PLANO DE ACTIVIDADES 2016
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O ano de 2015 marcou o fim dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e
Agenda de Desenvolvimento Sustentável confirmada na sessão especial da
Assembleia Geral das Nações Unidas de Setembro de 2015. 17 Objectivos com
169 Metas e cujos indicadores globais estão em fase de definição. A P&D
Factor consolidou no ano de 2015 o seu papel enquanto Organização da
Sociedade Civil que propõe, debate e acompanha os principais momentos e
iniciativas nacionais, regionais e globais nas áreas de actuação da associação,
nomeadamente no que respeita às dimensões de Igualdade, Saúde, Educação,
Cooperação e Desenvolvimento em matéria de Direitos Humanos
2016 será o ano de definição de prioridades em matéria de políticas públicas,
também em matéria orçamental que exigirá da P&D Factor o reforço da
atenção e monitorização dos processos legislativos e técnicos em matéria de
Saúde, Igualdade e Cooperação para o Desenvolvimento. Aguardam-se
mudanças significativas resultantes do impacto das limitações orçamentais nas
políticas sectoriais, mas também no que respeita ao trabalho de advocacy com
Parlamentares e Organizações da Sociedade Civil. A P&D Factor manterá a
defesa do investimento em matéria de prevenção e empoderamento que
permita responder às desigualdades, incluindo de género, no acesso a serviços
e bens, como na área da saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, ou da
educação.
2016 marca ainda o inicio do programa de cooperação com a P&D Factor
Moçambique em matéria de formação de jovens lideres e dividendo
demográfico.
Em 2016 Portugal, entre outros, irá de responder aos desafios resultantes da
construção de um Plano Nacional sobre o Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, com as necessárias negociações e adequações das metas e
indicadores globais, regionais e nacionais. O que exigirá a existência de uma
estrutura, mecanismo de acompanhamento, monitorização e reporte do
Governo e também da Sociedade Civil.
A ano de 2016 e os seus desafios, incluindo os resultantes das crises
humanitárias, migrações, juventude e alterações climáticas, estão alinhados
com aquela que é a missão e objetivos da P&D Factor, serão de consolidação
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da associação, tanto em termos de respostas como na integração e
mobilização de parcerias, passando pela capacitação institucional.
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A P&D Factor continuará a acompanhar o trabalho desenvolvido por Portugal
no Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas que termina em
Dezembro de 20171, bem como as intervenções em matéria dos principais
Comités e Conselhos das Nações Unidas e União Europeia. 2016 é também ano
de eleições Presidenciais e aguarda-se uma intervenção mais consistente e
coerente em matéria de defesa e promoção dos direitos de todas as pessoas
ao nível nacional, regional e global.
Manter-se-á o cenário de crise económica, sentido em anos anteriores, com as
restrições orçamentais, a afectar as alocações em matéria de Apoio ao
Desenvolvimento (embora se aguarde um maior investimento do pilar social)
bem como nos apoios sociais, e perspectivas de desenvolvimento e inclusão no
combate às assimetrias e desigualdades sociais. Estas poder-se-ão traduzir
num desigual acesso a serviços e bens, como na área da saúde, incluindo a
saúde sexual e reprodutiva, da educação e da protecção social.
A presença em fora, nacionais e internacionais, como a participação na reunião
anual da EuroNGOs, Girls not Brides e Forum Europeu de Parlamentares, são e
serão momentos a privilegiar com vista a estabelecer contactos com outras
organizações internacionais disponíveis para trabalhar com a P&D Factor em
matéria de Educação e Cooperação para o Desenvolvimento.
Os casamentos forçados, a educação das raparigas, a mutilação genital
feminina, a educação para a cidadania e direitos fundamentais, a educação e
saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, as famílias no
contexto dos direitos humanos de todas as pessoas e o desenvolvimento
social, são temas que integraram a agenda de trabalho da P&D Factor desde a
sua constituição e assim continuarão em 2016. A abordagem do direito à
saúde, igualdade e ao desenvolvimento, terá eco nas atividades a promover
em 2016, nomeadamente na conferência a ter lugar no primeiro semestre do
ano.

O CDH reúne-se pelo menos três vezes por ano, num total de 10 semanas, em sessões
ordinárias, que geralmente decorrem em março, junho e Setembro.
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A recuperação para Portugal da apresentação oficial do Relatório UNFPA sobre
a Situação da População Mundial em colaboração com o GPPsPD e a
Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA e o Camões-ICL será novamente um
dos desafios que a P&D Factor enfrentará em 2016. Em 2015 a Apresentação
teve lugar a 4 de Dezembro, em resultado da situação política portuguesa que
dificultou o planeamento e a respectiva participação de entidades oficiais e do
acolhimento pela P&D Factor em Lisboa nos dias 5-7 de Dezembro do Diálogo
entre o UNFPA e a Sociedade Civil de todo o mundo sobre os ODS e a Agenda
2030, a apresentação em Portugal foi adiada para o 1º trimestre de 2016.
O reforço da estrutura profissional e de voluntariado com a abertura de um
espaço ao público da P&D Factor continuam a constituir um grande desafio
para 2016.

