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ÍNDICE DE SIGLAS
•

AE de Penalva do Castelo – Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo

•

CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

•

CLAS – Conselho Local de Ação Social

•

C.M. Penalva do Castelo - Câmara Municipal de Penalva do Castelo

•

EIVL – Equipa para a Igualdade na Vida Local

•

GIP – Gabinete de Inserção Profissional

•

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional

•

PMIND – Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação

•

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

•

UOC – Unidade Orgânica de Cultura

•

UOGARH – Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos

•

UOCMEASTJ – Unidade Orgânica de Comunicação, Marketing, Educação, Ação Social, Juventude e Turismo

•

UODL- Unidade Orgânica de Desporto e Lazer

•

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal

•

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

•

1.º CEB – 1.ª Ciclo do Ensino Básico

Introdução
A Administração Local tem, por um lado, o papel de dinamização de políticas internas e de gestão de recursos humanos e, por outro,
a promoção e dinamização de iniciativas comunitárias e políticas que favoreçam a eliminação de desigualdades e discriminações.

O Plano Municipal Para a Igualdade e Não Discriminação de Penalva do Castelo, adiante designado por PMIND, é um instrumento
promotor e executor da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND).
O mesmo assenta numa visão estratégica para o futuro sustentável de Portugal enquanto país que realiza efetivamente os direitos
humanos, comprometido com todos os setores na definição das medidas a adotar e das ações a implementar, num novo ciclo
programático, que se iniciou em 2018, alinhado temporal e substantivamente com a Agenda 2030 e apoiado em três Planos de Ação
que definem objetivos estratégicos e específicos nas seguintes matérias:

a) Não discriminação, em razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH);

Introdução
b) Prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica
(VMVD);
c) Combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais

(OIEC).
Em junho de 2021 foram designados, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, uma Conselheira Interna para
a Igualdade e um Conselheiro Externo para a Igualdade que têm por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação das
políticas locais para a cidadania e a igualdade de género.
Na mesma data foi constituída, pelo mesmo método, a EIVL – Equipa para a Igualdade na Vida Local, de acordo com o estipulado na

cláusula 5.ª do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação, a quem compete propor, conceber, coordenar,
implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as ações desenvolvidas no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e a Não
Discriminação.

Introdução
A mesma, é constituída pelos seguintes elementos:
 Francisco Carvalho – Presidente da EIVL;
 Lucília Santos – Conselheira Interna para a Igualdade;

 Luís Gouveia – Conselheiro Externo para a Igualdade;
 Anselmo Sales – Dirigente do Município;
 Paula Loureiro – Dirigente do Município;
 José Freitas – Dirigente do Município;
 Manuel Ferreira – Dirigente do Município;
 Joana Pina – Socióloga do Município – Ponto focal do Plano Municipal para a Igualdade;
 Helga Rodrigues – Psicóloga do Município;

 Alberto Neves – Psicólogo do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo e Técnico de Apoio à Vítima.

Introdução
 A realização do Diagnóstico e a elaboração do Plano implicou que a EIVL– Equipa para a Igualdade na Vida Local, tenha promovido
mais de uma dezena de reuniões presenciais/à distância e várias sessões participativas, envolvendo de forma ativa os parceiros
locais.
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Introdução
 A realização do Diagnóstico e a elaboração do Plano implicou que a EIVL– Equipa para a Igualdade na Vida Local, tenha promovido
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Enquadramento
Concretizada a fase de diagnóstico local, o PMIND de Penalva do Castelo materializa-se num instrumento que estabelece uma
estratégia de transformação das relações sociais, definindo objetivos de médio e longo prazo, bem como as metas a alcançar em cada

momento da sua aplicação, identificando os recursos mobilizáveis e os responsáveis pela sua prossecução.
O PMIND de Penalva do Castelo apresenta um conjunto de estratégias claramente definidas, identifica objetivos realistas e

ajustados à realidade do Município e do concelho, propondo-se um documento aberto, flexível e em permanente aperfeiçoamento.
O documento prevê e operacionaliza os objetivos, indicadores e metas, considerados fundamentais para a execução do Plano, bem
como a sua permanente monitorização, avaliação e ajustamento.

O PMIND de Penalva do Castelo será um instrumento de planeamento de política pública para a igualdade,

Planos de Ação

estabelecendo estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo diagnóstico realizado a
nível local.
No PMIND de Penalva do Castelo, aprovado em reunião de CLAS a 19/09/2022 e em Reunião de Câmara
Municipal a 26/09/2022 , estabelece-se um conjunto de iniciativas no domínio interno (município) e externo

(território) tendentes à disseminação da igualdade e não discriminação em áreas estratégicas identificadas e,
neste documento designadas por Eixos de Intervenção: Solidariedade Social, Educação e Capacitação,
Emprego, Saúde, Cultura, Desporto e Política.

