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Relatório de Atividades 2014
O ano de 2014 foi marcado por fortes investimentos da P&D Factor em matéria de
comunicação, investigação e campanha; na produção de materiais de Informação,
Educação e Comunicação nas temáticas de atuação da Associação, assim como na
produção de textos e posições políticas. Foram desenvolvidos os projetos
protocolados com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e o Fórum
Europeu de Parlamentares (EPF), aliando-os a um reforço concomitante das
oportunidades de visibilidade pública das causas e temáticas afetas à P&D Factor.
Além da continuação do trabalho com o Grupo Parlamentar Português sobre
População e Desenvolvimento (GPPsPD), foi em 2014 possível estabelecer novas
parcerias e colaborações nomeadamente com a Organização Internacional para as
Migrações, Camões-Instituto da Cooperação e da Língua (Camões-IP), Comissão
Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, Corações com Coroa, Alto Comissariado para as Migrações,
Women Deliver e DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung / Fundação Alemã para
a População Mundial), entre outras.
O Plano de Atividades para o ano de 2014 estruturou-se em cinco eixos centrais:
Identidade e Divulgação; Suporte Institucional; Informação, Comunicação e
Advocacy; Monitorização e Investigação; Cooperação Internacional.
1. Identidade e Divulgação
Para além da dinamização e da divulgação do site da P&D Factor
(www.popdesenvolvimento.org), operacional desde Junho de 2014, com uma ampla
seleção de documentos académicos e de policy-making pertinentes para as
temáticas de População e Desenvolvimento, e da respetiva página de Facebook,
encontra-se em curso a produção de um vídeo institucional, assim como o
alargamento da base de sócios/as e os contactos no sentido de dotar a
Associação de um espaço próprio aberto ao público.
2. Suporte Institucional
A P&D Factor tem procurado construir uma rede de contactos de peritos/as,
entidades públicas e OSC que lhe permita uma intervenção social e política
coerente e sólida sobre as constantes interações entre as diferentes configurações
e preocupações populacionais e o desenvolvimento numa abordagem de direitos ao
longo do ciclo vital.
O ano 2014, especialmente através de acontecimentos como mostra em Lisboa da
exposição internacional do UNFPA/Photo VII “Too Young to Wed / Novas Demais
para Casar” e do curso de voluntariado promovido pela ONGD Corações com
Coroa, que contou com a colaboração de várias voluntárias e profissionais da P&D
Factor, permitiu também a identificação e o início da constituição de um núcleo de
voluntariado para além dos órgãos sociais.

Associação sem fins lucrativos I Organização Não Governamental de Desenvolvimento I
NIPC: 510 457 754 I info@popdesenvolvimento.org I
www.popdesenvolvimento.org I https://www.facebook.com/PopDesenvolvimento I

A P&D Factor foi chamada a 6 de Junho a apresentar contributos, juntamente com a
APAV, a AMCV e a UMAR, no âmbito da audição conjunta 31-SCI-XII promovida
pela Sub-comissão parlamentar de igualdade (1ª Comissão) e Grupo de
Trabalho para as Alterações Legislativas da Convenção de Istambul (“A
Convenção de Istambul – Políticas Públicas”).
No âmbito da Campanha “Continuamos à Espera”, participámos nas audições
com os Grupos Parlamentares e com a Comissão Parlamentar de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
A P&D Factor apresentou ao Camões - IP, propostas relativas ao Ano Europeu
do Desenvolvimento, a decorrer ao longo de 2015.
Durante o ano de 2014, para além do trabalho voluntário, a P&D Factor investiu no
trabalho remunerado em matéria de comunicação, informação, investigação e
campanha.
3. Informação, Comunicação e Advocacy
Ao nível de campanhas promovidas e/ou acompanhadas pela P&D Factor, é de
salientar a Campanha “Continuamos à Espera: Pelos Direitos Humanos
participa na construção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015” (que
incluiu a produção de três versões – Internet e Televisão - do vídeo produzido para a
campanha, a produção dos postais com apelo da Campanha) 1e a sua candidatura
ao Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República), e o integrar
campanha Internacional “Let’s Save Lives”2 .
Campanha “Continuamos à Espera: Pelos Direitos Humanos participa na
construção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015”
Esta foi uma campanha promovida pela P&D Factor em parceria com a AJPAS, CCC e
Oikos. Ao longo do ano de 2014, “Continuamos à Espera” recolheu apoio de um
número variado de parlamentares, responsáveis, investigadores/as e docentes de
universidades, representantes de ONGs e pessoas individuais através de
depoimentos (por escrito e em vídeo) e/ou de uma fotografia com um de quatro
apelos: “Acesso Universal ao Planeamento Familiar e Saúde Sexual e
Reprodutiva”; “Proteger as Raparigas de Todas as Formas de
Discriminação e Violência”; “Educação e Saúde, para Cumprir a Igualdade
de Género”; “Igualdade e Justiça Social”. A nível de apoio político, é de
salientar os elevados níveis de apoio por parte de parlamentares portugueses/as,
tendo a campanha agregado depoimentos/fotos de 33 deputados/as ao longo do
espectro partidário, demonstrando que Desenvolvimento, Direitos e Saúde, com
enfoque na Saúde Sexual e Reprodutiva, Educação das Raparigas, Igualdade e
Cooperação Global são essenciais para o sucesso da próxima agenda de
desenvolvimento.