Área de
intervenção

Medida

Calendarização
2016

1. Identidade 1.1. Dinamização e divulgação do site Ao longo do ano
e divulgação
www.popdesenvolvimento.org e página
de Facebook.
1.2. Procura de instalações para sede da Ao longo do ano
Associação
1.3. Angariação de sócios/as
2.Suporte
institucional

Ao longo do ano

2.1.Identificação e convite a pessoas Ao longo do ano
individuais para constituição do Conselho
de Experts no âmbito de actuação da P&D
Factor e grupos de trabalho: “População e
Desenvolvimento”, “Jovens e Direitos”, “
Práticas Nefastas e Género”, “Segurança,
Justiça e Direitos Humanos”, “Direitos,
Educação e Saúde Sexual e Reprodutiva”,
“Saúde e Igualdade na Agenda 2030”.
2.2. Continuidade do processo de Ao longo do ano
reuniões de trabalho para apresentação,
creditação e colaboração junto de
organizações e entidades nacionais.
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2.3. Integração e acompanhamento das Ao longo do ano
iniciativas da Comissão Nacional de
Direitos, do Fórum da Cooperação, Grupo
de trabalho dos ODS, entre outras.
2.4. Estabelecer contactos com novos
responsáveis políticos nas áreas da
Cooperação, Saúde, Educação, Igualdade
e Direitos Humanos
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2.6. Relatórios de Actividades e Contas, 1º Trimestre
Auditoria (2015) e Assembleia Geral
2.7. Plano de Actividades e Orçamento 4º Trimestre
para 2017, Assembleia Geral
2.8. Colaboração
Moçambique
3.
Informação,
Comunicação
e Advocacy

com

P&D

Factor

– Ao longo do ano

3.1. Produção de documentos técnicos e Ao longo do ano
posições politicas sobre as temáticas
trabalhadas pela P&D Factor e proceder à
sua divulgação.
3.2.Realização da 2.ª Conferência da P&D 1.º Semestre
Factor
3.3. Apoio à constituição e plano de 1º Trimestre
trabalho de GPPsPD resultante das
eleições legislativas de Outubro de 2015
3.4. Assegurar o secretariado executivo Ao longo do ano
do GPPsPD e iniciativas associadas
incluindo participação de Parlamentares
em visitas de estudo, apelos à acção e
conferências, entre outros – realização de
2 seminários/colóquios, incluindo da série
“Direitos Humanos na Ordem do Dia”
3.5. Apoio técnico às actividades da Ao longo do ano
Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA
3.7. Refazer e actualizar
contactos institucionais

base

de 1ºTrimestre
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3.8. Entrevistas e artigos no site da P&D Ao longo do Ano
Factor sobre as temáticas de trabalho e
acção – Jornalista
3.9. Iniciativas com Escolas, OSC e outras Ao longo do Ano
entidades no contexto da missão da P&D
Factor.

5

3.10 Dar seguimento aos contactos 1º Trimestre
estabelecidos com vista à criação de um
grupo de trabalho, mecanismo e estrutura
de acompanhamento dos ODS bem como
participar nas iniciativas associadas à
definição dos indicadores.
4.
Investigação

4.1. Acompanhamento e monitorização Ao longo do ano
das políticas de Cooperação e Política
Externa em matéria de saúde, género e
igualdade,
educação,
imigração,
ambiente, direitos e segurança humana,
com enfoque nos PoA de Cairo, Pequim e
Objectivos
de
Desenvolvimento
Sustentável.
4.2.
Disponibilização
on-line
da Ao longo do ano
actualização dos indicadores da CIPD,
Pequim e ODS, entre outros para Portugal
e países CPLP, entre outros.
4.3. Iniciar/aprofundar o trabalho com Ao longo do ano
líderes religiosos sobre Práticas nefastas à
saúde, educação e direitos humanos.

5.
Cooperação
Internacional

5.1. Identificar e estabelecer rede de Ao longo do ano
contactos frequentes com Parlamentares
da Lusofonia, Parlamento Europeu e
Conselho da Europa bem como agentes
de decisão política e técnica em matéria
de População e Desenvolvimento, e
outras de actuação da P&D Factor.
5.2. Identificar e estabelecer contactos Ao longo do ano
com ONG e Agências das Nações Unidas a
actuar nos países CPLP e outros países
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europeus
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5.3.
Acompanhamento
dos
Fora Ao longo do ano
Internacionais de Parlamentares em
matéria de População e Desenvolvimento
com enfoque em questões de Género e
Saúde Sexual e Reprodutiva, Cooperação
e Direitos Humanos.
5.4. Participação em redes de trabalho Ao longo do ano
existentes ou a criar com actuação
específica em matéria de População e
Desenvolvimento,
com
enfoque
em
questões de Género e Saúde Sexual e
Reprodutiva,
Cooperação
e Direitos
Humanos.
5.5.
Iniciativas
com
P&D
Factor Ao longo do ano
Moçambique - curso de formação para
Jovens Lideres e Conferência
5.6. Edição de Caixa de Fotos sobre MGF

1º Trimestre
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