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APRESENTAÇÃO 
O presente documento, elaborado no quadro do Projeto Igualdade na Diferença, materializa a 

primeira abordagem sistematizada e estratégica da Câmara Municipal de Vila Verde 

direcionada para as questões da igualdade de género, nomeadamente em matéria de gestão 

organizacional interna.Neste contexto, o Município dá mais um passo concreto e fundamental 

no seu processo de modernização organizacional, considerando fundamental implementar 

processos internos que garantam, de forma inequívoca, a igualdade entre homens e mulheres. 

O trabalho desenvolvido conducente à elaboração do documento em questão é cofinanciado 

pelo próprio Município e pelo Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH) e da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)1. O 

POPH, por via do eixo estratégico 7 e da tipologia 7.2 - Planos para a Igualdade, procura 

apoiar as organizacionais da Administração Local (entre outras) na elaboração de Planos 

Municipais para a Igualdade contribuindo, destemodo, para a concretização de um conjunto 

de desígnios nacionais nesta matéria, e os quais a Câmara Municipal de Vila Verde subscreve 

inteiramente: 

• Difundir os valores da igualdade de género através da educação e informação; 

• Promover a igualdade de oportunidades no acesso e na participação no mercado de 

trabalho, assumindo a prioridade de combater a segregação horizontal e vertical do 

mercado de trabalho e a desigualdade salarial; 

• Promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando prioridade à 

criação de condições de paridade na harmonização das responsabilidades profissionais e 

familiares. 

Estes desígnios nacionais estão plasmados no IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, 

Cidadania e Não Discriminação (2011-2013), documento que visa “…consolidar as medidas 

promotoras da igualdade de género já postas em prática, aprofundar a transversalidade da 

perspetiva de género nas políticas públicas e fortalecer os mecanismos e estruturas que 

promovam uma igualdade efetiva entre mulheres e homens.” (http://www.cig.gov.pt/) 

O referido plano prevê a adoção de um conjunto de 97 medidas estruturadas em torno de 14 

áreas estratégicas, das quais se destaca a primeira área e na qual se enquadra o projeto que a 

Câmara Municipal de Vila Verde desenvolveu, a saberIntegração da dimensão de género na 

Administração Pública, Central e Local, como requisito de boa governação. 

Em matéria de organização, o presente documento é composto por quatro partes: i) um 

capítulo de enquadramento, onde se estabelece, de forma sucinta, o quadro de políticas 

públicas nacionais em matéria de igualdade de género. Ainda neste capítulo é apresentada 

uma breve descrição do concelho e da Câmara Municipal de Vila Verde; ii) um segundo 

capítulo de diagnóstico organizacional propriamente dito, com a descrição da metodologia e 

dos principais resultados obtidos; iii) um capítulo de planeamento que sistematiza os principais 

objetivos e medidas a implementar pelo município no triénio 2013-2015; iv) um capítulo de 

monitorização e avaliação do plano apresentado no ponto anterior. 

                                                                         
1

Organismo Intermédio com subvenção (OISG ) para a tipologia 7.2 (entre outras tipologias do eixo 7 do POPH). 
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O Projeto Igualdade na Diferença 

A apresentação do Projeto Igualdade na Diferença a cofinanciamento dos fundos estruturais, 

no âmbito do POPH, surgiu da necessidade de se proceder a um primeiro diagnóstico que 

permitisseaferir em que ponto de situação se encontrava o Município de Vila Verde em 

matéria de promoção da igualdade de género. Qual o caminho já percorrido? E qual o caminho 

que ainda falta percorrer? Que medidas deveriam ser implementadas/reforçadasno sentido de 

garantir níveis crescentes de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, no quadro 

da Câmara Municipal de Vila Verde? 

A resposta a estas questões culminou na elaboração de um Plano Municipal para a Promoção 

da Igualdade de Género em Vila Verdeque permitisse, ao longo de três anos, implementar, 

monitorizar e ajustar medidas de gestão interna do Município, com vista à modernização da 

cultura organizacional promotora da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional e 

com o intuito de uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e 

mulheres. 

De modo a suprir as necessidades do Município nesta matéria, foi elaborado o Projeto 

Igualdade na Diferença que se estruturou em torno de cinco grandes finalidades, gizadas para 

consolidar a posição do Município enquanto entidade da Administração Pública Local capaz de 

agir de forma complementar às intervenções públicas de âmbito nacional para a promoção da 

igualdade de género:  

1. Promover a integração da dimensão da igualdade de género e das práticas de 

cidadania no município de Vila Verde como requisito de boa governação, alterando 

para o efeito aspetos associados à sua cultura organizacional (estrutura, linguagem, 

funcionamento e atividades desenvolvidas); 

2. Promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando prioridade à 

criação de condições de paridade na harmonização das responsabilidades profissionais 

e familiares; 

3. Difundir os valores da Igualdade de género através da educação e informação, 

sensibilizando para a eliminação e a desconstrução de estereótipos e papeis de género 

desigualitários; 

4. Promover a igualdade em todas as políticas locais, nomeadamente no quadro da Rede 

Social, através da figura central da Conselheira Local para a Igualdade; 

5. Fomentar a afirmação do Município de Vila Verde na capacitação e no 

desenvolvimento de competências na dinamização de processos de empoderamento 

para combater a violência de género incluindo a violência doméstica e o tráfico de 

seres humanos. 

