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PLANO DE AÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DAS MULHERES 
 

REUNIÃO DE MINISTROS/AS RESPONSÁVEIS PELA IGUALDADE DE GÉNERO DA CPLP 

2017-2020 

 
Prioridades Ações Indicadores de Execução Intervenientes Período de 

Execução 
Referência 
ODS/CPLP 

Eixo 1: Transversalização da temática da Igualdade de género no quadro da CPLP 
Objetivo específico: integrar, de forma regular, sistemática e transversal a dimensão da igualdade de gênero em todas as políticas, estratégias, projetos e programas de cooperação multilateral desenvolvidos no 
quadro da CPLP. 

1.Sensibilizar os Pontos Focais de 
cooperação bem como os outros pontos já 
designados nas várias áreas setoriais da 
CPLP, para a transversalização. 

1. Realização de ações de sensibilização e/ou de formação em 
igualdade de gênero para os pontos focais de cooperação da CPLP 
bem como os outros pontos já designados nas várias áreas setoriais 
de cooperação da CPLP para que possam ter em conta e integrar a 
dimensão da igualdade de gênero no planejamento, execução, 
acompanhamento e avaliação dos programas indicativos de 
cooperação. 

- Número e tipo de ações de sensibilização 
e/ou formação em igualdade de género para os 
pontos focais de cooperação da CPLP  bem 
como os outros pontos já designados nas várias 
áreas setoriais de cooperação da CPLP. 
- Número de pessoas abrangidas, desagregado 
por sexo. 
- Número e tipo de visitas de estudos 
comparativas realizadas. 

EM 
 

Toda a 
Vigência do 
Plano 
 

  

2. Disseminar documentos de suporte à 
promoção da igualdade de género e à sua 
transversalização, promovendo o seu 
intercâmbio entre os estados membros da 
CPLP. 

1. Compilação de documentos de suporte à promoção da igualdade 
de gênero e respetiva transversalização 
2. Criação de um espaço web sobre igualdade de gênero, no site da 
CPLP, que integre um centro de documentação sobre as questões 
de gênero e a promoção da igualdade por parte dos estados 
membros da CPLP. 

- Criação do Portal 
- Criação de um centro de documentação 
virtual 
- Número e tipo de documentos e publicações 
disponibilizados 
- Número de visitas e consultas 

- SECPLP 
- EM 
- Organizações 
Internacionais 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

Eixo 4: Legislação Nacional 
Objetivos Específicos: Aperfeiçoar os quadros legais dos Estados Membros da CPLP com vista à realização da Igualdade e Equidade de Gênero e dos Direitos Humanos de todas as mulheres e meninas. 

1. Integrar os compromissos decorrentes 
da CEDAW e outros instrumentos 
relevantes na Ordem Jurídica  Interna dos 
Estados membros da CPLP e assegurar a 
respetiva implementação, de modo a 
garantir às mulheres o seu total 
desenvolvimento em todas as áreas 
principalmente política, civil, econômica, 
social e cultural e assegurar-lhes o pleno 
exercício dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais. 

1. Partilha de experiências e documentação relevantes entre os 
Estados-membro, inclusive por meio do espaço web sobre 
igualdade de género no site da CPLP.  
2. Rever/complementar legislação nacional e garantir a existência 
de mecanismos de monitorização da implementação das leis. 

- Número de alterações legislativas por Estado-
membro da CPLP. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano. 

ODS 5 - 5.c 
ODS 16 - 16.b                                                                                                       
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2. Eliminar e/ou proceder à revisão das 
leis contendo disposições discriminatórias 
contra as mulheres 

1. Formular e propor recomendações as entidades governamentais 
responsáveis. 
2. Formar legisladores/as, juristas e/ou técnicos/as nacionais em 
questões sensíveis ao género 
3. Promover a existência de mecanismos que procedam a revisão 
da legislação existente e que seja discriminatória, formular e propor 
recomendações as entidades governamentais responsáveis 

- Número de ações de formação dirigidas a 
legisladores/as nacionais sobre integração da 
perspetiva de género em iniciativas legislativas. 
 
