
Centro Maria Alzira Lemos  

Casa das Associações 

É um local que procura forta-

lecer as ONGs activas no 

campo dos  Direitos das Mu-

lheres e da Igualdade de Gé-

nero. 

É um espaço para organiza-

ções de mulheres sem um 

escritório e onde várias inici-

ativas têm lugar, como deba-

tes, workshops, formações e 

reuniões. É também um lugar 

de partilha de práticas e co-

nhecimento e fortalecimento 

das iniciativas de cada ONG. 

A Casa das Associações pro-

videncia um Gabinete de 

Apoio Técnico que apoia or-

ganizações no desenvolvi-

mento  de propostas de pro-

jetos e dá informação sobre 

oportunidades de financia-

mento. 

Tel.: +351 21 363 60 49  

plataformamulheres.org.pt/  
plataforma@plataformamulheres.org.pt  

facebook.com/plataforma.direitos.mulheres  
twitter.com/PlatMulheres  

Plataforma portuguesa para os 
Direitos das Mulheres | PpDM 

A Plataforma portuguesa para os 

Direitos das Mulheres representa 
Portugal no Lobby Europeu de 
Mulheres e na Associação de 
Mulheres da Europa Meridio-
nal.  

A Plataforma é membro da Fun-
dação das Mulheres do Euro-
Mediterrâneo. 

A Plataforma Tem Estatuto Con-
sultivo no ECOSOC e é membro 
da Plataforma da Sociedade Civil 
Europeia contra o Tráfico de Se-
res Humanos.  

Plataforma portuguesa para os 
Direitos das Mulheres 

"Cada vez que uma mulher se de-
fende a si própria, sem saber que é 
possível, sem qualquer pretensão, 
ela defende todas as mulheres."  

Maya Angelou  



Organizações-Membro  da PpDM 

 Associação de Mulheres Contra a Vio-

lência (AMCV) amcv.org.pt/  

 Graal www.graal.org.pt/ 

 Rede Portuguesa de Jovens para  a 

Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens (REDE)  

 redejovensigualdade.org.pt/  

 Aliança para a Democracia Paritária 

(ADP) 

 Associação de Mulher Séc. XXI 

www.mulherseculoxxi.com/ 

 Associação para o Desenvolvimento 
das Mulheres Ciganas Portuguesas 

 amucip.weebly.com/  

 
 

 

 Associação de Mulheres Cabo-
verdianas na Diáspora em Portugal 

(AMCDP) amcdp.blogs.sapo.cv/  
 

 Associação Mén Non  

 mulher8.wix.com/mennon/  

 Associação Portuguesa de Estudos 
sobre as Mulheres (APEM)  

 www.apem-estudos.org/pt/ 

 Coolabora www.coolabora.pt/  

 Comunidária www.comunidaria.org/ 

 Fundação ADFP  - Assistência, De-

senvolvimento e Formação Profissio-
nal www.fundacao.adfp.pt/ 

 

 EOS Associação de Estudos, Coope-

ração e Desenvolvimento 

 SERES www.seres.org.pt/  

A Plataforma visa contribuir:  

 Para a capacitação, articu-
lação e mobilização das 
ONGs portuguesas para os 
Direitos das Mulheres. 

 Para o reforço das relações de 
comunicação e cooperação 
com ONGs Europeias e Inter-
nacionais a trabalhar neste 

campo, de forma a fortalecer 
e apoiar o papel social impor-
tante destas ONGs como ato-
res no processos de imple-
mentação de Igualdade de 

Género.  

 Para a implementação de 
mainstreaming de género 
em todos os domínios públi-

cos e políticos.  

 Para a disseminação de in-
formação relevante sobre os 
Direitos das Mulheres e Igual-

dade de Género e para sen-
sibilizar sobre a desigualda-
de de género e discriminação 
com base no sexo, com vista 
à transformação de uma soci-

edade de género cultural. 

Foi criada em 2004 com o obje-

tivo de construir sinergias para 
a reflexão e ação colectiva 
na promoção dos direitos das 
mulheres e igualdade de géne-
ro através de vários meios, co-

mo a pesquisa, lobbying, divul-
gação de informação, sensibili-
zação e formação.  

A Plataforma portuguesa pa-

ra os Direitos das Mulheres 
é  uma associação de caráter 
social, cultural e humanista, 
sem fins lucrativos e indepen-
dente sob o ponto de vista par-

tidário, instituições religiosas 
ou estruturas governamentais, 
cujos membros são ONGs para 
os Direitos das Mulheres. 


