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I - CONTEXTO  

O Plano Estratégico para o período 2019 a 2022 leva em consideração o atual grave contexto 
politico, social e econômico do Brasil. Esse cenário coloca para os movimentos sociais, em 
especial para as organizações e movimentos de mulheres, o grande desafio de impedir retro-
cessos, manter suas agendas dirigidas a avanços de direitos e ampliar a mobilização social na 
defesa dos direitos humanos e investir em uma educação que supere discriminações de gênero, 
de raça/etnia, orientação sexual e outros marcadores sociais necessários numa sociedade que 
pretende ser democrática. 

O avanço de forças políticas de extrema direita se consolidou com as eleições gerais de 2018 
que elegeu Jair Bolsonaro como Presidente da República. Em seu inicio do mandato, o novo 
presidente já colocou em prática ações antidemocráticas, em relação às mulheres, à população 
LBGTT, ao meio ambiente, ao avanço científico, à perseguição e desqualificação das universi-
dades, dos movimentos sociais, ao desprezo pelas instituições, ao discurso de ódio, assim como 
a redução de investimentos na educação. 

No campo da política externa, a pauta ultraconservadora do governo aliou o Brasil aos países 
contrários aos direitos das mulheres, ao orientar os diplomatas brasileiros a se oporem às expres-
sões gênero, feminismo e direitos sexuais e reprodutivos em documentos internacionais. Isso 
significa repudiar as Plataformas de Direitos Humanos das Nações Unidas, em especial, de seu 
ciclo de direitos humanos, expressos nas conferências de Meio Ambiente (Rio de Janeiro, 1992), 
de Direitos Humanos (Viena, 1993), População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e IV Confe-
rência Mundial da Mulher (Beijing, 1995), e todo um conjunto de diretivas internacionais, tais 
como as Metas do Milênio, assim como em desrespeito à Constituição brasileira calcada no res-
peito à dignidade da pessoa humana 

Assim, o governo brasileiro mudou radicalmente sua postura na ONU, tentando vetar termos 
que foram consenso internacional por 25 anos. A restrição aos direitos sexuais abriu brechas 
para uma política mais repressiva em relação ao direito da mulher à interrupção da gravidez, já 
reconhecido na legislação brasileira nos casos de gravidez decorrente de estupro e gravidez com 
risco de morte, assim como  nos casos de fetos anencéfalos, a partir da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal. 

O retrocesso em relação às políticas de enfrentamento à violência de gênero se expressa por 
meio de um projeto de lei apresentado pelo Ministro da Justiça que possibilita a ampliação da 
posse de armas de fogo, ao contrário da Lei do Desarmamento ainda em vigor, e reedita o ter-
mo “legítima defesa da honra” tradicionalmente usada em casos de feminicídio. 

No campo do Poder Legislativo ampliou-se em muito, na última eleição de 2018, tanto no ní-
vel nacional, quanto nos estados e municípios, a representação de grupos conservadores reli-
giosos identificados com as propostas do novo presidente. Assim, estão sendo apresentados 
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projetos de lei que criminalizam totalmente a interrupção voluntária de gravidez, inclusive nos 
três casos já permitidos por lei.  Da mesma forma, no campo legislativo têm sido apresentados 
projetos voltados para a descaracterização da Lei Maria da Penha voltada para a proteção de 
mulheres em situação de violência. O aumento do nível de tolerância à violência contra a mu-
lher é um dos fatores que dificultam a plena vigência da Lei Maria da Penha. 

A CEPIA destaca ainda que a política de liberação de agrotóxicos e desmatamento, de forma 
direta e indireta, também afetará de forma mais intensa as mulheres rurais, indígenas e das flo-
restas. 

Nos estados e municípios, os serviços de atenção às mulheres em situação de violência têm 
sido reduzidos mesmo diante dos dados estatísticos sobre o aumento dos feminicídios.  
No espaço social como um todo, crescem as manifestações e atos de intolerância e ódio contra 
todos os que criticam o governo, voltados em especial contra as feministas, os movimentos 
sociais de mulheres, negros e LGBTT, gerando um clima de insegurança social. Tal situação 
tem levado a ameaças contra a vida de defensores e defensoras dos direitos humanos. 

Esses graves retrocessos e manifestações de intolerância, explicitados nos pronunciamentos do 
Presidente da República, levam no plano internacional ao alinhamento do Brasil a governos 
autoritários e conservadores da Arábia Saudita, Egito, Paquistão, Turquia e países alinhados à 
pauta conservadora de extrema direita, colocando em risco, de forma acelerada, os compro-
missos internacionais assumidos perlo Brasil e balizadores de leis e políticas públicas.  