1 www.popdesenvolvimento.org/continuamosaespera
2 www.letssavelives.org
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Esta foi sem dúvida a Campanha sobre a participação na Construção das Agendas
de Desenvolvimento pós 2014/2015, centrada nas questões de Saúde Sexual e
Reprodutiva, Igualdade de Género, Direitos Humanos e Justiça Social com maior
impacto mediático e nas redes sociais em Portugal, com adesão significativa em
Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Brasil. Além de países europeus
sendo os mais significativos França, Holanda, UK, Alemanha, Suíça e Bélgica (versão
legendada em inglês). A Campanha foi divulgada em entrevistas várias incluindo na
RTP –Internacional e na RDP e RTP –Africa.
Incluem-se também na campanha “Continuamos à Espera” o artigo de opinião do
Diretor Executivo do UNFPA no jornal Público, as oito crónicas mensais de Catarina
Furtado, Embaixadora da Boa Vontade do UNFPA / Presidente da CCC na revista
“Máxima” ao longo do ano de 2014 3. O ambiente impulsionado pela campanha foi
visível por exemplo no aumento do número significativo de artigos de opinião de
parlamentares publicados na imprensa diária (em papel e on-line) que cruzavam os
temas da Campanha com a atualidade politica e social nacional e global.
A P&D Factor, em associação com a campanha “Continuamos à Espera” e o
Projecto Marias Paperdolls e apoio de treze artistas plásticos e
ilustradores/as4 trouxe ao Centro Cultural de Cascais a exposição “Marias – Por
Todas as Meninas e Mulheres”, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e
da Fundação D. Luís I (21de Nov a 4 de Jan). 5
Foram produzidas quatro folhas informativas com contribuições e reflexões a
nível de abordagem e políticas públicas para o mundo pós 2014-15: “Mutilação
Genital Feminina e outras Práticas Tradicionais Nefastas na Agenda pós2015” (Carla Martingo, consulta pública); “Migrações e Desenvolvimento na
Agenda pós-2015” (consulta pública); “As Pessoas Apátridas nas Agendas
Inacabadas de Desenvolvimento e Direitos Humanos” (Inês Fernandes);
“Jovens: Direitos, Educação e Saúde Sexual e Reprodutiva na Agenda pós2015” (Ana Farias).6
Ao longo do ano foram coorganizadas vários iniciativas de advocacy e intervenção:
duas consultas temáticas e uma consulta parlamentar referentes à MGF e
práticas nefastas (Abertura pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação e Presidente da P&D Factor) 6 de Fevereiro, Camões -IP), às Migrações

3 “Motivos e objetivos da campanha “Continuamos à Espera””; “O casamento precoce das raparigas nos
países em desenvolvimento”; “Investir na igualdade de género e reforçar o crescimento económico”; “As
mulheres informadas, empoderadas e decisoras são uma inspiração”; “O ponto da situação dos ODM e o
caminho para o pós-2015”; “Raparigas novas demais para casar”; “Investir para empoderar adolescentes
e jovens”; “O potencial dos 1.8 mil milhões de jovens”

