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Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP 

 

 Plano de Acção 2011/2012   

 

  

 Objectivos Actividades País 

Responsável 

País 

Parceiro 

 

1 

Incentivar o Governo a melhorar os seus 

programas e o seu desempenho no 

combate à mortalidade materno-infantil e 

à promoção da melhoria da saúde 

reprodutiva  

1. Desenvolvimento de medidas legais tendentes à adopção 

de estratégias no combate à mortalidade materno-infantil, 

gravidez na adolescência e à promoção da melhoria da 

saúde reprodutiva. 

 

 

Timor-Leste São Tome e 

Príncipe 

 

2 

Contribuir para a eliminação da violência 

de género e contra a criança 

1. Desenvolvimento de medidas legais que visem a 

eliminação da violência de género e violência contra a 

criança. 

 

2. Fiscalizar e incentivar acções governamentais para a 

eliminação de violência de género e contra a criança. 

 

 

Guiné-Bissau Angola 

 

3 

Promover a participação da mulher nos 

processos de prevenção e solução de 

conflitos e em processos de decisão 

política  

1. Aplicação, no âmbito nacional, da Resolução 1325 

(2000) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

 

2. Promoção de mecanismos para aumentar a participação 

feminina nos processos de prevenção e solução de conflitos 

assim como nas decisões políticas no âmbito nacional, 

regional e internacional. 

 

3. Desenvolvimento de medidas legais que visem a 

proteger mulheres e crianças contra a violência, incluindo 

Angola Moçambique 
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violência sexual, usadas como armas de guerras em 

conflitos armados. 

 

 

4 

Incentivar políticas públicas de combate 

às DST e HIV/SIDA 

1. Promover medidas jurídico-institucionais de combate às 

DST e HIV/SIDA. 

 

 

São Tome e 

Príncipe 

Guiné-Bissau 

 

5 

Realizar seminários temáticos visando à 

capacitação das deputadas 

Formação das deputadas nas áreas de: 

1. Legislação 

2. Liderança e poder político 

3. Promoção da igualdade de género 

4. Combate à violência doméstica 

5. Combate à pornografia 

6. Combate ao tráfico de mulheres e crianças  

 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres 

AP-CPLP 

PNUD 

(Projecto de 

Apoio aos 

Ciclos 

Eleitorais nos 

PALOP e 

Timor-Leste) 

 

6 

Promover a cooperação da Rede de 

Mulheres da AP-CPLP com outras 

organizações congéneres 

1. Fortalecer as relações entre os membros da Rede de 

Mulheres da AP-CPLP. 

2. Estabelecer acordos bilaterais e multilaterais entre a 

Rede de Mulheres da AP-CPLP e organizações 

congéneres. 

 

 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres da 

AP-CPLP 

PNUD 

(Projecto de 

Apoio aos 

Ciclos 

Eleitorais nos 

PALOP e 

Timor-Leste) 

 

7 

Combater a discriminação das mulheres 

no mundo laboral 

1. Desenvolver medidas legais que eliminem a 

discriminação laboral entre homens e mulheres, 

garantindo igualdade de oportunidades e salários. 

 

2. Desenvolver medidas legais que permitam à mulher 

conciliar uma vida laboral e maternidade através 

da adopção de medidas tais como licença 

maternidade, segurança empregatícia durante a 

gravidez e criação de creches. 

Portugal Brasil 



 

Encontro da Rede de Mulheres da AP-CPLP, 20-21 de setembro de 2011, Timor-Leste  3 

 

8 

Promover a capacitação feminina 1. Promover acções de alfabetização e formação 

feminina com o intuito de capacitá-las. 

2. Promover igualdade entre homens e mulheres no 

acesso à educação 

3. Incentivar medidas que aumentem o percentual 

feminino nas escolas. 

 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres AP-

CPLP 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres da 

AP-CPLP 

 

9 

Incentivar os Parlamentos e os Governos a 

melhorarem os programas e desempenho 

no combate às mudanças climáticas 

1. Desenvolver medidas legais de acordo com a 

Convenção de Quioto e incentivar os governos a 

adoptarem medidas com vista à reflorestação 

 

 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres da 

AP-CPLP 

Todos os 

membros da 

Rede de 

Mulheres da 

AP-CPLP 

10 Promoção de lobby e advocacia 

 

 

 

1. Desenvolver acções tendentes a garantir maior 

participação das mulheres nos órgãos de decisão; 

2. Promover políticas de inclusão; 

3. Promover a divulgação da língua Portuguesa. 

 

 

Todo os 

membros da 

Rede de 

Mulheres da 

AP-CPLP 

PNUD 

(Projecto de 

Apoio aos 

Ciclos 

Eleitorais nos 

PALOP e 

Timor-Leste) 

 

Secretariado 

Executivo 

CPLP 

11 Criação do Centro de Empoderamento da 

Mulher 

 

 

1. Elaboração dos Termos de Referencia; 

2. Identificação de fontes de financiamento 

Moçambique Timor-Leste 

PNUD 

(Projecto de 

Apoio aos 

Ciclos 

Eleitorais nos 

PALOP e 

Timor-Leste) 

 