No campo dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, embora o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), marco normativo fundamental para garantir os direitos e a proteção da 
população menor de 18 anos, tenha completado a idade de 30 anos, enfrenta ameaças aos seus 
dispositivos, baseados desde 1988 na defesa dos direitos humanos pelas autoridades e pela 
opinião pública, especialmente no que se refere à redução da maioridade penal e à proibição 
do trabalho infantil. As verbas de educação, já reduzidas, foram congeladas por 20 anos, o que 
significará um impacto extremamente negativo na redução das desigualdades e dos índices de 
desenvolvimento humano do Brasil, impactando toda uma geração de jovens.   

Nesse dramático contexto político, a CEPIA considera fundamental ampliar seus esforços para 
fortalecer seus programas e suas ações de defesa dos direitos humanos, especialmente os direi-
tos humanos das mulheres em diferentes frentes: advocacy junto ao Estado e sociedade civil 
como resistência aos retrocessos e luta para avançar em tempos sombrios; dar continuidade às 
ações de capacitação e de qualificação em direitos humanos para amplos setores com perspec-
tiva de gênero e étnico-racial; trabalhar com jovens de setores populares; manter e ampliar 
diálogos com a grande mídia e mídias sociais; fortalecer suas articulações nacionais e interna-
cionais; investir em sua equipe. 
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II - INTRODUÇÃO AO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Nesse Plano Estratégico Institucional apresentamos uma visão sintetizada do amplo e complexo 
trabalho a ser desenvolvido, no triênio 2019 - 2022, pela CEPIA na defesa dos direitos humanos das 
mulheres. Esse Plano se constitui de oito partes: missão e princípios institucionais; apresentação 
institucional; linhas de ação; metas 2010/2021; estratégias; resultados esperados; desenvolvimento 
institucional. Esperamos que esse documento propicie a compreensão do significado e do alcance 
da atuação da CEPIA no cumprimento de sua missão institucional. 

III - CEPIA -  MISSÃO E PRINCÍPIOS 

A CEPIA tem a missão de promover a ampliação e a efetivação dos direitos humanos e o fortaleci-
mento da cidadania, especialmente das mulheres que, na história de nosso país, têm sido excluídas 
do pleno exercício de seus direitos. É missão da CEPIA contribuir para o fortalecimento da demo-
cracia, da justiça social e da igualdade de gênero, atuando de forma apartidária e estabelecendo par-
cerias para aumentar o campo de alianças pelos direitos humanos das mulheres.  

Na realização de sua Missão a CEPIA se orienta pelos seguintes princípios:  

• Respeito à diversidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual, religião;  
• Compromisso com o fortalecimento de uma sociedade pluralista, igualitária, tolerante e democrá-
tica; 
• Respeito aos princípios universais de direitos humanos;  
• Compromisso ético com a solidariedade e a transparência; 
•  Respeito aos princípios de horizontalidade e de diálogo na execução de suas atividades; 
• Promoção do desenvolvimento humano e sustentável.  

IV - APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundada em 1990, a CEPIA advoga pelos direitos humanos das mulheres privilegiando questões 
relativas à desigualdade social, à violência de gênero, raça e etnia, ao acesso à justiça e aos direitos 
sexuais e reprodutivos. 

 Privilegia, desde a sua fundação, os seguintes programas:  

• Empoderamento e Formação de Adolescentes e Jovens 
• Direitos Humanos, Acesso à Justiça e Violência Contra a Mulher 
• Direitos Humanos, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos  
• Empoderamento e Formação em Direitos Humanos das Mulheres  
• Produção e Difusão de Conhecimentos/Informações 
• Comunicação e mídias sociais 
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Em 2020 a CEPIA completará 30 anos de atuação, constituindo-se hoje em uma das principais 
organizações não governamentais atuando pelos direitos das mulheres no Brasil. 

Com sede no Rio de Janeiro, os projetos da CEPIA ultrapassam o âmbito local, influenciando leis, 
políticas públicas e desenvolvendo campanhas com impacto no âmbito nacional. 

Participa, também, em articulações e organismo regionais e internacionais.  

No cumprimento de sua missão, a CEPIA estabelece um diálogo contínuo com entidades de direitos 
humanos, movimentos sociais, associações de mulheres, jovens e adolescentes de setores populares, 
organizações nacionais e internacionais de defesa dos direitos das mulheres, órgãos da justiça, da 
segurança pública e da saúde. Estabelece também interlocução sistemática com a mídia e com for-
madores de opinião. 

Dentre suas atividades, a CEPIA realiza cursos, pesquisas, projetos de intervenção social, seminári-
os, conferências e campanhas.  Ao longo das últimas décadas a CEPIA tem se destacado pela sua 
eficiente atuação na área de advocacy na proposição, acompanhamento e avaliação de políticas pu-
blicas e de legislações. Foi importante protagonista na elaboração da Lei de Planejamento Familiar 
(1996) e da Lei Maria da Penha (2006) e influenciou a elaboração da Lei do Feminicídio (2015).  