PLANO DE AÇÃO

EIXOS DE INTERVENÇÃO
EIXO DE INTERVENÇÃO I - Solidariedade Social
EIXO DE INTERVENÇÃO II - Educação e Capacitação

Planos de Ação

EIXO DE INTERVENÇÃO III - Emprego
EIXO DE INTERVENÇÃO IV - Saúde
EIXO DE INTERVENÇãO V - Cultura
EIXO DE INTERVENÇÃO VI - Desporto
EIXO DE INTERVENÇÃO VII - Política

Dimensão
INTERNA

Dimensão
EXTERNA

EIXO DE INTERVENÇÃO I
Solidariedade Social

VERTENTE INTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver e aprofundar

Ações de

competências no domínio da
Igualdade e Não Discriminação,

DESTINATÁRIOS

Dirigentes e

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

C. M. Penalva do Número de

1 Ação de formação

formação/sensibilização em Chefias do

Castelo

Dirigentes/Chefi

e/ou sensibilização,

matéria de Igualdade,

Biosphere

as abrangidos;

com duração mínima

Município

sensibilizando e capacitando para a Violência Doméstica e

Número de horas de 8 horas,

sua aplicação nas práticas

Tráfico de Seres Humanos:

de formação.

profissionais e pessoais.

- Divulgação do

menos, 40% dos/as

Regulamento ou Guião de

Dirigentes.

Boas Práticas relativas ao
Assédio Moral e Sexual no
local de trabalho;

- Divulgação dos
benefícios/medidas legais
de apoio à conciliação das
esferas pessoais, familiares
e profissionais dos/as

trabalhadores/as;
- Criação de folheto
informativo interno.

abrangendo, pelo

CALENDARIZAÇÃO
2022-2023
(1 ação a realizar
até dezembro de
2022)
1 ação por ano
entre 2023 e
2026

EIXO DE INTERVENÇÃO I
Solidariedade Social

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Desenvolver e aprofundar

Ações de formação/

Trabalhadores/as

C. M. Penalva do

Número de

3 Ações de formação,

competências no domínio da

sensibilização em matéria

do Município

Castelo

colaboradores/as com duração mínima

Igualdade e Não Discriminação,

de Igualdade, Violência

Biosphere

abrangidos/as;

de 2 horas,

sensibilizando e capacitando para a Doméstica e Tráfico de

Número de horas abrangendo os/as

sua aplicação nas práticas

Seres Humanos.

de formação.

profissionais e pessoais.

- Divulgação de

todas as

Regulamento ou Guião de

Divisões/Unidades

Boas Práticas relativas ao

Orgânicas.

Assédio Moral e Sexual no
local de trabalho;
- Divulgação dos
benefícios/medidas legais
de apoio à conciliação das
esferas pessoais, familiares
e profissionais dos
trabalhadores.

colaboradores/as de

CALENDARIZAÇÃO

2022- 2023
1 ação até
março2023
1 ação por ano
entre 2023 e
2026

EIXO DE INTERVENÇÃO I
Solidariedade Social

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Desenvolver e aprofundar

Promover ações de

Dirigentes e

C. M. Penalva do

Número de

4 Ações de formação

competências no domínio da

formação/

colaboradores/as

Castelo

colaboradores/as e/ou sensibilização,

Igualdade e Não Discriminação,

sensibilização em matéria

de associações

CLAS e

abrangidos/as;

sensibilizando e capacitando para a de Igualdade, Violência

locais e do Terceiro

Parceiros locais

Número de horas de 2 horas,

sua aplicação nas práticas

Doméstica e Tráfico de

Setor.

Biosphere

de formação.

profissionais e pessoais.

Seres Humanos.

com duração mínima
abrangendo 80
colaboradores/as (20
formandos por ação de
formação.)

CALENDARIZAÇÃO
2022-2023
1 ação até março
2023

2023-2026
(1 ação por ano)

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZAÇÃO
2022-2023
Pausa letiva
Natal
1/2 ações
(até 30 março)

Capacitar os não docentes em

Formação em matéria de

Trabalhadores/as

C. M. Penalva

Número de

2 ações de 3h30 horas

matéria de igualdade de género;

igualdade

do Município

do Castelo

colaboradores/a

envolvendo a

(Pessoal não

Biosphere

s envolvidos;

totalidade dos/as

docente)

AE Penalva do

N. de ações

colaboradores/as até

Castelo

realizadas.

ao final do plano.

2022-2026
3 ações

1 sessão

Até 30 mar
2023

Capacitar os trabalhadores para o

Sessão de divulgação do

Trabalhadores/as

C. M. Penalva do

Número de

exercício de uma cidadania ativa

Centro Qualifica AP

do Município

Castelo

colaboradores/as

através do aumento das

(Pessoal não

Centro Qualifica

Envolvidos/as.

qualificações escolares.

docente)

AP

IEFP

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Capacitar os docentes em matéria

Ação Formação na área da

Docentes AE

AE Penalva do

Número de

4 ações (1 ação por

de igualdade de género.