4

André da Loba, António Soares, Esgar Acelerado, Ilustrana, Ivo Imagination, Júlio Vanzeler, Kammuz,
Nicolae Negura, Pedro Artoon, Ricardo Da Silva, Sara Macedo e ainda, Cláudia Oliveira e Júlio Oliveira
(mentores do Projeto)

5 http://popdesenvolvimento.org/inicio/noticias/92-exposicao-e-debate-marias-por-todas-as-meninas-emulheres.html

6 Disponíveis em: www.popdesenvolvimento.org/publicacoes
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e Desenvolvimento (27de Março, OIM e Camões, IP) e às Agendas Inacabadas
do Cairo e ODM (28 de Março, GPPsPD/AR e UNFPA). Esta última, pelas próprias
características e oradores/as, constituiu-se igualmente como ponto de preparação e
maturação de perspetivas e abordagens para as reuniões nacionais e internacionais
que viriam a acontecer no domínio da sessão da Comissão de População e
Desenvolvimento das Nações Unidas (abril2014), quer de negociações da agenda
de desenvolvimento pós-2015 quer do follow-up da CIPD beyond 2014 e ODM. A
participação como oradores/as de pontos focais e responsáveis do MNE e Camões,
IP nestas iniciativas foi de extrema importância.
A P&D Factor, nas pessoas da Diretora Executiva Alice Frade e a Vice-Presidente
Carla Martingo, foi convidada a dar formação sobre MGF e outras práticas na
Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR), na
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e na Corações com
Coroa (CCC), tendo colaborado na revisão do manual sobre MGF da CNPCJR e
tendo sido convidada para colaborar na pós-graduação sobre MGF da Escola
Superior de Enfermagem de Lisboa.
Grupo Parlamentar
(GPPsPD)

Português

sobre

População

e

Desenvolvimento

A realização de reuniões de acompanhamento, de apoio a iniciativas de âmbito
nacional e internacional – consultas públicas, reuniões e conferências -, a
publicação de dois documentos, em formato de folha informativa: “Consulta
Parlamentar sobre as Agendas Inacabadas da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio” e a edição em português da “Declaração de
Compromisso de Estocolmo sobre a Implementação da CIPD para Além de
2014 e Declaração sobre Direitos Humanos – Conferência Internacional de
Parlamentares”.
A par dos aspetos supracitados, foram publicados na imprensa vários artigos de
opinião de Parlamentares do GPPsPD – Mónica Ferro, Luísa Salgueiro, Teresa Anjinho,
Maria Antónia Almeida Santos, Ricardo Baptista Leite - sobre as temáticas da
campanha “Continuamos à Espera” e o próprio Grupo Parlamentar (cerca de 15
artigos de opinião).
Em parceria com o GPPsPD e o EPF realizou-se o IX colóquio “Os Direitos
Humanos na Ordem do Dia: Jovens e Desenvolvimento - Desafio Global”,
que contou com a Apresentação do Relatório do UNFPA sobre a Situação da
População Mundial 2014 “ O poder de 1,8 mil milhões: adolescentes, jovens e
transformação do futuro”, com a tradução e edição do seu Resumo Executivo
assegurada pela P&D Factor7.