Compreendendo a importância do protagonismo de mulheres de setores populares, alijadas 
historicamente do acesso à sua cidadania plena, a CEPIA atua de forma decisiva para empoderar 
essas mulheres para a defesa de seus direitos, ampliar seu conhecimento dos recursos institucionais 
disponíveis e desenvolver suas habilidades de advocacy.  

Diante da importância das tecnologias digitais na difusão e democratização do conhecimento, a 
CEPIA tem investido na incorporação dessas tecnologias em suas várias linhas de ação.   

Entendendo a importância de fortalecer jovens e adolescentes, principalmente aqueles e aquelas de 
setores populares, vulneráveis à violência de gênero e violência sexual, CEPIA tem incorporado 
esse segmento em seu público alvo, desenvolvendo projetos dirigidos especialmente a esse grupo. 
Através desses projetos, a CEPIA tem atuado no empoderamento de adolescentes e jovens de baixa 
renda difundindo conhecimentos sobre violência, saúde sexual e reprodutiva, cidadania, utilizando 
tecnologias de I como aplicativo para celular e outras mídias sociais, com linguagem e estética 
apropriadas a esse segmento. 

Ao longo de sua trajetória, a CEPIA, em diferentes contextos políticos, econômicos e sociais, 
demostrando flexibilidade e capacidade institucional necessárias para dar continuidade a sua Missão 
institucional. Para tanto, a CEPIA tem diversificado seus apoiadores, que incluem instituições como 
o Women’s Learning Parternship for Rights - WLP, EMpower, o Global Fund for Women, o 
International Planned Parenthood Federeration, European Comisson, OAK Foundation e Fundo das 
Nações Unidas para População - UNFPA . 
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V - ESTRATÉGIAS  

Situada no estado do Rio de Janeiro, as atividades da CEPIA têm alcance nos âmbitos municipal, 
estadual, nacional e internacional.  

São estratégias da CEPIA: 

• Investir na educação de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e em espaços 
da rede pública de educação, através de parcerias de escolas do ensino fundamental público; 

• Investir na formação de jovens e adolescentes para que conheçam e defendam os seus direi-
tos e atuem como multiplicadores desses saberes e competências a nível local e nacional; 

• Articular-se em nível estadual e nacional com organizações e movimentos de mulheres e 
outras instituições de direitos humanos para desenvolver ações de advocacy destinadas a 
influenciar políticas nacionais e locais baseadas em valores de direitos humanos com pers-
pectiva de gênero e raça; 

• Manter diálogo com setores do Estado, ainda sensíveis aos valores democráticos, principal-
mente nas áreas de educação, saúde, justiça e segurança; 

• Manter diálogo qualificado com os meios de comunicação nas suas diversas expressões a 
nível local e nacional; 

• Formar públicos diversos sobre direitos humanos em gênero e cidadania a nível local e na-
cional, ampliando o campo de defesa dos direitos humanos; 

• Investir na capacitação das mulheres para o exercício da liderança a nível local e nacional; 

• Ampliar o alcance das mídias sociais da instituição;  

• Participar de redes nacionais e internacionais de direitos humanos; 

• Acompanhar e participar de eventos das Nações Unidas e da OEA, entre outros, que afetem 
os direitos da mulher. 

A CEPIA espera que suas estratégias, voltadas para resistir a retrocessos e avanços democráticos, 
traduzidas em suas diversas linhas de ação, possam convergir no médio e longo prazo, para avançar 
no combate à prevenção da violência de gênero, ao patriarcalismo e às forças conservadoras funda-
mentalistas, consolidando um campo político democrático que promova a igualdade de gênero, raça 
e etnia, justiça social e uma cultura de paz que sustente as relações entre homens e mulheres e se 
oponha ao discurso de ódio que vem se espalhando na sociedade principalmente a partir de 2018. 
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VI – LINHAS DE AÇÃO PARA O TRIÊNIO 2019-2022 
  
A CEPIA nesse triênio, considerando os obstáculos e desafios do atual cenário político do Brasil, 
desenvolverá seus programas e diferentes projetos dentro das seguintes linhas de ação. 

• Empoderamento e formação de adolescentes e jovens 

Os jovens devem ter papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 
atuando na proposição e monitoramento de políticas e leis que assegurem os seus direitos. 

Esse programa visa estimular o protagonismo da juventude, em especial daqueles em situação de 
maior vulnerabilidade social. A CEPIA continuará a investir em ações educativas junto a escolas, de 
forma a contribuir para a superação dos desafios e obstáculos encontrados no campo da educação 
pública.   

As atividades de formação incluem oficinas e seminários sobre temas relacionados aos direitos hu-
manos dos adolescentes e jovens.  