Igualdade.

Penalva do Castelo

Castelo

docentes

ano) envolvendo 80%

EDUFOR –

envolvidos/as.

dos/as docentes, até

Centro de
Formação
C. M. Penalva
do Castelo

ao final do plano.

CALENDARIZAÇÃO
1 ação Até
mar2023
2023-2026
1 ação por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Prevenir a violência doméstica e

Peça de teatro organizada

Alunos/as e

AE Penalva do

Número de

1 ação envolvendo

do namoro.

por alunos/as e

Comunidade

Castelo

alunos/as

80% dos docentes até

professores/as, com

Educativa

GNR

envolvidos/as;

ao final do plano

apresentação à

C. M. de Penalva

N.º de peças

comunidade.

do Castelo

realizadas;
N.º de elementos
da comunidade
presentes.

CALENDARIZAÇÃO
2022- 2026
(uma ação por
ano)

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover os valores da igualdade,

Celebração do Dia

Comunidade

C. M. Penalva do

N.º de ações

5 ações (1 ação por

inclusão e participação.

Municipal para a Igualdade

educativa;

Castelo

realizadas;

ano)

A.E. de Penalva

N.º de

do Castelo

publicações

- Adesão à iniciativa da
CIG “Degraus para a

Comunidade em

Igualdade”;

geral.

- Divulgação, nas redes

realizadas;
N.º de alunos/as

sociais, de estatísticas

envolvidos/as;

relacionadas com as

N.º de docentes

desigualdades existentes

envolvidos/as.

entre mulheres e homens
nas diversas esferas;
(Continua no diapositivo
seguinte)

CALENDARIZAÇÃO
24 outubro
(uma ação por
ano)

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover os valores da igualdade,

Celebração do Dia

Comunidade

C. M. Penalva do

N.º de ações

5 ações (1 ação por

inclusão e participação.

Municipal para a Igualdade

educativa;

Castelo

realizadas;

ano)

A.E. de Penalva

N.º de

do Castelo

publicações

(Continuação)
- Divulgação de vídeo
sobre a desigualdade

Comunidade em
geral.

realizadas;

salarial junto da

N.º de alunos/as

comunidade educativa,

envolvidos/as;

enquanto ponto de

N.º de docentes

partida para discussão,

envolvidos/as.

em contexto de sala de
aula, de questões
relacionadas com a
igualdade e a não
discriminação.
- Outras atividades a
designar nos restantes
anos.

CALENDARIZAÇÃO
24 outubro
(uma ação por
ano)

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Sensibilizar para a violência contra

Celebração do Dia

Comunidade em

C. M. de Penalva

N.º de ações

5 ações (1 ação por

as mulheres

Internacional pela

geral

do Castelo

realizadas;

ano)

Eliminação da Violência

N.º de

contra as Mulheres.

participantes/ent

- Homenagear as

idades

mulheres assassinadas

envolvidas;

no ano de 2022 através

N.º de

da plantação de árvores

visualizações da

no espaço público,

divulgações

envolvendo diversas

efetuadas nas

entidades locais.

redes sociais,

- Exposição “Atos que São
uma Nódoa”;
- Outras atividades a
designar nos restantes
anos.

CALENDARIZAÇÃO
25 novembro
(uma ação por
ano)

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

Promover os valores da igualdade,

Comemoração do Dia

Alunos/as;

C. M. de Penalva

N.º de

inclusão e participação.

Internacional da Pessoa

Comunidade

do Castelo

publicações;

com Deficiência

educativa;

AE Penalva do

N.º de

- Divulgação, através de

Comunidade geral.

Castelo

visualizações;

ACAPO

N.º de alunos/as

manchetes, da
Convenção das Nações

participantes;

Unidas sobre os direitos

N.º de

das Pessoas com

professores

Deficiência, nas redes

envolvidos;

sociais;
- Realização de atividades
sensoriais de
sensibilização para a
deficiência visual.
- Outras atividades a
designar nos restantes
anos.

METAS

CALENDARIZAÇÃO

5 atividades (1 por
ano)

2022- 2026
3 dezembro

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover os valores da igualdade,

Realização de atividades

Crianças da

C. M. de Penalva

N.º de turmas

Todas as turmas do

inclusão e participação.

promotoras da defesa da

Educação Pré-

do Castelo

envolvidas;

Ensino Pré-escolar/7

dignidade, dos direitos, da

Escolar.

AE Penalva do

N.º de alunos

sessões/100 crianças.

igualdade de oportunidades

Castelo

envolvidos;

e bem-estar de todos e de

Outros parceiros Número sessões

todas:
- Leitura da história
“Quatro Cantinhos de
nada”, sensibilizando

para a aceitação da
diferença em idades mais
precoces;
- Apresentação da coleção
de bonecos de pano

inclusivos “Iguais na
Diferença”;
Continua no diapositivo
seguinte

realizadas.