- Número de leis revistas que integram 
compromissos decorrentes da CEDAW, em 
cada Estado-membro da CPLP. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano. 

  

3. Dar a conhecer a CEDAW e o seu 
Protocolo Facultativo, bem como as 
Recomendações Gerais e as Observações 
Finais do Comitê CEDAW, em particular 
junto dos públicos estratégicos, e 
sensibilizar para as suas implicações quer 
em termos jurídicos, quer em termos da 
realização de uma igualdade de fato entre 
mulheres e homens. 

1. Disseminar a CEDAW, seu Protocolo Facultativo e as 
recomendações gerais e observações finais junto de públicos 
estratégicos, incluindo representantes da ONG,  responsáveis pela 
produção legislativa, políticos/as, deputados/as, magistrados/as, 
agentes estatais, advogados/as, juízes/as, juristas, em cada Estado-
membro da CPLP. 

- Número de atividades de divulgação da 
CEDAW, em cada Estado-membro da CPLP. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano. 

  

Eixo 5: Mecanismos Nacionais para a igualdade, equidade de gênero e empoderamento das mulheres. Objetivo Específico: Reforçar os mecanismos nacionais para a igualdade e equidade de gênero e o 
empoderamento das mulheres nomeadamente, enquanto meio para a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e dos outros compromissos internacionalmente acordados em materia de Direitos 
Humanos, incluindo no domínio da igualdade de gênero 

1. Fortalecer os programas nacionais para 
a promoção da igualdade, equidade de 
gênero e empoderamento das mulheres 
através da cooperação entre os 
mecanismos nacionais. 

1. Realização de cooperação técnica e coordenação entre os vários 
mecanismos nacionais para a igualdade e equidade de género e o 
empoderamento das mulheres dos Estados-membro da CPLP. 

- Número de protocolos estabelecidos entre os 
Estados Membros da CPLP. 
- Número e tipo de ações de cooperação entre 
os Estados-membro da CPLP. 
- Número de protocolos estabelecidos entre os 
Estados Membros da CPLP 
- Número e tipo de ações de cooperação entre 
os Estados- membro da CPLP 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 5 - 5.c 
CPLP: 
- ESAN-CPLP 
- 
Empoderamen
to da 
Agricultoras 
Familiares 
- Fórum da 
Mulher Rural 

2. Capacitar agentes do Estado dos 
Estados-membro da CPLP para o 
planeamento, orçamentação, elaboração, 
implementação, acompanhamento e 
avaliação das políticas nacionais de gênero 
e empoderamento das mulheres bem 
como de políticas destinadas a eliminar 
as desigualdades de gênero. 

1. Identificar parcerias e produzir materiais de capacitação à 
distância para sensibilização e/ou de formação em gênero para 
agentes e dirigentes do Estado. 

- Número e tipo de ações de sensibilização 
e/ou de formação em igualdade de gênero em 
cada Estado Membro da CPLP. 
-Número e tipo de destinatários, com dados 
desagregados por sexo. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 
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Eixo 7: Plano Internacional Objetivos Específicos: Contribuir para a execução dos compromissos decorrentes das Convenções e Instrumentos Internacionais, dos quais os Estados Membros da 

CPLP são signatários e/ou parte relativos à promoção e ao respeito dos direitos humanos, incluindo direito à igualdade entre mulher e homem; Aumentar a representação dos Estados membros da 
CPLP no âmbito do sistema das Nações Unidas e em outros Fora internacionais particularmente relevantes para a igualdade de gênero e o progresso do estatuto das mulheres; Reforçar a 
inscrição de uma agenda comum em matéria de igualdade e equidade de gênero e o empoderamento das mulheres no plano internacional. 

