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Plano Municipal para a Igualdade do Bombarral


Enquadramento

As Autarquias, por se encontrarem mais próximas da comunidade, desenvolvem práticas de parceria e de trabalho coletivo, constituem-se como
entidades privilegiadas no combate à persistência de desigualdades e discriminações, contribuindo para aumentar a coesão social.
O município, através da Conselheira e do Núcleo de Intervenção Local para a Área da Violência Doméstica em articulação com a Rede Social Local,
promove o desenvolvimento integrado da perspetiva de género e de igualdade de oportunidades nas políticas municipais, como forma de aprofundar
a efetiva igualdade entre mulheres e homens através de diversas medidas.
Assente nesta premissa, o Município do Bombarral tem implementado uma estratégia para a integração da perspetiva da igualdade de género e de
oportunidades, como princípio fundamental de Boa Governação, através do desenvolvimento deste Plano Municipal para a Igualdade de Género e de
Oportunidades.
O Plano foi construído na lógica de uma complementaridade com diversas unidades funcionais do Município, numa perspetiva abrangente e
integradora das experiências e competências próprias de cada área. Este pretende ser um documento estratégico para a promoção da coesão social,
da igualdade de género, de oportunidades e não-discriminação.
Procuramos, de forma estruturada aprofundar e melhorar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da igualdade, respondendo aos
objetivos municipais, nacionais e europeus.
O Plano Municipal para a Igualdade tem como principal objetivo apresentar um conjunto de ações concretas que queremos realizar até 2020 em doze
áreas de intervenção.
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Legislação

Compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais:


Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948)



Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (ONU,1979),



Declaração e Plataforma de Ação de Pequim (ONU, 1995)



Carta Social Europeia Revista (Conselho da Europa, 1999).



Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) (ONU, 2000), em especial o Objetivo 3 «Promover a Igualdade de Género e o
Empoderamento das Mulheres», quer enquanto objetivo específico, quer enquanto objetivo transversal e requisito para o cumprimento de
todos os outros ODM



A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de
Istambul), que entro em vigor em 2014
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Compromissos nacionais gerais:
Constituição da República, tarefas fundamentais do Estado, artº 9º
• Alínea h) Promover a igualdade entre homens e mulheres.
Planos Nacionais:
• V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014-2017
• V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017
• III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2014-2017
• III Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina

A Implementação de Planos Municipais para a Igualdade está em consonância com a Lei nº 75/2013, de 12 Setembro. A referida lei Estabelece o
regime jurídico das autarquias locais, destacando-se o Artigo 33º, Competências materiais, que dispõe, na alínea q) que compete à “Câmara
Municipal, assegurar a Integração da Perspetiva de Género em todos os domínios de ação do Município, designadamente, através da adoção
de Planos Municipais para a Igualdade”, bem como das orientações constantes nos Planos Nacionais: (V PNI, V PNPCVDG1, III PNCTSH)
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No que ao V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género (2014/2017) diz respeito, sublinhe-se o papel dos Municípios nas seguintes
Medidas: 1) Realizar campanhas nacionais contra todas as formas de violência abrangidas pela Convenção de Istambul; 3 – Intensificar o papel dos Municípios na prevenção
e combate à violência doméstica e de género, com enfoque no papel das redes locais e regionais; 7) Dinamizar bolsas locais de animadores(as) juvenis, constituídas por
voluntários(as), visando a prevenção na violência no namoro; 9) Realizar ações de sensibilização sobre violência doméstica e de género dirigidas a imigrantes e à
comunidade cigana; 25) Ampliar a rede de municípios solidários com as vítimas de violência doméstica; 28) Garantir a existência de respostas a nível distrital com
capacidade para intervir junto de vítimas particularmente vulneráveis designadamente pessoas idosas e pessoas com deficiência; 32) Reforçar a informação sobre violência
doméstica e de género junto das comunidades imigrantes, nomeadamente sobre o acesso aos recursos existentes; 47) Qualificar os(as) profissionais para a intervenção
especializada junto de crianças sujeitas a vitimação vicariante, nas várias respostas que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica e nas respostas
para crianças e jovens em risco.
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Ao nível local:
Diagnóstico Social Local
PDM