CALENDARIZAÇÃO
2022-2026
1 ação por
período letivo

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover os valores da igualdade,

Realização de atividades

Crianças da

C. M. de Penalva

N.º de turmas

Todas as turmas do

inclusão e participação.

promotoras da defesa da

Educação Pré-

do Castelo

envolvidas;

Ensino Pré-escolar/7

dignidade, dos direitos, da

Escolar.

AE Penalva do

N.º de alunos

sessões/100 crianças.

igualdade de oportunidades

Castelo

envolvidos;

e bem-estar de todos e de

Outros parceiros Número sessões

todas:
(Continuação)
- Realização de
atividades/brincadeiras
de sensibilização para a
aceitação/normalização
da diferença.
- Outras atividades a
definir em anos/períodos
letivos seguintes.

realizadas.

CALENDARIZAÇÃO
2022-2026
1 ação por
período letivo

EIXO DE INTERVENÇÃO II
Educação

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover os valores da igualdade,

Comemoração do Dia da

Alunos/as

CPCJ de Penalva N.º de turmas

Todas as turmas da

inclusão e participação.

Convenção dos Direitos da

Comunidade

do Castelo

envolvidas;

Educação Pré-

Criança, através da

educativa

AE Penalva do

N.º de alunos

escolar/1.º CEB;

realização de atividades

Comunidade geral.

Castelo

participantes;

1 publicação por ano.

promotoras da consciência

Outros parceiros N.º de

sobre os seus direitos:

professores

- Adesão à campanha

participantes;

nacional “Estendal dos

N.º de

Direitos”;

visualizações das

- Divulgação de alguns dos

direitos da criança,
através de manchetes,
nas redes sociais.
- Outras atividades a
definir em anos

seguintes.

publicações nas

redes sociais.

CALENDARIZAÇÃO

2022-2026
1 ação por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO III
Emprego

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Incluir no SIADAP objetivos para a Incluir uma medida na área

Trabalhadores/as

Executivo

Nº de

Inclusão de pelo

promoção

da

igualdade

do Município

Municipal

indicadores

menos 1 objetivo

mulheres

e

homens,

discriminação e conciliação.

entre da Igualdade nos Objetivos
não Estratégicos do SIADAP.

C. M. Penalva do incluídos.
Castelo

CALENDARIZAÇÃO
Até novembro de
2022, com
vigência ao longo
do Plano.

EIXO DE INTERVENÇÃO III
Emprego

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZAÇÃO
2022-2026
Semana da
Igualdade
24 a 28 outubro

Divulgar o Guião de Boas Práticas

Divulgação nas redes

Munícipes

CM Penalva do

Número de

1 ou 2 publicações por

da CIG relativas ao Assédio Moral

sociais de Boas Práticas

(população ativa:

Castelo

publicações

dia durante a semana

e Sexual no local de trabalho.

relativas ao Assédio Moral e empregados e
Sexual no local de trabalho,

desempregados)

incluída na “Semana da
Igualdade”.

Trabalhadores/as
do Município

da igualdade

EIXO DE INTERVENÇÃO III
Emprego

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

Promover o empreendedorismo

Sessão de Divulgação

População ativa:

C. M. de Penalva

N.º sessões

feminino.

Empreendedorismo no

empregados/as e

do Castelo

realizadas;

• Apoio ao emprego

Feminino.

desempregados/as;

GIP

N.º de

IEFP

participantes

Formandos dos

AE Penalva do

envolvidos;

Cursos Técnico-

Castelo

N.º de medidas

(discriminação positiva).
• Campanha para contratação
efetiva dos/as trabalhadores/as
• Desconstruir os estereótipos de
género junto da população
ativa/desempregada;
• Aplicar e divulgar majoração de
promoção da igualdade de
género no mercado de trabalho
em profissões com assimetrias
de género.

Profissionais

aplicadas.

METAS

7 sessões

CALENDARIZAÇÃO
2022- 2023
1 sessão até
março de 2023

2023-2026
2 ações por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO IV
Saúde

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Desenvolver e aprofundar

Ações de formação /

Trabalhadores/as

C. M. de Penalva

N.º de

3 Ações de formação,

competências no domínio da

sensibilização em matéria

do Município

do Castelo

trabalhadores/as com duração mínima

Igualdade, sensibilizando e

de Igualdade, Violência

(Assistentes

abrangidos/as;

capacitando para a sua aplicação

Doméstica e Tráfico de

Operacionais a

Número de horas abrangendo os/as

nas práticas profissionais e

Seres Humanos

prestar serviço no

de formação.

pessoais.