1. Identificar e negociar apoios 
técnicos e financeiros junto de 
organizações internacionais. 

1. Estabelecimento de protocolos e acordos entre a CPLP e 
as organizações internacionais destinados a reforçar a 
construção da igualdade de gênero e do empoderamento das 
mulheres nos Estados-membro da CPLP. 
2. Angariar apoios para implementação e execução dos 
compromissos internacionais. 

- Número de protocolos e Acordos 
estabelecidos entre a CPLP e as 
organizações internacionais. 
- Número de relatórios elaborados e 
submetidos pela CPLP. 
- Número de protocolos e 

- SECPLP; 
- EM;  
- Organizações 
Internacionais. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 17 - 
17.13, 17.14 

2. Apoiar a candidatura de mulheres 
dos Estados-membro da CPLP a 
postos e funções no âmbito do sistema 
das Nações Unidas e em outros fora 
internacionais particularmente 
relevantes. 

1. Articulação rápida entre os Ministérios das Relações 
Exteriores dos Estados-membro da CPLP, com vista à 
obtenção do apoio a essas candidaturas. 

- Número de mulheres candidatas 
apoiadas em cada Estado-membro da 
CPLP. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

3. Definir formas de cooperação para a 
implementação dos Objetivos de 
Deesnvolvimento Sustentável (Agenda 
2030 das Nações Unidas)  

1. Partilhar experiências e documentação relevantes entre os 
Estados-membro, inclusive por meio do espaço web sobre 
igualdade de género no site da CPLP.  
2. Partilhar experiências e realizar ações de cooperação a 
nível de estabilização e monitorização de indicadores 
estatísticos desagregados por sexo, envolvendo as 
organizações internacionais competentes na matéria.  
3. Definir uma articulação regular entre os Estados-Membros 
da CPLP no sentido de acompanhar a implementação da 
Agenda 2030.  

  EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

4. Estabelecer posições articuladas 
nas reuniões da Comissão das Nações 
Unidas sobre a Situação da Mulher 
(CSW) e noutros eventos 
internacionais relevantes para a 
construção da igualdade e equidade 
de gênero e o empoderamento das 
mulheres. 

1. Realização de reuniões de articulação entre os Estados-
membro da CPLP antecedentes aos eventos internacionais e 
durante esses eventos sempre que necessário. Essas 
reuniões deverão ser promovidas pelo Estado-membro que 
detenha a Presidência da CPLP. 
2. Realizar um evento paralelo da CPLP na CSW e proferir 
um discurso em nome da CPLP, em português, durante o 
debate geral na CSW. 

- Número de reuniões realizadas. 
- Realização de evento paralelo e discurso 
em português na CSW. 
- Número de posições concertadas nos 
vários fóruns internacionais. 

- EM 
- SECPLP  

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

Eixo 10: Autonomia econômica/Empoderamento econômico das mulheres.Objetivo específico: Promover a igualdade de oportunidades para mulher e homem no Mercado de trabalho; 

Promover o empreendedorismo feminino enquanto estratégia para o empoderamento das mulheres e para a redução da pobreza e das desigualdades ente mulheres e homens. 

1. Promover autonomia econômica das 
mulheres. 

1. Realizar troca de experiências e disseminar boas práticas 
sobre a promoção de autonomia económica das mulheres,  
incluindo através do espaço web no site da CPLP. 
2. Capacitação das mulheres para a integração no mercado 
de trabalho (na área de negócios, contabilidade e mercadoria, 
literacia de direitos, língua, etc) 

- Número de trocas efetuadas entre 
membros da CPLP. 
- Número de formações realizadas. 

- EM 
- Organizações 
Internacionais 
- ONG. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 1 - 1.4; 
ODS 2 - 2.3; 
ODS 5 - 5.1, 
5.4, 5.a, 5.b, 
5.c 
ODS 8 - 8.5, 
8.8; 
CPLP: 

ESAN-CPLP 
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2. Estimular desenvolvimento de 
cooperativas e de projetos de 
desenvolvimento econômico de base 
social. 