 

 

Estas finalidades foram materializadas em seis objetivos: 
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• Aprofundamento do conhecimento sobre igualdade de género; 

• Crescimento da eficiência dos instrumentos de política pública na promoção da 

igualdade de género e do seu sistema de governação; 

• Difusão dos valores da igualdade de género através da educação e informação; 

• Reforço da administração pública central como agente estruturante para a igualdade 

de género; 

• Promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando prioridade 

à criação de condições de paridade na harmonização das responsabilidades 

profissionais e familiares; 

• Combate à violência de género incluindo a violência e o tráfico de seres humanos. 

Por sua vez, os objetivos enumerados deram lugar a 15 atividades.  
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ATIVIDADES 
 

• Apresentação do Projeto Igualdade na Diferença para a elaboração e implementação 

do Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Género Interno 

 

 

 

O projeto foi apresentado no dia 23 de 

novembro de 2011, no salão Nobre dos 

Paços do Concelho do Município. A Sra. 

Vereadora Júlia Fernandes, Conselheira 

Local para a Igualdade, deu início à sessão 

de trabalhos começando por evidenciar a 

importância da aprovação deste projeto, 

na medida em que “visa lançar as bases da 

promoção efetiva da igualdade de género, 

nos serviços internos e na relação exterior do município de Vila Verde com instituições 

e o meio”. Apresentou os objetivos do projeto e realçou a necessidade do 

envolvimento de todos os stakeholders na elaboração do Plano Municipal para a 

Promoção da Igualdade de Género. Foram definidas as linhas mestras do plano e 

apresentado o cronograma das 

atividades. O plano prevê a realização de 

workshops, palestras, lançamento de 

informação escrita, sessões de 

esclarecimento, entre outras ações. 

Esta sessão foi dirigida aos destinatários 

diretos do plano, ou seja, os/as 

colaboradores/as do Município. 

 

 

 

• Aplicação online do inquérito de diagnóstico aos/às colaboradores/as do Município 

de Vila Verde 

O inquérito de diagnóstico foi aplicado a todos/as os/as colaboradores/as do 

Município, entre os dias 29 de Março e 27 de Abril.  

Tendo em conta que os/as colaboradores/as estão distribuídos por espaços físicos e 

recursos diferentes como o acesso ao internet e intranet foram usadas estratégias 

diferentes para aplicação do inquérito. Nas instalações da sede do Município, os 

inquéritos foram aplicados online, via e-mail. Aos restantes 150 

colaboradores/as(todos do sexo masculino) os inquéritos foram aplicados em suporte 

de papel, tendo sido garantida a confidencialidade das respostas. Posteriormente 

foram introduzidos na base de dados. 
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• Sessão de sensibilização sobre a violência no namoro e a (des)igualdadede género 

nos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Vila Verde 

Por se considerar que este projeto não se devia limitar ao espaço do Município, na 

medida em que se pretende que seja multiplicador de boas práticas, foram realizadas 

várias ações de sensibilização, com alunos e técnicos operacionais dos Agrupamentos 

de Escolas do Concelho de Vila Verde. Cada sessão teve uma duração de 2 horas e 

participavam cerca de 30 participantes.  

Em cada sessão eram distribuídos prospetos a alertar para o tema tendo as mesmas 

decorrido nas seguintes organizações: i) Escola EB2e3 de Prado (3 e 4 maio, com 

alunos do 8º, 9º e CEF; 4 e 13 julho, com técnicos operacionais da escola); 2) 

Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo- Pico de Regalados (7 e 14 maio, 

com alunos de CEF); 3) Centro Comunitário delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Braga (20 Junho, com alunos do Atelier de Tempos Livres). 
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Prospeto entregue aos/as técnicos/as operacionais que participaram nas sessões: 
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Prospeto entregue aos discentes e docentes que participaram nas sessões: 

 

 
 

 

 
 



Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Gén ero em Vila Verd e 11 

 

 

• Sessão de sensibilização na Escola EB2/3 de Ribeira do Neiva: “Hoje recebi flores” 

Esta formação teve como população-alvo os discentes de um curso de formação de 

adultos e decorreu no dia 16 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

