Realizar 1 (uma) ação de formação sobre orçamento sensível ao género dirigida ao Grupo de 

Trabalho Interno para a Igualdade, em particular para os pontos focais na área financeira em 

2022, em data a definir posteriormente pelas Partes; 

 3. Colaborar com o ACM, I.P. no âmbito da prevenção e do combate ao sexismo para o desenho e 

implementação do Plano para a Igualdade do ACM, I.P. 

Cláusula Terceira 
Obrigações do ACM, I.P. 

 
O ACM, na qualidade de Segundo Outorgante, compromete-se a: 

1. Colaborar com a PpDM na realização das atividades conjuntas dirigidas às áreas e públicos 

estratégicos da Recomendação CM/REC (2019)1 Prevenir e Combater o Sexismo que sejam, 

simultaneamente, relevantes para a ação do ACM, I.P., nomeadamente: 

a.  5 (cinco) ações de conscientização sobre sexismo na perspetiva das mulheres e raparigas 

portuguesas ciganas, imigrantes e descendentes”; 

b. 3 (três) ações de conscientização “Eu ESCOLHO mobilizar-me contra o Sexismo, com o 

Programa Escolhas”; 
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c. Associar-se e disseminar a Campanha online do projeto; 

d. Em 2022:  

i. disseminar os materiais impressos da Campanha (poster, folheto e monofolha) 

pelos 141 CLAIM, 3 Gabinetes de Apoio à Vítima e junto das associações  de 

ciganas, imigrantes e refugiadas; 

ii. 2 (duas) ações de conscientização sobre o sexismo na perspetiva das mulheres e 

raparigas migrantes dirigidas às associações de ciganas, imigrantes e refugiadas, 

em data a definir posteriormente pelas Partes; 

iii. 1 (uma) ação de conscientização sobre o sexismo dirigida ao Núcleo de Apoio à 

Integração das Comunidades Ciganas, Núcleo de Apoio à Integração de 

Refugiados, Departamento de Apoio e Assistência Migratória, e Núcleo de Ligação 

às Associações, em data a definir posteriormente pelas Partes (data a definir); 

iv. Tendo por base a prevenção e o combate ao sexismo, construir um desafio na área 

da igualdade para os projetos do Programa Escolhas; 

2. Assegurar a disseminação da Campanha do Conselho da Europa “Sexismo: Repare nele. Fale dele. 

Acabe com ele!”, quer no interior do Instituto, quer junto das associações de pessoas migrantes e 

das comunidades ciganas; 

3. Atribuir à Equipa de Projeto sobre Desigualdades Intersecionais do ACM, I.P. a função de 

articulação com a PpDM em tudo o que disser respeito ao presente Protocolo;  

4. Garantir que a parceria com a PpDM é visualmente explícita nos atos comunicacionais inerentes às 

atividades realizadas conjuntamente pelo ACM, I.P.  e pela PpDM. 

Cláusula Quarta 
Inexistência de Contrapartidas Financeiras 

O presente Protocolo não estabelece, entre os Outorgantes, quaisquer contrapartidas de natureza 

financeira. 

Cláusula Quinta 
Aditamentos ou Alterações 
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Qualquer alteração ou aditamento ao presente Protocolo deverá ser efetuada por escrito e por 

comum acordo entre os Outorgantes. 

Cláusula Sexta 
Lacunas 

 
1. As partes acordam resolver entre si, mediante acordo, quaisquer dúvidas, lacunas ou dificuldades de 

interpretação que possam resultar da execução do presente Protocolo. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, cabe à Presidente da PpDM e à Presidente do 

Conselho Diretivo do ACM, I.P., ou a quem for sua ou seu representante, a resolução de quaisquer 

dúvidas. 

Cláusula Sétima 
Vigência 

 
O presente Protocolo de Cooperação produz efeitos retroativos a 19 de outubro de 2020 e vigora até à 

conclusão das ações previstas nas Cláusulas Segunda e Terceira. 

Lisboa, 16 de dezembro de 2021 

 

Primeira Outorgante 
 
 
 
 

____________________________ 
Ana Sofia Fernandes  
Presidente da PpDM 

Segunda Outorgante 
 
 
 
 

____________________________ 
Sónia Pereira 

Presidente do Conselho Diretivo do ACM, I.P.  
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