Entidades parceiras

O Plano é coordenado pelo/a Conselheiro/a local para a Igualdade e respetiva equipa e é operacionalizado através de parcerias, compostas pelas
seguintes entidades:
Associações Locais de Desenvolvimento Social
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó
Centro Social Paroquial do Bombarral
Centro Humanitário Litoral Oeste Norte
Guarda Nacional Republicana
Santa Casa da Misericórdia Bombarral
Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte/ Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Bombarral
Bombeiros Voluntários do Bombarral
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Estrutura

A estrutura do Guia para a elaboração de Planos Locais para a Igualdade cumpre três pontos essenciais:
1.

Diagnóstico de necessidades: identificação de processos e de boas práticas e provimento de elementos fundamentais para
elaboração de planos;

2.

Elaboração do Plano, por áreas de intervenção com medidas e objetivos estratégicos;

3.

Estabelecimento de mecanismos de verificação e controlo;

O Plano é composto por 13 áreas de intervenção, às quais correspondem objetivos estratégicos conforme descrito no quadro que se segue.
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Áreas de Intervenção e objetivos estratégicos do Plano Municipal para a Igualdade

Objetivos Estratégicos

Áreas de Intervenção
1.Participação política e cívica

Aumentar a participação das mulheres nos centros de poder e na tomada de decisão

9. Proteção Civil

Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações, nomeadamente nas situações de
Violência Doméstica e Tráfico de Seres Humanos
Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens na área da saúde, privilegiando a
sensibilização de intervenientes em saúde
Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do emprego e do
empreendedorismo, sensibilizando agentes locais
Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens no ensino e na educação formal e não
formal
Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico e na organização do espaço, tendo por
referência experiências consolidadas
Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na programação cultural municipal e na
visibilidade do património histórico e cultural local
Integrar a perspetiva de género nas áreas da informação, comunicação e divulgação, de forma
transversal, potenciando meios municipais e outros
Integrar a perspetiva de género em todas as áreas da intervenção da proteção civil

10. Ação Social

Integrar a perspetiva de género e igualdade de oportunidades nas respostas sociais existentes

11. Ambiente desenvolvimento sustentável e Agricultura

Integrar a perspetiva de género no ambiente e nas atividades agrícolas

12. Gestão de Recursos Humanos

Proporcionar aos recursos humanos do município conhecimento sobre os seus direitos e deveres

2.Violência de género2
3.Saúde
4.Emprego
5.Educação e Formação
6. Urbanismo e organização do espaço
7. Cultura e Património
8. Informação, comunicação e divulgação

2

Municípios com boas práticas na prevenção e combate à violência doméstica e de género: Amadora, Loures, Cascais, Covilhã, Abrantes, Seixal, Lisboa, Trofa.
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1. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Participação política e cívica
OBJECTIVO ESTRATÉGICO‐ Aumentar a participação das mulheres nos centros de poder e na tomada de decisão
Objetivo
Sensibilizar para o valor da
participação equilibrada e o bemestar da comunidade

Ações
Debates sobre a participação
política e questões de poder
Realizar “Assembleia Jovem”

Intervenientes
Entidade promotora Assembleia Municipal
Entidades dinamizadoras –
Assembleia Municipal e
Agrupamento de Escolas Fernão
Pó

Indicadores
Número de acções

Calendarização
Até 2020

Número de participantes
desagregado por sexo e idade;
Inquérito de Satisfação dos/as
Participantes

Público destinatário – Jovens do
ensino secundário
Dar a conhecer os saberes das
mulheres na participação social,
local e cívica

Edição de uma brochura sobre a
valorização das mulheres na
participação local social e cívica ,
incluindo histórias de mulheres da
região que se destacaram em
diferentes áreas.