Nesse programa a CEPIA continuará desenvolvendo pesquisas e construindo metodologias partici-
pativas, parcerias com órgãos governamentais, instituições acadêmicas, escolas públicas e movi-
mentos sociais que trabalham com educação. O investimento também foca em processos educativos 
voltados para a capacitação de jovens mulheres para exercerem liderança em nível local e nacional.  

A CEPIA investe continuamente na capacitação de jovens e adolescentes para que conheçam e de-
fendam seus direitos e atuem como multiplicadores desses conhecimentos e habilidades em nível 
local e nacional. Da mesma maneira, a CEPIA dará continuidade a formação de diversos públicos 
de jovens sobre direitos humanos em gênero e cidadania em nível local e nacional. 

Neste triênio, a CEPIA continuará investindo no desenvolvimento de TI e dará ênfase à atuação jun-
to a adolescentes e jovens, visando ampliar seus conhecimentos e habilidades e capacitá-los para o 
exercício de seus direitos de forma consciente e responsável, especialmente seus direitos sexuais e 
reprodutivos, e prevenir a violência sexual e doméstica que afeta particularmente esta faixa etária. 

Além de oficinas, rodas de conversa e encontros, esta atividades envolverão o uso de recursos de 
TI, incluindo o desenvolvimento de um aplicativo móvel e a criação de uma funpage para abordar 
as questões da adolescência e divulgar a rede de serviços existentes. 

Neste programa a CEPIA firmou parcerias com o Programa RAP da Saúde da Secretaria de Saúde 
do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, com o Instituto de Saúde Cole-
tiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), bem como com escolas públicas e Instituto 
de Saúde Fernandes Figueiras da Fundação Fiocruz. 
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A CEPIA também faz parte do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Trabalhador Adolescente do Rio de Janeiro (FEPETI/RJ), rede de organizações gover-
namentais e não governamentais que trabalham pela proteção de crianças e adolescentes contra to-
das as formas de exploração. A CEPIA foi indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e Adolescente para compor o grupo de revisão do plano municipal de enfrentamento às violênci-
as sexuais contras crianças e adolescentes 

A CEPIA também incorporou jovens em sua equipe, como facilitadores nas diversas atividades des-
te programa. A CEPIA possui uma política institucional de proteção à criança, adolescente e jovem 
de acordo com as legislações nacionais e internacionais. 

A CEPIA também ampliará sua parceria com instituições públicas, em especial, com a rede munici-
pal de ensino do Rio de Janeiro, com a qual já atua desde 2018, com a inclusão de novas escolas do 
ensino fundamental, atuando junto a alunos e professores. 

Nas questões relativas aos direitos sexuais e reprodutivos, a CEPIA aumentará o número de jovens 
conscientes desses direitos por meio de oficinas, diálogo com escolas estaduais e universidades, in-
cluindo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro, Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF). Este aumento de conhecimen-
to voltado para o público jovem também será compartilhado nos canais virtuais e mídias sociais da 
CEPIA. 

A CEPIA sistematizará a produção de conhecimento, qualitativo e quantitativo, e de metodologias a 
serem adotadas em todos os seus projetos e dará continuidade ao investimento em novas pesquisas 
qualitativas, publicações e coleta de dados relativos às temáticas de seus projetos. 

Dará continuidade à produção de material didático, incluindo vídeos e cartilhas voltadas para am-
pliação de conhecimentos sobre direitos e serviços disponíveis para acesso a esses direitos. 

A CEPIA aumentará o número de mulheres adultas, jovens e adolescentes de setores populares em 
oficinas de empoderamento, desigualdade de gênero, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, pre-
venção da violência sexual e intrafamiliar e promoção da participação política das mulheres através 
de oficinas temáticas e cursos de formação. 

• Direitos Humanos, Acesso à Justiça e Violência Contra a Mulher  

Atuando no campo da advocacy, a CEPIA continuará a estabelecer diálogo com setores do Estado 
ainda sensíveis ais direitos humanos o Estado e com a sociedade para a ampliação de políticas e de 
serviços, estimulando a formação de redes integradas, de forma a agilizar e melhor atender as mu-
lheres vítimas de violência doméstica e violência sexual.   
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Outra estratégia desenvolvida pela CEPIA no âmbito do enfrentamento da violência de gênero é 
continuar a atualizar regularmente a publicação Violência contra a Mulher: Um guia de defesa, ori-
entação e apoio. Essa publicação constituiu um instrumento importante para a divulgação dos servi-
ços existentes e para a construção de rede entre os mesmos e está disponibilizada no site da institui-
ção e é amplamente distribuída tanto para movimentos sociais, como para instituições públicas e 
também está inserido no app Partiu Papo Reto, app direcionado especialmente ao público jovem. 