• Divulgação dos

Centro de Saúde)

de 2 horas,
colaboradores de
todas as

benefícios/medidas

Divisões/Unidades

legais de apoio à

Orgânicas.

conciliação das esferas
pessoais, familiares e
profissionais dos
trabalhadores;
• Divulgação de
Regulamento ou Guião
de Boas Práticas
relativas ao Assédio
Moral e Sexual no local
de trabalho.

CALENDARIZAÇÃO

2022- 2023
1 ação até
março2023
1 ação por ano
entre 2023 e
2026

EIXO DE INTERVENÇÃO IV
Saúde

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover a saúde, os locais de

Divulgação de informação

Trabalhadores/as

CM Penalva do

N.º de

trabalho saudáveis e o equilíbrio

regular sobre saúde, locais

do Município e

Castelo

publicações; N.º

1 ação até março

trabalho-família.

de trabalho saudáveis e

Munícipes.

de

2023

equilíbrio trabalho-família.

6 publicações por ano.

CALENDARIZAÇÃO

2022-2023

trabalhadores/as
/munícipes

2023-2026

abrangidos/as.

6 publicações
por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO IV
Saúde

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZAÇÃO

Promover a saúde, os locais de

Divulgação de informação

Trabalhadores/as

CM Penalva do

N.º de

Seis publicações por

2022-2023

trabalho saudáveis e o equilíbrio

regular sobre saúde, locais

do Município e

Castelo

publicações; N.º

ano.

1 ação até março

trabalho-família

de trabalho saudáveis e

Munícipes

equilíbrio trabalho-família.

de

2023

trabalhadores/as
/munícipes

2023-2026

abrangidos/as.

6 publicações
por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Mobilizar a educação e a

Divulgação de atividades,

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

N.º de

Divulgação mensal,

capacitação enquanto estratégias

eventos, recursos (artigos,

do Município

Castelo

divulgações;

até ao final do Plano.

fundamentais para se corrigirem

livros, vídeos) relacionados

gradualmente as assimetrias e

com o tema da igualdade,

desigualdades de género

através de plataformas e

relativamente à dimensão cultural.

canais digitais.

Implementar localmente o

Divulgação de recursos

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

Número de

Objetivo de Desenvolvimento

documentais e

do Município

Castelo

exposições;

Sustentável nº 5 (alcançar a

informativos, de natureza

N.º de

igualdade de género e empoderar

diversa, relacionados com o

participantes.

todas as mulheres e raparigas).

tema da igualdade
(dinamização de exposições

Promover o empoderamento das

mulheres através da mobilização
de recursos documentais e
(in)formativos.

documentais temáticas).

N.º de
Munícipes

CALENDARIZAÇÃO
2022-2026
Divulgação
mensal. até ao
final do Plano.

visualizações.

1 exposição

2022-2026
1 até ao final do
plano.

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Promover o acesso à cultura e a

Criação de

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

N.º ações para a

2 ações para a

participação cívica.

atividades/Programas de

do Município

Castelo

comunidade com

comunidade com a

Banco Local de

a participação

participação direta de

Voluntariado

direta de

voluntários/as.

Voluntariado cultural
promotores da igualdade,

Munícipes

inclusão e não

CALENDARIZAÇÃO
2022-2023
1 ação até
março 2023
2024-2026
1 ação

voluntários/as.

discriminação.
Sensibilizar a comunidade através

”Conversas no Feminino“ -

de testemunhos de casos de

conversas temáticas com a

sucesso de participação feminina

participação de

na área cultural/associativa.

personalidades femininas.

Incentivar as mulheres e camadas
jovens da comunidade para a

participação em causas públicas e
em movimentos associativos.

Munícipes

C.M. Penalva do

N.º de sessões;

1 sessão por ano /

Castelo

N.º de

envolvendo 40

Trabalhadores/as

Associações

participantes

participantes, até ao

do Município

Locais

envolvidos/as.

final do plano.

2022- 2023
1 sessão até
março 2023

2023-2026
3 sessões

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

Mobilizar a educação e a

Divulgação de atividades,

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

N.º de

Divulgação mensal,

capacitação enquanto estratégias

eventos, recursos (artigos,

do Município

Castelo

divulgações;

até ao final do Plano.

fundamentais para se corrigirem

livros, vídeos) relacionados

gradualmente as assimetrias e

com o tema da igualdade,

desigualdades de género

através de plataformas e

relativamente à dimensão cultural.

canais digitais.

Implementar localmente o

Divulgação de recursos

Objetivo de Desenvolvimento

documentais e

Sustentável nº 5 (alcançar a

informativos, de natureza

N.º de

igualdade de género e empoderar

diversa, relacionados com o

participantes

todas as mulheres e raparigas).

tema da igualdade

envolvidos/as.

(dinamização de exposições
Promover o empoderamento das
mulheres através da mobilização

de recursos documentais e
(in)formativos.

documentais).