• Sessões de sensibilização sobre a violência no namoro e a (des)igualdade de género 

com os/as escuteiros/as  

 

Nos dias 20, 21 e 22 de abril de 

2012, foram realizadas, no 

acampamento de escuteiros, em 

Coucieiro, pelas 20:30h, sessões de 

sensibilização sobre a violência no 

namoro e a (des)igualdade de 

género. Estiveram presentes cerca 

de 150 escuteiros/as dos diversos 

agrupamentos de Vila Verde. Nestas 

sessões foram distribuídos panfletos 

apelativos, com a imagem dos smurfs, onde se explicava o que é a violência doméstica, 

o que é a violência no namoro, os tipos de violência que existem, os sinais e sintomas, 

as consequências e os contactos de ajuda. 

Após as sessões foi pedido a todos/as os/as participantes do acampamento que no dia 

do Fogo de Conselho retratassem o tema através da apresentação de uma música ou 

uma peça de teatro. Os vários 

elementos dos agrupamentos 

presentes optaram por apresentar 4 

peças de teatro e, apesar do pouco 

tempo para a realização das peças, 

foram muito criativos. 

Foi decidido que as peças seriam 

pontuadas numa escala de zero a 

dez. O júri era constituído pelos 



Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Gén ero em Vila Verd e 12 

 

seguintes elementos: Alexandrina, MVV; Isabel, UCC de Vila Verde; Dina, Projeto SOS 

Ajuda Comunitária; António, PROVIVER-EEM; Susana Silva, SOS Ajuda Comunitária. 

Foram distribuídas pastas aos/às vencedores/as que foram disponibilizadas pela 

Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde. O Agrupamento de Coucieiro 

continuou a discussão sobre tema, tendo desta forma a comunicação sido veiculada de 

uma forma mais intensiva. 

 

• Sessão de sensibilização sobre a violência no namoro e a (des)igualdade de género 

na Escola Profissional Amar Terra Verde 

 

Realizou-se na Escola Profissional Amar Terra 

Verde, no dia 24 de maio de 2012, pelas 

10h15, em parceria com diversos projetos, 

uma sessão de sensibilização sobre a violência 

no namoro e a (des)igualdade de género para o 

grupo discente intitulado “Não Fiques 

Indiferente”.  

Esta atividade insere-se num conjunto de 

ações que estão a ser dinamizadas no 

concelho, com o objetivo de sensibilizar a 

população estudantil para a problemática da 

violência no namoro e da igualdade de género, uma vez que as várias entidades 

concelhias com responsabilidade na área da juventude têm manifestado a 

preocupação com a crescente sinalização de situações de violência no namoro, entre 

elas as escolas e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

Durante a sessão foram realizadas diferentes palestras acerca damatéria em questão, 

procedendo-se a um enquadramento do tema. Foram ainda analisados os diversos 

sinais e sintomas da violência no namoro enfatizando a necessidade de prestar apoio 

às vítimas e aos agressores bem como a importância de toda a comunidade se 

envolver na recusa a todas as formas de violência.  

Nesta atividade participaram cerca de cem alunos/as e respetivos/as professores/as 

das turmas de Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de Eletrotecnia, Técnico de 

Energias Renováveis, Técnico de Frio e Climatização, Técnico de Cozinha/Pastelaria e 

Mecânico de Automóveis Ligeiros. 

A sessão terminou com a entrega de um prospeto informativo acerca da violência no 

namoro e de entidades locais que podem prestar apoio nestas situações. 
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• Ações de promoção da igualdade de género e prevenção da violência do namoro, em 

Vila Verde, no âmbito do Acampamento Nacional com as Guias de Portugal 

 

No âmbito do Acompanhamento Nacional 

que decorreu em Soutelo, Vila Verde, entre 

os dias 28 de julho e 3 de agosto de 2012, 

foram feitas diversas ações de promoção 

sobre a Igualdade de Género e prevenção da 

violência no namoro. Estiveram presentes 

vários elementos da Associação Guias de 

Portugal.  

No dia 1 de agosto de 2012, as Jovens Guias, 

do Ramo Moinho, com idades 

compreendidas entre os 17 e 21 anos foram sensibilizadas para a necessidade de 

prestar apoio às vítimas, bem como para a importância de toda a comunidade se 

envolver na recusa a todas as formas de violência. 

No dia seguinte, dia 2 de agosto de 2012, foi a vez de sensibilizar as jovens do Ramo 

Caravela (14 aos 17 anos), com uma apresentação nos Paços do Concelho, seguida de 

um peddy-paper, que serviu um duplo propósito, “conhecer as atrações do concelho 

mas também a refletir acerca de aspetos relacionados com a violência no namoro”. 