1. Criação de uma rede/bolsa de contatos de associações 
e/ou cooperativas de mulheres, disponível no espaço web no 
site da CPLP. 
2. Desenvolvimento de programas de microcrédito e de 
cooperativismo 

- Número de programas desenvolvidos 
para cada Estados-membro da CPLP. 
- Número de mulheres abrangidas em cada 
Estado-membro da CPLP. 
- Rede/bolsa criada entre membros da 
CPLP. 

- EM 
- Organizações 
Internacionais 
- ONG. 

    

Eixo 11: Saúde 

Objetivo específico: Promover a adoção de uma agenda de igualdade e equidade de gênero no domínio da saúde. 

1. Melhorar o acesso aos cuidados e 
serviços de saúde, incluindo a saúde 
sexual e reprodutiva, garantindo os 
direitos sexuais e reprodutivos de 
mulheres e homens. 

1. Integrar a igualdade de gênero no planeamento, execução, 
acompanhamento, recolha de dados (desagregados por 
sexo), e avaliação dos programas e projetos de cooperação 
na área da saúde, em particular, na redução da mortalidade 
materna e infantil, e facilitar o acesso ao planeamento familiar 
e à educação sexual. 
2. Realizar ações de sensibilização sobre saúde sexual e 
reprodutiva, que contribuam para erradicar o estereótipo da 
reprodução centrado na mulher. 
3. Promover a introdução de abordagens preventivas, 
multissetoriais e integradas de combate ao HIV/SIDA. 
4. Facilitar o acesso ao tratamento da fístula obstétrica, 
câncer da mama, do útero e da próstata. 
5. Combater as práticas tradicionais nocivas como a 
mutilação genital feminina. 
6.  Incentivar a sensibilização e/ou formação sobre gênero e 
saúde para profissionais da área. 
7. Prevenção das gravidezes precoces; 
8. Facilitar o acesso das mulheres e dos homens, raparigas e 
rapazes aos cuidados de saúde 
9. Sensibilizar e informar as mulheres e homens, raparigas e 
rapazes sobre a importância dos cuidados de saúde incluindo 
a prevenção das ITS, gravidezes precoces e outras 

- Número e tipo de ações de 
sensibilização/ formação realizadas. 
- Número de programas e projetos na área 
de saúde que integram estas 
preocupações. 
- Número de ações de formação. 
- Número e tipo de projetos implementados 
que facilitem o acesso das mulheres aos 
cuidados de saúde. 

- EM; 
- ONG 
Nacionais e 
Internacionais,  
- Organizações 
Internacionais. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 3 - 3.1 e 
3.7 
ODS 5 - 5.6 
CPLP - 

PECS 2017-
2020 

Eixo 12: Educação, Juventude, tradição e cultura 

Objetivo específico: Aumentar o número de raparigas que completam os vários graus do sistema educativo 

1. Combater as atitudes tradicionais 
que constituem obstáculos à educação 
de meninas e mulheres. 

1. Realização de campanhas educativas e de sensibilização 
dirigidas a mulheres e homens, rapazes e meninas, docentes, 
líderes comunitários e religiosos, etc. contra atitudes 
tradicionais que conduzam ao abandono escolar precoce das 
meninas e mulheres. 

- Número e tipo de campanhas realizadas 
em cada Estado da CPLP. 

Estados-
Membros 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 4 
(todos) 
ODS 5 - 5.1 

2. Fortalecer a componente formativa 
de docentes, crianças, jovens rapazes 
e meninas sobre as questões de 
gênero. 
- Promover ações voltadas a reduzir o 
abandono escolar de raparigas, 
rapazes e mulheres. 

1. Promoção da introdução nas escolas e/ou nos currículos 
escolares as temáticas sobre gênero, cidadania e não-
violência, buscando parcerias com a Reunião de Ministros da 
Educação da CPLP. 
2. Realizar ações de formação para profissionais de 
educação e sessões de sensibilização para as comunidades 
educativas, sobre a problemática do gênero e a igualdade 
entre mulheres e homens, incluindo as questões da violência 
baseada no gênero e do tráfico de seres humanos. 