N.º de
Munícipes

Munícipes

CALENDARIZAÇÃO
2022-2026
Divulgação
mensal até ao
final do Plano.

visualizações.

C.M. Penalva do

N.º de

Castelo

exposições;

4 exposições

2022-2026
1 exposição
anual

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a utilização de bens

Ciclo de

culturais, artísticos e informativos
para ações de empoderamento da

DESTINATÁRIOS

Munícipes

INTERVENIENTES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZAÇÃO

2022- 2023
1 sessão até
março 2023

C.M. Penalva do

N.º sessões;

4 Sessões até ao final do

Cinema/Documentários com

Castelo

N.º de

Plano

debates.

Associação Locais

participantes

envolvendo 50-80

envolvidos/as.

participantes.

comunidade local e para a correção

2023-2026
3 sessões

das assimetrias e desigualdades de
género relativamente às dimensões
cultural e artística.
Sensibilizar a comunidade através

Prémio Literário Julieta

Munícipes e

C.M. Penalva do

N.º de oponentes Elaboração do

de testemunhos de casos de

Leite Barreiros - “A Poetisa

Trabalhadores/as

Castelo

ao Prémio

Regulamento até

sucesso de participação feminina

das Beiras”.

do Município

Literário.

março

na área cultural/associativa.

2023/dinamização de

Valorizar casos de sucesso da

uma edição do Prémio

participação feminina nas áreas

até ao final do Plano.

literárias e culturais.
Estimular a criação literária e
cultural feminina.

2022-2023
Elaboração do
regulamento até
março 2023
2023-2026
Atribuição do
Prémio
(frequência a
definir )

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INDICADORES

C.M. Penalva do

N,º exposições;

4 Exposições até ao
final do Plano

Contrariar as desigualdades no

Realização de exposições

acesso às práticas culturais e

artísticas (individuais ou

Castelo

N.º de

criativas entre homens e mulheres.

coletivas) que valorizem as

Associação

participantes.

criações artísticas e

Locais

Valorizar a produção artística e

artesanais das mulheres

artesanal das mulheres do

artistas locais e que deem

município.

visibilidade ao seu papel na
cultura.

Estimular a criação e a produção
artística e cultural das mulheres, no
sentido de promover a presença

equilibrada de mulheres e homens
na oferta artística e cultural
pública.

Munícipes

INTERVENIENTES

METAS

CALENDARIZAÇÃO

2022- 2026
4 sessões

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE EXTERNA
INTERVENIENTES

INDICADORES

C.M. Penalva do

N.º de Biografias

2 Biografias

Castelo

elaboradas/

divulgadas até ao final

levantamento e partilha dos nomes mapa toponímico concelhio

Associação

divulgadas.

do Plano

de mulheres locais que integram o

e elaboração de nota

Locais

mapa toponímico concelhio

biográfica que destaque as

(atribuídos a nomes de ruas,

razões da sua atribuição

lugares,…).

(divulgação nas plataformas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

Planos de Ação

Recuperar a memória das mulheres Identificação dos nomes de
no município, através do

mulheres que integram o

digitais do município).

DESTINATÁRIOS

Munícipes

METAS

CALENDARIZAÇÃO

2022- 2026
2 divulgações

EIXO DE INTERVENÇÃO V
Cultura

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

Munícipes

INTERVENIENTES

INDICADORES

Divulgar “Programas de Juventude”

Realização de iniciativas de

ligados ao

divulgação de “Programas de

Associativismo/Voluntariado e

Juventude” que promovam o

da comunidade

promotores da igualdade de género.

associativismo e o

jovem

METAS

C.M. Penalva do

N.º de Programas

2 divulgações até ao final

Castelo

divulgados junto

do Plano

CALENDARIZAÇÃO

2022-2026
2 ações

voluntariado por parte das

camadas jovens da população
local.
Empoderar a comunidade através da

Criação de um núcleo

divulgação de histórias de vida de

documental na Biblioteca

mulheres que lutaram ao longo da

Pública local que visibilize a

história, e em diferentes culturas, para

ação das mulheres ao longo da

quebrar as barreiras sociais que

história e que ponha em causa

impediam (impedem) a realização

a visão estereotipada de

pessoal e profissional das mulheres.

mulheres e homens.

Prover a Biblioteca Pública local de
recursos sobre a igualdade de género
que problematizem e erradiquem os
estereótipos de género.

Munícipes

C.M. Penalva do

Criação/constituiç

Castelo

ão de núcleo

documental

1 núcleo documental

2022-2026
Núcleo

documental

EIXO DE INTERVENÇÃO VI
Desporto

VERTENTE INTERNA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planos de Ação

Promover a conciliação da vida

MEDIDAS

Percursos Pedestres

profissional e a prática de exercício
e da atividade física favorecendo a
igualdade de acesso e de
oportunidades, a proteção do
ambiente e o desenvolvimento
local e sustentável.