A CEPIA continuará a integrar o Consórcio de ONGs que propôs, elaborou e advogou por uma le-
gislação especifica de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher - Lei Maria 
da Penha, e que vem monitorando a implantação dessa Lei e atuando coletivamente par impedir re-
trocessos legislativos e nas políticas púbicas e, também, atuando como membro do Consórcio Lei 
Maria da Penha nas ações junto ao Supremo Tribunal Federal para a garantia de uma educação laica 
e democrática. 

Considerando os altos índices de feminicídios contra as mulheres por razões de gênero, a CEPIA 
dará continuidade ao seu esforço de exigir o Estado políticas de prevenção e de acesso mais rápido 
à justiça, incluindo forte advocacy junto ao Poder Judiciário. 

Para o desenvolvimento dessa linha de ação, a CEPIA continuará a estabelecer sistematicamente 
parcerias e articulações diversas, que envolvem redes e movimentos de mulheres e universidades. 
Dará continuidade a parcerias e diálogos já em curso com instituições publicas tais como: a Coor-
denadora das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres – DEAMs, a Defensoria Pú-
blica, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Escola de Magistratura do 
Tribunal de Justiça, as secretarias estaduais e municipais de direitos das mulheres, a bancada femi-
nina no Congresso Nacional. 

A CEPIA continuará a desenvolver atividades voltadas para o enfrentamento da violência anidra 
familiar e a violência sexual, promovendo campanhas e empoderando as mulheres a terem um papel 
ativo nesse enfrentamento através de seus canais digitais e mídias sociais compartilhando-as com as 
mídias de outras organizações. 

A CEPIA aumentará o número de pessoas familiarizadas com a Lei Maria da Penha e a Lei do Fe-
micídio e demais mecanismos legais nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos 
das mulheres, divulgando informações em celulares, nos canais digitais e mídias sociais da CEPIA, 
realizando cursos, oficinas, workshops, seminários dirigidos a públicos diversos para atuar na pre-
venção da violência e ampliar o acesso à justiça para mulheres em situação de violência de gênero. 

A CEPIA dará continuidade à realização de cursos, oficinas, workshops e seminários, voltados para 
diversos públicos, incluindo gestores e profissionais de instituições públicas e de organizações de 
mulheres para ampliar o campo de defensores e defensoras dos direitos humanos das mulheres; 
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Contribuirá para a advocacy de políticas voltadas para a atenção e segurança das mulheres, por 
meio de diálogos e ações de advocacy com instituições de segurança pública, saúde, educação e jus-
tiça, e com a sociedade em geral. 

A CEPIA continuará a fazer parceria e a advogar pela acesso das mulheres à justiça em sua forma 
ampla, mantendo as parcerias com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 
através da participação da CEPIA no curso de pós graduação Gênero e Direito e contribuindo como 
docentes com os cursos promovidos pela Escola Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM). 

•Direitos Humanos, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos 

Com o objetivo de ampliar o debate, efetivar direitos no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e re-
sistir a retrorcessos, a CEPIA manterá seu diálogo com instituições de ensino como a Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense – UFF e a  Faculdade de Saúde Coletiva da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

A CEPIA dará continuidade à sua interlocução com o Supremo Tribunal Federal – STF. Tendo tido 
uma atuação bem sucedida na advocacy junto a esse Tribunal  pela ampliação do direito da mulher 
de interromper gravidez em acaso de anencefalia (2011/2012), a CEPIA continuará a atuar junto a 
esse Tribunal no sentido de ampliar os permissivos legais para a interrupção da gravidez não dese-
jada, incluindo o risco á saúde física e  mental da mulher. 

A atenção às mulheres vítimas de violência sexual pelo sistema de saúde pública tem sido uma pre-
ocupação da CEPIA que, desde 1993, advoga junto às instituições de saúde pela expansão dos cen-
tros de atendimento a essas vítimas, desenvolvendo uma série de iniciativas como seminários e co-
lóquios  com gestores e profissionais de saúde. Essa atividade terá continuidade nesse triênio. 

A CEPIA divulgará, defenderá e contribuirá para a defesa e o avanço dos direitos sexuais e reprodu-
tivos no país por meio do diálogo com a grande mídia, redes sociais, bem como ações de advocacy 
junto às instituições do Estado, em especial do Judiciário, e também da sociedade. Divulgará, de-
fenderá e contribuirá, também, para melhorar o acesso das mulheres aos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva, especialmente para mulheres jovens e adolescentes, por meio de advocacy junto a insti-
tuições de saúde, e por meio da divulgação desses direitos em seu site, Facebook, Instagram, Tik-
Tok, Twiter e aplicativo móvel direcionado a jovens e adolescentes 