- Número de currículo escolar que incluem 
as temáticas sobre gênero e não-violência 
em cada Estado da CPLP. 
- Número de ações de formação e de 
sensibilização dirigidas à comunidade 
escolar. 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 
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Eixo 13: Violência Contra as mulheres e meninas 

Objetivo específico: Prevenir e combater todas as formas de violência contra as mulheres e meninas 

1. Incentivar a elaboração e/ou o 
aperfeiçoamento de Planos Nacionais 
contra a violência contra as mulheres 
nos Estados-membro da CPLP. 

1. Realização de intercâmbios de boas práticas em matéria 
de prevenção e combate a todas as formas de violência 
contra as mulheres, envolvendo especialistas dos Estados da 
CPLP (intervenientes diretamente envolvidos na execução 
das políticas, programas e projetos), incluindo por meio do 
espaço web no site da CPLP. 

- Número de ações de intercâmbio de boas 
práticas. 
- Número e tipo de intervenientes, com 
dados desagregados por sexo. 

- EM 
- Organizações 
Internacionais 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 4 - 4.7, 
4.a 
ODS 5 - 5.2 

2. Dar continuidade à realização de 
ações de sensibilização no quadro da 
campanha para a eliminação da 
violência contra as mulheres e 
meninas nos países da CPLP. 

1. Realização de ações de sensibilização com os materiais 
fornecidos pela CPLP. 

- Número de ações de sensibilização 
realizadas em cada Estado da CPLP. 
 

- EM 
- ONG. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

3. Capacitar os operadores/as 
judiciários/as, as forças e serviços de 
segurança e os/as profissionais de 
saúde, comunicação social, de 
educação, e formar para o 
atendimento às vítimas de violência e 
o combate a Mutilação Genital 
Feminina. 

1. Compartilhar materiais de formação em gênero dirigidos a 
profissionais das diversas áreas de intervenção. 
2. Concepção de Guias de boas práticas dirigidos a 
profissionais das diversas áreas de intervenção, 
nomeadamente saúde, justiça, educação e formação bem 
como das forças de segurança 
3. Concepção e realização de módulos de formação na área 
da violência contra as mulheres para operadores/as, 
judiciários/as, as forças e serviços de segurança e os/as 
profissionais de saúde profissionais de educação e formação 
4. Formação em práticas de atendimento para todos os 
operadores relevantes 

- Número e tipo de Guias produzidos em 
cada Estado da CPLP. 
- Número e tipo de módulos de formação 
concebidos. 
- Número de ações de formação 
realizadas. 
- Número de profissionais abrangidos, 
desagregado por sexo e profissão. 

- EM; 
- ONG. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

4. Incentivar o envolvimento de 
homens e rapazes na promoção da 
igualdade de gênero e do combate a 
violência baseada no gênero. 

1. Compartilhamento de boas práticas, envolvendo homens e 
rapazes na disseminação de novas mentalidades. 
2. Incentivar a criação de redes de homens para a não-
violência. 

- Número de ações de sensibilização e de 
partilha boas práticas entre Estados-
membros da CPLP. 
- Número de redes criadas. 
- Número de homens e mulheres 
envolvidos em ações de intercâmbio entre 
Estados- membro da CPLP. 

- EM 
- Organizações 
Internacionais. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

Eixo 14: Tráfico de mulheres e crianças         

Objetivo específico: Prevenir e combater todas as formas de tráfico de mulheres e raparigas 

1. Aperfeiçoar os quadros legais 
nacionais sobre a luta contra o tráfico 
de mulheres e meninas, em parceria 
com a Conferência de Ministros da 
Justiça da CPLP.  