DESTINATÁRIOS

• PR4- Rota dos
Ambientes Rurais
• PR 6- Rota dos Moinhos

INDICADORES

METAS

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

N.º de Eventos;

1 percurso de 2022 a

do Município

Castelo

N.º de

2023, envolvendo 7

Juntas de

participantes

animadores do

• Caminhada/ Trail
Maçã Bravo de Esmolfe
• PR2
Caminho dos Galegos/Rota
de Santiago

INTERVENIENT
ES

Munícipes

Freguesia

município e 10

Coletividades do

trabalhadores/familiar

Concelho

es do município.

AE Penalva do
Castelo

2023-2026
4 percursos por ano de
abril a outubro
envolvendo
envolvendo 40
colaboradores/familia
res até ao final do
Plano

CALENDARIZA
ÇÃO
2022-2023
9 outubro
Caminhada/
Trail
Maçã Bravo de
Esmolfe
2023-2026
4 caminhadas
anuais

EIXO DE INTERVENÇÃO VI
Desporto

VERTENTE EXTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

METAS

Sensibilizar dirigentes desportivos, Ações de capacitação e

Dirigentes

C.M. Penalva do

N.ª de ações

4 ações envolvendo,

treinadores, pais e atletas, em sensibilização sobre ética

desportivos,

Castelo

realizadas;

pelo menos, de entre

matéria de igualdade de género.

desportiva e igualdade:

treinadores, pais e

Biosphere

N.º de

50 a 100 pessoas, até

- Estereótipos de género

atletas.

IPDJ

participantes

final do plano.

Associações

envolvidos/as.

no desporto;
- Fair-play e ética no
desporto;
-

Sport Clube de
Penalva do Castelo

Parentalidade positiva.

Webinar/workshop: “Alto

Munícipes atletas e

C.M. Penalva do N.º de eventos

2 ações até ao final do

modalidades desportivas mistas:

Rendimento no Feminino”.

estudantes

Castelo

realizados:

plano envolvendo 50

Biosphere

N.º de

pessoas.

AE Penalva do

participantes.

modalidades desportivas.

2022-2023
1 ação no Sport
Clube de
Penalva do
Castelo até
março 2023
2023-2026
1 ação por ano

Desportivas

Sensibilizar para a prática de
• Incentivar a diversificação das

CALENDARIZA
ÇÃO

Castelo

2022-2023
1 ação
Semana da
Igualdade
ou
Dia da Mulher
2024-2025
1 ação

EIXO DE INTERVENÇÃO VI
Desporto

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZA
ÇÃO

Envolver 20 alunos/as.

2022-2026

Fomentar a prática de modalidades Participação anual no

Alunos/as do 1º

C.M. Penalva do

N.º de alunos/as

desportivas mistas.

Ciclo EB

Castelo

participantes.

Festand (Torneio de
andebol com equipas mistas

AE Penalva do

- 1º Ciclo)

Castrelo
Associação de
Andebol de
Viseu
FPAndebol

Torneio anual
(maio)

EIXO DE INTERVENÇÃO VI
Desporto

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

METAS

Sensibilizar os/as jovens

Debate com especialistas

Atletas escolares e

C.M. Penalva do

N.º de eventos;

4 eventos envolvendo

praticantes de modalidades

(médicos, enfermeiros,

federados

Castelo

N.º de

60 participantes, até

desportivas, nomeadamente na

psicólogos, nutricionistas,

AE Penalva do

participantes.

ao final do plano.

adolescência, para desconstrução

fisioterapeutas,

Alunos AE Penalva

Castelo

de estereótipos.

educadores/as de infância)

do Castelo

Outros parceiros

CALENDARIZA
ÇÃO
2022-2023
1 ação até
mar2023

2023-2026
1 ação por ano

EIXO DE INTERVENÇÃO VII
Política

VERTENTE INTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

C.M. Penalva do

N.º de ações

1 ação /15

2022-2023

participantes

1 ação

METAS

CALENDARIZA
ÇÃO

Sensibilizar/capacitar os órgãos

Ações de promoção da

Membros dos

executivos e deliberativos para as

igualdade e não

órgãos executivos e Castelo

desenvolvidas;

questões de Igualdade e não

discriminação para órgãos

deliberativos.

Órgãos

N.º de

até março de

discriminação.

executivos e deliberativos

Autárquicos

participantes

2023

Biosphere
Sensibilizar os dirigentes políticos
para a participação das mulheres
na esfera política.

