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Guia para Moderar
uma Sessão sobre

PROMOÇÃO DO PAPEL DAS MULHERES 
NA POLÍTICA, PAZ E SEGURANÇA E IN-

STITUIÇÕES ECONÓMICAS
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Introdução (5 minutos)

• Apresente-se e agradeça aos participantes a sua presença. Mencione que é membro da Rede YALI e que
deseja iniciar uma conversa importante sobre os direitos das mulheres e o seu empoderamento em
todas as áreas da sociedade.

• Diga brevemente por que é que se interessa por este tema mas lembre-se de ser breve!

Quebra-gelo (10 minutos) 

• Comece a conversa com uma pergunta para quebrar o gelo.

• Escolha uma pessoa para responder à sua pergunta.

• A pessoa apresenta-se, responde à pergunta feita pelo moderador e, em seguida, escolhe outra pessoa
do grupo para responder à pergunta quebra-gelo.

• Cada membro do grupo fará o mesmo até que todos tenham respondido à pergunta quebra-gelo ou
até que tenham passado 10 minutos, dependendo do que acontecer primeiro.

Exemplo de Perguntas para Quebrar o Gelo:

• Qual é o melhor conselho que já recebeu?

• Qual é o melhor livro que já leu?

Assista à Lição Um: Promoção da Participação Política  (10 minutos) 
Discussão em Grupo (15 minutos) 
À luz dos três vídeos e da discussão, convide os participantes a reflectir sobre as seguintes questões e 
sobre o seu papel como membros da comunidade na inclusão das mulheres na política, paz e segurança e 
instituições económicas.

• Há algum desafio específico que acha que a sua comunidade ou país deve superar para que haja mais
mulheres no mercado laboral ou a abrir negócios?

• Como pode apoiar mais mulheres para participarem nos seus negócios e comunidades ao nível da
tomada de decisões?

O seu Guia Para Moderar uma Sessão sobre a Promoção do Papel das 
Mulheres na Política, Paz e Segurança e Instituições Económicas  

Usando o curso online da Rede YALI Promover o Papel das Mulheres na Política, Paz e Segurança e 

Instituições Económicas, este guia vai ajudá-lo a moderar um diálogo sobre os muitos espaços que as 

mulheres ocupam na sociedade. Os participantes aprenderão quais os obstáculos que as mulheres enfrentam 

na representação política, o papel fundamental que as mulheres desempenham na construção da paz e 

segurança e estratégias para eliminar as barreiras que as mulheres enfrentam no mercado laboral. 

Duração: 108 minutos 

https://yali.state.gov/course-4589/#/
https://yali.state.gov/course-4589/#/
https://yali.state.gov/course-4589/#/lesson/promocao-da-participacao-politica
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• Que factores consegue identificar que impedem as mulheres de estar bem representadas na política?

• Como incentiva mais mulheres a ver a política como relevante para o seu dia-a-dia?

• O que podem os homens fazer para promoverem o papel das mulheres nos processos políticos?

Assista à Lição Dois: Promoção da Paz e Segurança  (15 minutos) 
Discussão em Grupo (15 minutos) 
Depois de os participantes terem oportunidade de assistir ao segundo vídeo, convide-os a considerar as 
questões para discussão no final da lição: 

1. O seu país tem um Plano Nacional ou Legislação sobre Mulheres, Paz e Segurança?
Nota: verifique o plano de implementação do seu país com antecedência para informar os seus

convidados. 
2. Existe alguma organização da sociedade civil no seu país voltada para estas questões? Se o tempo
permitir, sinta-se à vontade para discutir o seguinte:

• Consegue identificar mulheres ou organizações que acha que estão a desempenhar papéis essenciais
na área da paz e segurança? O que as torna mais eficazes?

• Quem ou o que mais contribui para as barreiras que as mulheres enfrentam na área da paz e segu-
rança?

• Como é que os homens podem apoiar o esforço para reforçar o papel das mulheres na área da paz e
segurança?

Assista à Lição Três: Promoção da Prosperidade Económica (18 minutos) 
Reflexões Finais(15 minutos) 
Convide os participantes a reflectir sobre o vídeo antes de responder às seguintes perguntas:

• Algum conflito que tenha experimentado moldou a sua capacidade de lidar com conflitos futuros? Há
algo específico que tenha aprendido através da resolução de conflitos que ache que seria útil a outras
pessoas?

• Imagine que está a actuar como mentor de um jovem que deseja ser líder. Há algo específico que faria
ou diria para ajudar na resolução de conflitos?

• Na sua opinião, qual é a importância da resolução de conflitos como competência para um jovem
líder e porquê?

Conclusão: (5 minutos)

• Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme brevemente a importância de compreender e 
promover os direitos das mulheres e das raparigas em todas as áreas da sociedade.

• Convide os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em yali.state.gov e a visitar yali.state.gov/4her. 

Para consultar recursos adicionais, frequente o curso Compreender os Direitos das Mulheres e das 

Raparigas e depois descarregue o Guia para Moderar Sessões.

https://yali.state.gov/course-4589/#/lesson/promocao-da-paz-e-seguranca
https://yali.state.gov/course-4589/#/lesson/promocao-da-prosperidade-economica
yali.state.gov
yali.state.gov/4her