Entidade promotora – C.M.B.
Entidades dinamizadora –
C.M.B.; Agrupamento de Escolas
Fernão Pó; Rede Social;
Associações Locais
Público destinatário Comunidade
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Número de documentos
impressos
Número de documentos
distribuídos por local

Setembro 2019

2. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Violência de Género
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações
Objetivo
Aprofundar conceitos de
igualdade de género e violência
de género

Ações
Sessões práticas sobre
Planos Municipais para
a Igualdade e
Prevenção e Combate à
Violência Doméstica e Tráfico de
Seres Humanos
Dinamização e divulgação do
núcleo de Intervenção Local para a
Área da Violência Doméstica
(NILAVD)

Diminuir a legitimação e a
tolerância social face à violência
de género, incluindo a violência
nas
relações de intimidade e a
violência
no namoro, nas suas múltiplas
manifestações e tráfico de seres
humanos

Sessões de sensibilização sobre as
diferentes formas de violência;
Divulgar os canais e estruturas de
apoio à vítima;
Comemoração do dia 25 de
Novembro – Dia Internacional pela
Eliminação de Todas as Formas de
Violência Contra as Mulheres

Intervenientes
Entidade promotora - CMB
Entidades dinamizadora- CMB
e CIG
Público destinatárioTécnicos/as

Indicadores
Número de sessões;
Número de participantes
desagregado por sexo e
idade;
Inquérito de satisfação
dos/as participantes

Entidade promotora- C.M.B.

Número de sessões

Entidades dinamizadoraC.M.B. e CIG

Número de campanhas de
divulgação

Público destinatárioPopulação em geral

Número de participantes
desagregado por sexo e
idade
Avaliação Qualitativa dos/as
participantes

Comemoração do Dia 24 de
Outubro – Dia Municipal da
Igualdade de Género

Tipo de suportes produzidos

8

Calendarização
2018 e 2019

Até 2019

Desenvolver estratégias de
sensibilização e prevenção na
área
da Violência de Género

Divulgar as iniciativas nacionais
para maior destaque;
Divulgação de informação (enviar
através da fatura da água);

Entidade promotora- C.M.B.

Número de comunicações

Entidades dinamizadoraC.M.B. e entidades nacionais

Tipo de suportes produzidos

Janeiro 2018

e recursos utilizados.

Público destinatárioPopulação em geral

Criar página de facebook do
NILAVD;
Criar documento de divulgação do
NILAVD.

3. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Saúde
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens na área da saúde, privilegiando a sensibilização de
intervenientes em saúde
Objetivo
Dotar os/as profissionais de
conhecimentos sobre a igualdade
de género. e violência de género

Ações
Ações de formação

Intervenientes
Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B., Serviços de saúde do
concelho e CIG
Público destinatárioIntervenientes na área da saúde
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Indicadores
Número de ações de
formação
Número de profissionais
desagregado por sexo e idade
Avaliação do grau de
satisfação

Calendarização
Abril 2018

Promover a divulgação de
materiais informativos relativos
à igualdade de género no
contexto da saúde

Divulgação de materiais
informativos

Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B., Serviços de saúde do
concelho e CIG

Número de materiais
informativos divulgados

2018

Público destinatárioPopulação em geral

4. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Emprego
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do emprego e do empreendedorismo, sensibilizando
agentes locais.
Objetivo

Ações

Intervenientes

Promover ações de sensibilização
e informação sobre a dimensão de
género nas políticas de emprego e
empreendedorismo fomentando o
autoemprego

Workshops

Entidade promotora- C.M.B.

Indicadores
Número de Workshops;

Entidades dinamizadoraC.M.B. E GIP

Avaliação do grau de
satisfação.