7 http://popdesenvolvimento.org/inicio/noticias/87-ix-coloquio-os-direitos-humanos-na-ordem-do-dia.html
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Embaixadora de Boa Vontade da UNFPA
É contínuo o apoio técnico às atividades da Embaixadora de Boa Vontade da
UNFPA, Catarina Furtado. No ano de 2014 este acompanhamento incluiu, por
exemplo, a participação em consultas públicas e parlamentares sobre a Agenda Pós
2014/15, o Seminário Dar Voz ao Silêncio sobre Exploração sexual de raparigas e
tráfico de seres humanos de iniciativa d’O Ninho 14 Maio/Lisboa, a conferência
promovida pela UNFPA em Praga – “Population and Development Dialogue: Building
Human Capital for Prosperity in Eastern Europe and Central Asia” -, as reuniões em
Nova Iorque e Moçambique, a acrescer briefings e reuniões sobre relatórios e
iniciativas especificas – nacionais e internacionais, a convites para entrevistas e
conferências e visitas a nível nacional.
A P&D Factor acompanhou igualmente a actuação da Embaixadora de Boa Vontade
do UNFPA nos seus trabalhos junto de escolas, poderes públicos, organismos locais
e de organizações não-governamentais.
Eleições dos Orgãos Sociais da P&D Factor
Por impedimentos pessoais de três membros da direção, que reduziram
drasticamente o tempo útil disponível para o trabalho associativo, foi decisão da
P&D Factor proceder à eleição de Órgãos Sociais, de acordo com os
estatutos, e de passar a direção a ser constituída por cinco pessoas em
vez de três, sendo que os membros cessantes da direção passaram a
integrar a Assembleia Geral. Os novos órgãos sociais tomaram posse no
dia 23 de Maio de 2014.8
4. Monitorização e Investigação
Em matéria de investigação, a ação da P&D Factor focou-se maioritariamente na
monitorização das políticas de cooperação, política externa, saúde, jovens
e igualdade. Por ter sido um ano marcado por um elevado teor de trabalho em
torno das agendas pós 2014-15, o enfoque do trabalho da P&D Factor neste âmbito
prendeu-se em grande parte com os Planos de Ação de Cairo e Pequim e com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, produzindo e publicando dois
relatórios/estudos realizados por Nélia Ribeiro para a P&D Factor – “Balanço dos
ODM e CIPD e Contributo de Portugal – Para um Desenvolvimento
Centrado nas Pessoas”, e “A APD (Ajuda Pública ao Desenvolvimento) em
População e Saúde Sexual e Reprodutiva”. 9
O trabalho com líderes religiosos sobre Práticas nefastas à saúde, educação
e direitos humanos foi apresentado em projeto, através da candidatura ao
Programa Cidadania Ativa e do apoio à elaboração da candidatura – em parceria

8 Assembleia Geral - Presidente: Barbara Joffre Vilar, Vice-Presidente: Ana Mafalda Tello, Secretária:
Maria José Mota de Matos Direcção - Presidente: Maria da Graça Campinos Poças, Vice-Presidente: Carla
Martingo, Secretária: Iasmina Gonçalves, Vogal: Maria Helena Correia, Vogal: Inês Santos Fernandes
Conselho Fiscal - Presidente: Susana Nogueira Godinho Vogal: Marina Pignatelli Secretário: Nuno
Oliveira Antunes disponível em: http://popdesenvolvimento.org/quem-somos/estatutos.html