A CEPIA continuará o diálogo com a grande mídia por meio de entrevistas, artigos publicados e 
subsídios sobre questões relacionadas aos direitos humanos das mulheres, incluindo informações 
sobre violência de gênero, direito à saúde sexual e reprodutiva, incluindo aborto. Continuará parti-
cipando em redes nacionais e internacionais de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e acom-
panhará e continuará participando nos eventos das Nações Unidas e da OEA, dentre outros, que afe-
tam os direitos das mulheres. 
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• Interlocução com Organismos Internacionais e Regionais para Fortalecer a Agenda dos 
Direitos Humanos das Mulheres 

A CEPIA, através de suas Coordenadoras Executivas, está em posição bastante privilegiada para 
atuar na interlocução com organismos internacionais e regionais, tendo em vista que tem assento 
como membro do Mecanismo de Monitoramento da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) – MESECVI da Organização dos Estados 
Americanos – OEA, bem como participa, na qualidade de membro, da Comissão Nacional de Cida-
dania e Reprodução  encarregada de implementar o Plano de Ação do Cairo no Brasil, através da 
qual mantém interlocução com instâncias dos países membros dos BRICS  e da Organização das 
Nações Unidas – ONU. Além disso, a CEPIA participa regularmente da CSW/ONU. No triênio 
2019-2021 a CEPIA pretende continuar a participar dessa interlocução com organismo regionais e 
internacionais. 

• Tecnologias Digitais: Informando Adolescentes e jovens sobre saúde sexual e 
reprodutiva 

Nesse triênio, a CEPIA dará continuidade em seu investimento no desenvolvimento de ferra-
mentas de TI e dará ênfase à sua atuação junto adolescentes e jovens, visando ampliar seus co-
nhecimentos e habilidades e empoderá-los para exercerem de forma consciente e responsável 
seus direitos, em especial seus direitos sexuais e reprodutivos, e para prevenir a violência sexual 
e doméstica que acomete, particularmente, esse grupo etário.  

Além de oficinas, rodas de conversa e encontros essa atividade envolverá o uso de recursos de 
TI incluindo o desenvolvimento de um aplicativo para celular e a  criação de funpage para tratar 
desses temas com os adolescentes além de divulgar os serviços existentes para atendê-los. 

Neste programa a CEPIA firmou parcerias com o Programa RAP da Saúde da Secretaria de Saú-
de do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, com o Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, bem como com escolas públicas e 
Instituto de Saúde Fernandes Figueiras da Fundação Fiocruz. 

A CEPIA também faz parte da FEPETI, rede de organizações governamentais e não governa-
mentais que trabalham pela proteção de crianças e adolescentes contra todas as formas de explo-
ração. Foi indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para compor 
o grupo de revisão do plano municipal de enfrentamento às violências sexuais contras crianças e 
adolescentes 

A CEPIA também incorporou jovens em sua equipe, como facilitadores nas diversas atividades 
deste programa. A CEPIA também possui uma política institucional de proteção à criança, ado-
lescente e jovem. 
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• Formação e Capacitação em Direitos Humanos das Mulheres 

Desde 2003 a CEPIA realiza o Curso Internacional de Formação em Direitos Humanos das Mu-
lheres voltado para integrantes de organizações não governamentais ou de órgãos de governo 
que atuam na defesa dos direitos humanos e na prestação de serviços em áreas estratégicas como 
saúde, segurança, assistência social, educação e justiça. O objetivo desse Curso é difundir co-
nhecimentos sobre direitos humanos, legislação nacional e internacional, estratégias de advo-
cacy, gênero, raça/etnia, pobreza, violência de gênero, acesso à justiça, saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos dentre outros temas. Durante o curso são intercambiadas experiências, destacados 
obstáculos, práticas bem sucedidas e desenhadas estratégias de atuação. Essa iniciativa atende à 
necessidade de uma formação contínua de lideranças do movimento social e de profissionais que 
desempenham papel na formulação e implementação de políticas públicas e que possam atuar 
como multiplicadores. O Programa, em edições anteriores, contou com representantes de orga-
nizações da Argentina, Chile, Colômbia, México, Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

Essa atividade terá continuidade no triênio 2019-2022. 

• Fortalecimento de Lideranças de Movimentos Sociais 

Nesse triênio a CEPIA dará continuidade ao seu programa de fortalecimento da capacidade de 
liderança de mulheres adultas e jovens de setores populares, através de oficinas e seminários, 
utilizando metodologia de formação de multiplicadores desenvolvida pela organização parceira 
da CEPIA Women’s Learning Partnerhsip for Rights Development and Peace (WLP).  

Desde 2005, a CEPIA utiliza a metodologia de treinamento de multiplicadores do WLP, adapta-
da à realidade brasileira. Esta metodologia vem sendo aplicada em vários países e tem por base 
manuais de formação adaptados a diferentes realidades, que reforçam a necessidade de constru-
ção de uma agenda compartilhada transnacional que consolide princípios e direitos comuns em 
prol da liderança das mulheres. A CEPIA é parceira do Fórum Mulher de Moçambique na pro-
moção de oficinas de capacitação com mulheres luzófonas africanas. 

