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Nº 

 
Objectivos 

 
Actividade 

País Responsável Parceiro 

1 Incentivar o Governo a melhorar os programas e o seu 
desempenho no combate à mortalidade materno-
infantil e a promoção da saúde reprodutiva 

Desenvolvimento de medidas legais tendentes à 
adopção de estratégias no combate à mortalidade 
materno-infantil e à promoção da saúde 
reprodutiva 

Timor-Leste Cabo Verde 

2 Contribuir para a eliminação da violência no género e 
contra a criança 

Aplicação de actos normativos que visem a 
eliminação da violência no género e contra a 
criança 

 Cabo Verde Angola 

3 Melhorar a participação e o papel das mulheres 
parlamentares em processos de prevenção de conflitos 
e em processos eleitorais 

Implicação das mulheres na prevenção e gestão de 
conflitos e nos processos eleitorais 

São Tomé e Príncipe Moçambique 

4 Incentivar políticas públicas que visam o combate a DST-
HIV/SIDA 

Promoção de medidas jurídico-institucionais no 
combate a DST-HIV/SIDA 

Guiné-Bissau Portugal 

5 Realizar seminários temáticos visando a formação das 
deputadas 

Formação das Deputadas nas áreas de: 
- legislação, liderança e poder político, cidadania e 
género, violência doméstica 

Todos os Países Todos os Países 

6 Desenvolver os vínculos de cooperação entre a rede e 
outras organizações congéneres 

Estabelecimento de acordos bilaterais e 
multilaterais 

Moçambique Guiné-Bissau 

7 Combater a discriminação das mulheres no mundo 
laboral 

Fiscalizar e avaliar a aplicação da legislação 
respectiva e propor as medidas necessárias à 
eliminação da discriminação 

Portugal Brasil 

8 Incentivar os Parlamentos e os Governos a melhorar os 
programas e o seu desempenho no combate das 
mudanças climáticas 

Tomar medidas legais de acordo com a Convenção 
de Quioto e incentivar os Governos dos Países-
Membros a adoptar medidas com vista à 
reflorestação 

Todos os Países Todos os Países 

9 Promover novas oportunidades Promover acções de alfabetização e formação para 
melhorar a capacitação das mulheres 

Todos os Países Todos os Países 

 