9 Disponíveis em: www.popdesenvolvimento.org/publicacoes
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com a AJPAS – ao Prémio sobre MGF, que conquistou o 3º lugar. Existiram também
contactos com os líderes das comunidades migrantes de Moçambique e da
Guiné-Bissau no âmbito do “Encontro de Investigadores/as, Peritos/as e
Associações com a Prof. Esmeralda Mariano sobre Mutilação Genital
Feminina e Práticas Tradicionais Vaginais em Moçambique”, desenvolvido
em conjunto com o Alto Comissariado para as Migrações a 12 de Fevereiro
onde foi apresentado o estudo da investigadora moçambicana em colaboração com
o ICRH10.
A P&D Factor, na pessoa da sua Vice-Presidente Carla Martingo, foi também
convidada a integrar o steering committee de um projeto de investigação da
Universidade de Ghent que pretende produzir uma metodologia que
permita o levantamento de dados comparáveis e fidedignos acerca da
prevalência de MGF. Este projeto permitirá não só o desenvolvimento de uma
forma inovadora de compreender um fenómeno ainda elusivo a nível estatístico,
mas também a identificação de formas mais eficazes de travar esta prática a todos
os níveis.
No contexto do acompanhamento e análise da realidade nacional, perante a
existência da Comissão Independente para o Estudo da Natalidade em Portugal, a
P&D Factor reuniu com investigadores/as em matéria de Género e Demografia,
visando intervir pró-activamente no debate. Foi contactada a Comissão e não
havendo resposta, em face da Resolução Parlamentar 87/2014 sobre
«Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a
natalidade» a associação decidiu estruturar uma posição a apresentar em audição
da Comissão de Saúde no início de 2015.
5. Cooperação Internacional
O ano de 2014 teve uma forte componente de trabalho a nível internacional, tendose mostrado profícuo à construção de uma rede de contactos não só com
parlamentares da lusofonia, membros do Parlamento Europeu e Conselho da
Europa, mas também com agentes de decisão técnica e política em matéria de
População e Desenvolvimento e todas as áreas de ação aí integradas. Salienta-se
também a participação da P&D Factor em reuniões de destaque internacional, como
a conferência regional do UNFPA “Population and Development Dialogue:
Building Human Capital for Prosperity in Eastern Europe and Central Asia”
Praga, na conferência anual da EURONGOS “Putting the puzzle together – SRHR
in the post 2015 world” em Madrid e na Reunião Anual dos Secretariados
Executivos dos Grupos Parlamentares membros do EPF em Creta. A este
trabalho acresce o acompanhamento contínuo dos Fora Internacionais de
Parlamentares em matéria de População e Desenvolvimento, marcado no ano de
2014 pela participação da P&D Factor e de duas Parlamentares do GPPsPD (Mónica
Ferro e Teresa Anjinho) na Conferência Internacional de Parlamentares sobre a CIPD
em Estocolmo - “6th International Parliamentarians’ Conference on the
Implimentation of the ICPD Programme of Action” – de iniciativa EPF e UNFPA
com o apoio do Parlamento e Governo Sueco.

10

http://goo.gl/GZo0R4
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A P&D Factor acompanhou e participou em vários grupos de trabalho
internacionais sobre as Agendas pós 2014/15, incluindo: Grupo de Trabalho
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Task-Force sobre a CIPD, ICPD
Beyond 2014, tendo igualmente colaborado com a Women Deliver para a edição
portuguesa de infografias referentes a tópicos centrais para a agenda pós 2014-15,
entre os quais se destacam: Jovens, Mulheres, Saúde, Igualdade e
Desenvolvimento. Foram também estabelecidos contactos com a DSW para a
campanha “Let’s Save Lives”, e com a plataforma Girls Not Brides, uma
parceria global de organizações da sociedade civil que pretende a união de esforços
para acabar com os casamentos infantis, forçados e precoces a nível global.
Notas Finais:
O ano de 2014 foi, assim, de um grande investimento na consolidação
conhecimento e imagem da Associação em torno das temáticas essenciais
Direitos Humanos e Desenvolvimento com impacto nas Agendas pós 2014/15 e
trabalho desenvolvido mas igualmente a desenvolver, alicerçado na construção
parcerias quer nacionais, quer internacionais.

de
de
no
de

No final de 2014, podemos afirmar que a associação se está a constituir como uma
referência nas áreas temáticas em que intervém. E a adesão aos documentos e
notícias do site www.popdesenvolvimento.org fazem-nos acreditar que neste 2º ano
de existência se confirma que existe espaço para uma associação com as
características, abordagem e missão da P&D Factor.
Face ao crescimento da associação e à sua maior visibilidade, tanto a nível nacional
como internacional, o ano de 2015 será um ano de reforço da consolidação
institucional para que a P&D Factor possa dar continuidade ao seu trabalho e dar
respostas a outros desafios e necessidades que surjam num ano chave: término do
tempo de vigência do ODM, 20 anos da Plataforma de Pequim e apresentação da
Agenda de Desenvolvimento (2015-2030), Ano Europeu do Desenvolvimento, a
Terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, a
realização de Eleições Legislativas previstas para Outubro de 2015, para além dos
desafios e necessidades reveladas pelos indicadores nacionais, regionais e globais
de Desenvolvimento.

Lisboa, 15 de Janeiro de 2015
Preparado por:
Graça Campinos Poças
Carla Martingo
Inês Fernandes
Yasmin Gonçalves
Helena Correia
Alice Frade
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