Ao longo da última década, essa linha de ação da CEPIA tem alcançado mulheres  e jovens de 
diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial aqueles situados na Baixa Flumi-
nense. Envolveu, também, mulheres, representantes de organizações e movimentos das várias 
regiões do país. Alcançou, ainda, lideranças de países africanos de língua portuguesa, incluindo 
Angola, Moçambique e Cabo Verde com a realização de seminário em Moçambique para a for-
mação de facilitadoras. 

• Comunicação 

A CEPIA manterá seu diálogo contínuo com diversos setores da imprensa e formadores de opi-
nião no sentido de fornecer informações confiáveis e qualificadas sobre os direitos humanos das 
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mulheres e se constituindo em referência para esse tema. Manterá atualizados seus site, face-
book, Instagram, twitter além de fanpage especialmente voltada para jovens. A partir do trabalho 
com jovens criará funpage voltada especificamente para esse grupo assim como manterá seu 
Instagram e twitter. 

• Produção e Difusão de Conhecimentos 

Ao longo das últimas décadas, a CEPIA tem desenvolvido campanhas, através da televisão, rá-
dio, mídia impressa, mídia eletrônica, dentre outros meios, divulgando mensagens de defesa da 
saúde, dos direitos sexuais e reprodutivos e do enfrentamento da violência contra a mulher. 

Com 20 livros publicados, a partir de estudos e pesquisas realizados pela instituição; 7 livros 
traduzidos e adaptados, Manuais didáticos voltados para o público jovem e adolescente e mulhe-
res, e artigos de membros da equipe veiculados em diversas revistas, coletâneas e jornais no 
Brasil e no exterior. A CEPIA possui significativo acervo sobre as temáticas que envolvem os 
direitos humanos das mulheres. Esse acervo é disponibilizado, gratuitamente, para diversos pú-
blicos, por mala direta ou distribuídos aos participantes de eventos promovidos, ou não, pela 
CEPIA. Grande parte do acervo pode ser acessado através do site da CEPIA. Essa linha de atua-
ção terá continuidade nesse trimestre.  

VII - METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

A CEPIA espera que suas estratégias, voltadas para resistência aos retrocessos e avanços demo-
cráticos, traduzidas nas suas diversas linhas de atuação, possam convergir, a médio e longo pra-
zos, para avançar na luta contra a violência de gêneros, o patriarcalismo e as forças conservado-
ras fundamentalistas, consolidando um campo político democrático que promova a igualdade de 
gênero, de raça e etnia, a justiça social e uma cultura de paz que paute as relações entre homens 
e mulheres e se contraponham aos discursos de ódio que vem sendo disseminado na sociedade 
em especial após 2018. 

A curto e médio prazo, a CEPIA espera:  

• Aumentar o número de jovens conhecedores de seus direitos de cidadania, incluindo seus 
direitos sexuais e reprodutivos através da realização de oficinas, interlocução com esco-
las públicas municipais, estaduais e universidades, dentre as quais Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ e a Univer-
sidade Federal Fluminense - UFF. Esse aumento de conhecimento voltado para o público 
jovem também será continuado através das mídias da CEPIA. 
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• Aumentar o número e a qualificação de agentes de transformação em prol da democracia e 
dos direitos humanos das mulheres, através de suas atividades de formação de lideranças, 
em especial através de Curso Internacional de formação em Direitos Humanos; 

• Dar continuidade ao diálogo com a grande mídia através de entrevistas, artigos publicados 
e oferta de subsídios sobre temas relacionados aos direitos humanos das mulheres, in-
cluindo informações sobre violência de gênero, direito à saúde sexual e reprodutiva, in-
cluindo a temática do aborto; 

• Aumentar o numero de mulheres de setores populares nas oficinas voltadas para o empo-
deramento, a prevenção da violência sexual e intrafamiliar, e a promoção da participação 
política das mulheres;  

• Aumentar o número de pessoas conhecedoras da Lei Maria da Penha e da  Lei do Femini-
cídio, e de outros mecanismos legais nacionais e internacionais de proteção para aos di-
reitos humanos das mulheres, através de campanhas, informações a serem divulgadas em 
telefone celular, nas mídias da CEPIA, na realização de cursos, oficinas, seminários vol-
tados para públicos diversos; de forma a atuar na prevenção e ampliar o acesso à justiça 
para mulheres em situação de violência; 

• Contribuir para a implementação da Lei Maria da Penha e dos protocolos existentes para 
investigação de feminicídios através da manutenção das ações de advocacy junto às insti-
tuições de segurança pública e de justiça; 

• Dar continuidade e ampliar a realização de curso, oficinas e seminários, voltados para pú-
blicos diversos, sobre direitos humanos das mulheres; 