Dotar os/as profissionais de
conhecimentos na perspetiva do
género, do emprego e
empreendorismo

Público destinatárioDecisores/os políticos/as,
entidades empregadoras e
técnicos/as de emprego
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Calendarização
2018

Promover a melhoria das
condições de acesso no mercado
de trabalho de mulheres e homens

Ações de formação sobre
empregabilidade e
empreendorismo

Desconstrução de estereótipos
associados a determinadas
profissões

Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B. e serviços de emprego e
empresas

Número de ações de
formação

2020

Público destinatário- Jovens e
adultos/as desempregados/as

5. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Educação e Formação
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens no ensino e na educação formal e não formal
Objetivo

Ações

Intervenientes

Promover a sensibilização de
profissionais de educação e
outros agentes educativos

Seminários sobre Igualdade de
Género na Educação

Entidade promotoraC.M.B.

Intervenção continua para
um grupo piloto de
alunos/as (10 alunos do 3º e
4º ano, 45minutos)

Entidades dinamizadoraC.M.B., AEFP e CIG

Número de participantes
desagregados por sexo. e
idade

Público destinatárioDocentes, não docentes e
alunos/as

Inquérito de satisfação
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Indicadores
Número de ações

Calendarização
2018/2019

Sensibilizar a comunidade
em geral para a temática da
igualdade de género

Ações de sensibilização com
recurso a aprendizagem
experiencial (Kolb, 1984)

Entidade promotora:
C.M.B.

Número de ações;

Entidades dinamizadoras:
Rede de formadores/as de
educação não formal em
parceria com Juntas de
Freguesia, Associações, IPSS,
Agrupamento de Escola, entre
outras

Número de participantes
desagregados por sexo;

Público destinatárioComunidade escolar.

12

Avaliação do grau de
satisfação dos/as
participantes.

Último período letivo 2018

6. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Urbanismo, ambiente e organização do território
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico, ambiente e na organização do território, tendo por
referência experiências consolidadas no âmbito local
Objetivo

Ações

Intervenientes

Promover o debate sobre as
questões do ordenamento do
território, integrando a
dimensão da igualdade de
género

Debate

Entidade promotora- C.M.B.
em parceira com Juntas de
Freguesia

Valorizar da inclusão da
perspetiva de género nos
documentos produzidos

Indicadores
Número de ações realizadas

Calendarização
2019

Número de alterações no
documento

2019

Entidades dinamizadoraC.M.B., CIG e Unidade de Saúde
Pública

Sessões de apresentação
dos planos, regulamento e
projetos

Público destinatárioTécnicos/as internos/as,
externos/as e decisores/as
políticos/as
Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B.
Público destinatárioComunidade
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7. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Cultura e Património
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na programação cultural municipal e na visibilidade do
património histórico e cultural local
Objetivo

Ações

Intervenientes

Promover o debate sobre género e
discriminação

Realização de ciclos de cinema
alusivos ao tema seguido de
debate

Entidade promotoraC.M.B.

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher – 8 de
março

Reformular os conteúdos
informativos do Museu e no
turismo utilizando linguagem não
discriminatória
Alterar a sinalética dos
equipamentos sanitários de apoio
ao museu/biblioteca/posto de
turismo

Painéis informativos do
Museu
Folhetos do turismo
Material didático do serviço
educativo do museu

Entidades dinamizadoraServiço Educativo
Público destinatárioPúblico em geral

Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraMuseu e Turismo
Público destinatárioPúblico em geral
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Indicadores
Número de debates
realizados

Calendarização
Até 2019

Número de participantes
desagregados por sexo
Avaliação do grau de
satisfação dos/as
participantes

Número de alterações
realizadas
Grau de satisfação dos/as
utilizadores/as

Até 2020

8. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Informação, comunicação e divulgação
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género nas áreas da informação, comunicação e divulgação de forma transversal, potenciando
os meios municipais e outros
Objetivo

Ações

Intervenientes

Usar linguagem promotora de
igualdade entre M e H em
todos os documentos do
Município

Ação de sensibilização para
dirigentes e chefias intermédias

Entidade promotora- C.M.B.

Ação de formação colaboradores e
colaboradoras do município sobre a
linguagem inclusiva

Entidades dinamizadora-C.M.B.