1. Realização de cooperação jurídica, técnica e intercâmbio 
de experiências e ações de capacitação entre os Estados-
membro da CPLP com vista ao aperfeiçoamento do quadro 
legal de prevenção do tráfico de mulheres e meninas de 
proteção e apoio às suas vítimas e de punição de traficantes 
e beneficiários/as. 
2. Fomentar parcerias com o observatório do tráfico de seres 
humanos da CPLP, fazendo a divulgação do manual 
“Compreender os Direitos Humanos” da CPLP. 
3. Projeto de formação de formadores/as sobre o combate ao 
tráfico de seres humanos com profissionais do sistema de 
justiça penal, e manual “compreender os direitos humanos” 

- Número e tipo de ações de cooperação. 
- Número de ações de apacitação 
realizadas. 
- Número de pessoas abrangidas, 
desagregado por sexo. 

- EM; 
- SECPLP 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 5 - 5.2 
ODS 16 - 
16.2 

 
CPLP:  

- Projetos no 
âmbito do 
combate ao 
Tráfico de 
Seres 
Humanos 
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2. Elaborar e/ou aperfeiçoamento de 
planos nacionais para a luta contra o 
tráfico de seres humanos nos Estados-
membro da CPLP. 

1. Realizar de ações de prevenção e combate ao tráfico de 
seres 
humanos, envolvendo especialistas no que se refere ao 
conhecimento e 
disseminação de informação; à sensibilização e formação; à 
proteção, apoio e integração das vítimas e à investigação 
criminal e repressão do tráfico. 

- Número de planos na CPLP. 
- Número e tipo de ações realizadas. 
- Número de pessoas abrangidas, 
desagregado por sexo e categoria 
profissional. 
 

EM 
 

Toda a 
vigência do 
Plano 

  

Eixo 15: Prevenção de Conflitos e Cultura de Paz 

Objetivo Específico: Promover a implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança 

1. Implementação da Resolução nº 
1325 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre mulheres, paz e 
segurança. 

1. Buscar mecanismos de execução e acompanhamento da 
Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas sobre mulheres, paz e segurança, como o 
desenvolvimento de planos nacionais de ação e dotação 
orçamentária para a sua implementação. 
2. Intercâmbio de melhores práticas sobre a implementação e 
desenvolvimento de planos nacionais de ação da resolução 
1325 entre os Estados-membro da CPLP. 

- Número de planos nacionais de ação 
desenvolvidos pelos Estados da CPLP. 
- Número de ações de capacitação dos 
pontos focais de cooperação para a 
Resolução 1325. 
- Número de intercâmbios realizados pelos 
Estados da CPLP. 

- SECPLP 
- EM 
- Organizações 
Internacionais. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 5 - 5.1, 
5.2, 5.5 
ODS 16 - 
16.3, 16.7, 
16.b 

Eixo 16: Participação política e tomada de decisões 

Objetivo Específico: Promover a participação das mulheres na vida pública e política. 

1. Exercer a defesa e ação continuada 
para o aumento da participação ativa 
das mulheres na vida pública e política 
e a representação equilibrada de 
mulheres e homens em todos os 
espaços de poder e  tomada de 
decisão. 

1. Reforçar a cooperação com a Rede de Mulheres 
Parlamentares da CPLP; 
2. Realizar de ações de sensibilização, nomeadamente junto 
de organizações políticas, ONG's, de líderes comunitários e 
organizações de juventude destinadas a encorajar 
participação das mulheres na vida pública e na tomada de 
decisão em todos os níveis. 

- Número de ações de cooperação com a 
RM-AP-CPLP. 
- Número e ações realizadas em cada 
Estado da CPLP. 
- Número de pessoas abrangidas, 
desagregado por sexo em cada Estado da 
CPLP. 

- EM; 
- Organizações 
Internacionais; 
- ONG e 
organizações 
políticas. 

Toda a 
vigência do 
Plano 

ODS 5 - 5.5 
ODS 16 - 
16.7 

 