• Contribuir para a defesa de políticas voltadas para à atenção e à segurança das mulheres 
através de diálogos e ações de  advocacy junto às instituições de segurança pública, saú-
de e de justiça, e junto à sociedades geral; 

• Difundir, defender e contribuir para a defesa e o avanço dos direitos sexuais e reprodutivos 
no país através de interlocução com grande mídia, com as mídias sociais, bem como de 
ações de advocacy junto às instituições do Estado, em especial com o Poder Judiciário, e 
da sociedade; 

•  Continuar a realizar parcerias e ações de advocacy junto às instituições de justiça, em es-
pecial junto ao o Poder Judiciário estadual e nacional;  

• Difundir, defender e contribuir para a melhoria do acesso das mulheres aos serviços de 
saúde sexual e reprodutiva, em especial das jovens e adolescentes, através de sua ação de 
advocacy junto às instituições de saúde, bem como através da difusão desses direitos em 
seu site, face e de aplicativo para celular voltado para jovens e adolescentes;  
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• Aumentar o número de jovens conhecedores de seus direitos de cidadania, incluindo seus 
direitos sexuais e reprodutivos através da realização de oficinas e do desenvolvimento de 
aplicativo para celular sobre direitos sexuais e reprodutivos e funpage. 

VIII - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Recursos financeiros 

O esgotamento de recursos pela cooperação internacional e, especialmente no atual contexto po-
lítico, o acesso a recursos públicos representam desafios para as ONGs. 

Essa situação exige que a CEPIA diversifique suas iniciativas de arrecadação de fundos para o 
crescimento e a sustentabilidade. Exige também que, sem prejuízo de sua missão, busque atuar 
reduzindo custos e maximizando resultados. 

A CEPIA acompanhará as negociações, promovidas pela Associação Brasileira de ONGs - 
ABONG, sobre a defesa dos defensores dos direitos humanos e que visam garantir o direito das 
ONGs de receberem recursos privados nacionais e internacionais.    

 Recursos Humanos 

Durante este período de três anos, a CEPIA continuará seus investimentos no fortalecimento do 
conhecimento e capacidade organizacional de seu pessoal. Pretende oferecer oportunidades de 
melhoria nas áreas de gestão, fundraising, mídias sociais e de comunicação, bem como nas áreas 
relacionadas com as suas linhas de atuação e outras áreas de interesse necessárias à equipe. 

A CEPIA também incentivará a participação da equipe em diversos eventos, promovidos por 
outras instituições, que reverterão para a sua atualização, aperfeiçoamento e articulação. 

Além de sua equipe, a CEPIA trabalha com um pool de consultores qualificados e experientes, 
incluindo consultores de movimentos sociais de base, que integram a equipe de acordo com as 
necessidades do projeto. Nesse sentido, mesmo que no cenário atual seja difícil aumentar o qua-
dro fixo, a CEPIA manterá a qualidade do seu trabalho. 

A CEPIA também pretende continuar a incluir em sua equipe jovens universitários e também 
jovens integrantes de movimentos populares. 

 Organograma 

A CEPIA conta com uma equipe técnica composta por seus Coordenadores Executivos, Coorde-
nadores de Projetos, Assistentes de Projetos e Consultores Externos. 
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A equipe administrativa é composta pelos Coordenadores Executivos, Assistente Financeiro e 
Contabilidade Externa. 

Administração  

A rotina administrativa da CEPIA tem se mostrado eficaz em termos de responsabilidades e tare-
fas. Nesse sentido, não sofrerá mudanças significativas nos próximos anos, mantendo seu padrão 
horizontal de comunicação entre a equipe, bem como a atribuição diferenciada de responsabili-
dades.  

A gestão contábil, que obedece às normas vigentes no país, não deve mudar. A CEPIA usa uma 
firma de contabilidade externa para monitorar seus recursos e despesas e preparar demonstra-
ções financeiras. Esses balanços são revisados pelo Conselho Fiscal e auditados por empresa 
independente. 

Governança 

De acordo com os Estatutos da CEPIA, sua governança é composta por uma Assembleia de As-
sociados, composta por pessoas da sociedade civil de reconhecida legitimidade, e um Conselho 
de Administração eleito a cada três anos. A Coordenação Executiva é indicada por essas instân-
cias da instituição. Possui também um Conselho Fiscal. 

Uma das preocupações da CEPIA é a diversidade de quem compõe seus órgãos de governança. 
É objetivo da CEPIA manter e ampliar essa diversidade, fundamental para a conduta plural e 
democrática da instituição. 

Nos próximos anos, a CEPIA pretende estreitar a relação de governança com seus quadros e co-
laboradores, promovendo reuniões conjuntas e incentivando os colaboradores a aprofundar a 
comunicação com as instâncias de governança da instituição.  
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