Indicadores
Número de documentos
alterados

Calendarização
Até 2020

Público destinatárioColaboradores/as do município.

9. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Proteção Civil
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género em todas as áreas da intervenção da proteção civil
Objetivo

Ações

Intervenientes

Indicadores

Sensibilizar técnicos da proteção
civil para a perspetiva de género

Ações de Sensibilização

Entidade promotora- C.M.B.,
BVB e CIG

Número de ações realizadas

Entidades dinamizadora- CIG
Público destinatárioTécnicos/as e Associações que
intervêm na área d proteção
civil.
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Número de participantes,
desagregado por género

Calendarização
Ano 2018

10. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Ação Social
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género em todas as áreas da intervenção da ação social
Objetivo
Informar/ sensibilizar para as
questões da igualdade de género
e oportunidade

Ações
Workshops

Intervenientes
Entidade promotora- C.M.B.

Indicadores
Número de workshops

Calendarização
2019

Número de ações de
formação

2019

Número de dados
desagradados

2018

Entidades dinamizadora- CIG
e NILAVD
Público destinatário-

Comunidade
Formar para as questões da
igualdade de género e
oportunidades

Ações de formação

Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadora- CIG
e NILAVD
Público destinatárioIntervenientes locais da área da
ação social

Diagnóstico Social

Incluir perspetiva de género
no documento

Entidade promotora- C.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B. e Rede Social
Público destinatárioComunidade
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11. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Ambiente desenvolvimento sustentável e Agricultura
OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género no ambiente e nas atividades agrícolas
Objetivo

Ações

Intervenientes

Sensibilizar para a discriminação
em função do género na
Agricultura

Ações de Sensibilização

Entidade promotora- C.M.B. E
CITE
Entidades dinamizadora- CITE

Indicadores
Número de ações;

Calendarização
2018

Número de participantes,
desagregado por sexo;

Público destinatárioEntidades empregadoras e
trabalhadores/as do ramo da
agricultura
Sensibilizar a comunidade para a
igualdade de género no meio
agrícola

Ação de formação sobre “A
Mulher na agricultura e no
desenvolvimento rural”

Entidade promotora- C.M.B. e
Associação Bombarral
Sustentável e outras associações
ligadas a agricultura
Entidades dinamizadoraC.M.B.
Público destinatárioComunidade
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Número de participantes,
desagregado por sexo;

Número de associações
envolvidas.

2018

12. ÁREA DE INTERVENÇÃO‐ Gestão de recursos humanos
OBJECTIVO ESTRATÉGICO - Proporcionar aos recursos humanos do município conhecimento sobre os seus direitos e deveres
Objetivo
Proporcionar aos recursos
humanos do município
conhecimento sobre os seus
direitos e deveres
Consciencializar para a
necessidade da conciliação
entre a vida pessoal e
familiar



Ações
Sensibilização sobre os
Direitos e Deveres Laborais –
Igualdade de Género no
Trabalho

Intervenientes
Entidade promotoraC.M.B.
Entidades dinamizadoraC.M.B.

Indicadores
Calendarização
Número de comunicações 2018
internas sobre direitos e
deveres.

Público destinatárioColaboradores/as do
município

Referências Bibliográficas:

- CCRE (2006) CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA LOCAL, Elaborada e promovida pelo Conselho dos
Municípios e Regiões da Europa e seus parceiros.
- Margarida QUEIRÓS et. Al. (2010), Guia para o combate à discriminação nos Municípios Planear para todos e todas, planear a diversidade: Lisboa,
CIG.
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Legislação:

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de Maio;
V Plano Nacional Para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação (2014 – 2017), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
103/2013, de 31 de Dezembro;
V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género (2014 – 2017), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
102/2013 de 31 de Dezembro.
III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de seres Humanos à Violência Doméstica e de Género (2014 – 2017), aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101/2013, de 31 de Dezembro.

• Legislação na área da Violência Doméstica:
Decreto-regulamentar nº 1/2006, de 25 de janeiro

19