EIXO DE INTERVENÇÃO VII
Política

VERTENTE INTERNA
MEDIDAS

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

METAS

CALENDARIZA
ÇÃO

Introduzir medidas que reforcem a

Aplicar recomendações de

Trabalhadores/as

C.M. Penalva do

Não

Aplicar as

Em vigor no

veiculação de uma representação

paridade em textos e

do Município;

Castelo

conformidades

recomendações em

início do Plano.

equilibrada de mulheres e de

imagens bem como a

Unidade Orgânica

no cumprimento

todas as comunicações

homens nos textos e nas imagens

utilização de uma

de Comunicação e

das

internas e externas.

utilizadas ao nível da comunicação,

linguagem neutra na

Marketing.

recomendações

qualquer que seja o suporte

comunicação interna e

de utilização de

utilizado.

externa.

linguagem
inclusiva e não
discriminatória.

EIXO DE INTERVENÇÃO VII
Política

VERTENTE EXTERNA

Planos de Ação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS

DESTINATÁRIOS

INTERVENIENT
ES

INDICADORES

METAS

Sensibilizar e capacitar as mulheres Ciclo de Workshops

Mulheres e jovens

C.M. Penalva do

N.º de mulheres e Envolver pelo menos

e jovens para a vida pública.

do município

Castelo

de jovens

40 mulheres e jovens

Conselho

participantes.

até ao final do plano.

Municipal da
Juventude

CALENDARIZA
ÇÃO
1 ação até março
2023
2023-2026
2 ações anuais

 AVALIAÇÃO
Avaliar é um aspeto fundamental e transversal a qualquer intervenção, sendo imprescindível para orientar e
garantir que o projeto se desenvolva no sentido de responder às necessidades dos públicos-alvo e que tenha

Planos de Ação

resultados concretos.
Para a realização do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Penalva do Castelo optou-se por
uma metodologia de avaliação contínua que atravessa todas as fases do Plano, desde a sua conceção até à sua

finalização, devendo ser capaz de originar inputs para um novo ciclo de intervenções.
A avaliação está sistematizada de forma a que se possa proceder a uma análise de eventuais desvios face ao
planeamento previsto e adotar atempadamente medidas corretivas/de melhoria.

 AVALIAÇÃO
Para fins de avaliação será elaborado um relatório anual e um relatório final no termo do plano.

Planos de Ação

Até junho de 2023 está prevista no plano, ao abrigo do financiamento deste projeto, uma avaliação de implementação
realizada por uma entidade externa e validada pela Equipa para a Igualdade na Vida Local.
Os intervenientes serão todos os envolvidos nomeadamente: Conselheiros/as locais; colaboradores/as do Município;
entidades parceiras na execução do mesmo e toda a comunidade abrangida.
O modelo de governação prevê, até junho 2023, a apresentação de um relatório de execução à Assembleia Municipal,
previamente validado pela Equipa para a Igualdade na Vida Local e submetidos ao Executivo Camarário.
Está igualmente prevista uma avaliação final do plano que será apresentada e aprovada em reunião de Câmara e
submetida à Assembleia Municipal, após validação da Equipa para a Igualdade na Vida Local.

Conclusão

Conclusão
O PMIND de Penalva do Castelo foi organizado de acordo com as disposições legais em vigor, tendo sido estruturado em
alinhamento com os indicadores e as orientações recolhidas na Fase de Diagnóstico.

Os parceiros locais foram envolvidos de forma ativa, tendo-se procedido à sua auscultação quer na definição estratégica quer na
operacionalização das medidas propostas visando uma transformação das assimetrias de género, integrando medidas
de Mainstreaming de género e Ações Específicas, e fixando objetivos, indicadores, metas a alcançar e a respetiva avaliação.
O Município de Penalva do Castelo elaborou o PMIND em torno das dimensões interna e externa de cada um dos 7 Eixos
estratégicos:

Conclusão
•

Na dimensão interna, o Plano prevê medidas de capacitação na área da igualdade de género junto dos colaboradores e
em toda a linha hierárquica do município, prevê a inclusão de objetivos no SIADAP 1 alinhados com a ENIND, prevê

medidas tendentes à promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e está comprometido com o reforço
da veiculação de uma comunicação institucional assente numa representação equilibrada de mulheres e de homens.

•

Na vertente externa, estão previstas iniciativas em parceria (locais, intermunicipais, nacionais e internacionais),
procurando-se uma articulação de proximidade com as redes já constituídas na área da promoção das políticas sociais da
igualdade e da não discriminação, de modo a maximizar os recursos de modo mais eficiente.

Conclusão
O Plano prevê uma ação contínua ao longo do período dos 4 anos estabelecidos, definindo de forma objetiva as medidas, os
prazos, os indicadores e os recursos necessários para a sua materialização.

O Plano foi validado em reunião de CLAS e foi submetido à apreciação do Executivo, ficando estabelecido que após junho de
2023 a Câmara Municipal de Penalva do Castelo terá orçamento específico para a continuação deste projeto.
Após a aprovação do Plano, este será divulgado quer internamente no Município quer no território, ficando acessível ao público,
designadamente no sítio na internet do município.
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