No último dia, foi organizado um jogo interativo sobre o mesmo tema, no 

acampamento em Soutelo, com as meninas mais pequenas  

Estas iniciativas foram organizadas pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Vila Verde em parceria 

com o Município de Vila Verde, a Rede 

Social, A Unidade de Cuidados na 

Comunidade e os Projetos Igualdade na 

Diferença (Câmara Municipal de Vila 

Verde), SOS Ajuda Comunitária (Santa 

Casa da Misericórdia de Vila Verde) e 

CEDIM (Projeto Europeu de Redes de 

Cooperação Transfronteiriça). 
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• Formação para a igualdade de género 

 

Nos dias 10,11 e 19 de outubro de 2012, realizou-se na Sala de Formação do Município 

a formação em igualdade de género, de acordo com o referencial de formação em 

igualdade de género do POPH - Eixo 7- Tipologia de Intervenção 7.2 – Planos para a 

Igualdade. 

Esta formação teve como objetivo estratégico a criação de uma “Bolsa de 

formadores/as” para posteriormente ministrarem formação no Município, por esse 

motivo a população-alvo foram os técnicos superiores. 

Participaram nesta formação 14 pessoas. 

 

• Dia Internacional da Não à Violência 

 

No dia 2 de outubro de 2012, para comemorar 

o Dia Internacional da Não Violência, em 

parceria com a GNR de Vila Verde e da Vila de 

Prado, o Projeto Cedim, e a Proviver EM 

(Empresa Municipal), realizou-se uma 

Operação STOP. 

Esta atividade realizou-se com a participação 

dos/asseniores ativoseteve por objetivoalertar 

para os perigos de uma condução agressiva e 

da compreensão para o facto de que os condutores/as mais velhos/as têm muitas das 

vezes os reflexos mais lentos. Estas operações STOP foram realizadas em dois locais 

diferentes com grande fluxo de trânsito para poder chegar ao maior número possível 

de condutores/as. Os/as seniores entregaram um prospeto a todos/as os/as 

condutores/as que foram mandados parar. 
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• Tertúlia “As mulheres na Democracia” 

 

No dia 24 de setembro de 2012realizou-se no Auditório da Escola Secundária de Vila 

Verde, uma tertúlia “As Mulheres na Democracia”, para comemoração do dia 

Internacional da Democracia. Participaram nesta tertúlia, várias Entidades Locais, 

assim como vários/as alunos/as da Escola Secundária de Vila Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

        

ConviteConviteConviteConvite    

O CEDIM e a Escola Secundária de Vila Verde têm a honra de convidar V. Exª. para 

participar, no dia 24 de setembro, às 15 horas, no Auditório da Escola Secundária, na 

Evocação do Dia Internacional da Democracia, na tertúlia “As Mulheres na Democracia”, 

com as seguintes participações:  

Moderadores: Dr. Luís Monteiro (Diretor da ESVV) e Doutora Susana Silva (CEDIM) 
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• Participação na Festa das Colheitas 

 

Entre os dias 3 e 7 se outubro de 2012, 

realizou-se a Festa das Colheitas de Vila 

Verde. Durante estas datas, o Município 

cedeu gratuitamente um stand onde se 

divulgou e deu a conhecer os projetos 

que trabalham no concelho, assim como 

as entidades de intervenção no âmbito 

da proteção e promoção das vítimas e 

das crianças. Foram distribuídos 

prospetos para dar a conhecer ao 

público em geral os objetivos dos 

Projetos. Realizou-se ainda, uma Mega Aula Intergeracional intitulada “Não à 

Violência” com cerca de 350 pessoas entre seniores ativos e idosos/as 

institucionalizados/as nas Instituições Particulares de Solidariedade Social, jovens e 

crianças das várias escolas do Concelho e pessoas com deficiência. Foi distribuída a 

cada participante uma T-Shirt com o slogan “Não à Violência”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Gén ero em Vila Verd e 17 

 

• Divulgação dos resultados do diagnóstico 

 

No dia 14 de novembro de 2012 foram divulgados os resultados obtidos do inquérito 

realizado aos/às colaboradoras do Município. Esta divulgação foi feita via e-mail a 

todos/as colaboradores/as do Município. 

 

 

• Reunião de trabalho com os/as chefes de divisão 

 

Esta reunião de trabalho teve como objetivo principal a análise dos resultados do 

inquérito feito aos/as colaboradores/as do Município, as necessidades sentidas e 

novas estratégias para a elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Igualdade 

Género. Desta reunião saíram as principais estratégias que estão plasmadas no refeiro 

plano.  

Esta reunião contou com a presença da Dra. Júlia Fernandes, Vereadora da Educação, 

Cultura e Ação social e Conselheira para a Igualdade, dos Chefes de Divisão, da Equipa 

Técnica e da Equipa Consultora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exposição sobre os Direitos Humanos e Igualdade de Género 

 

No dia 10 de dezembro de 2012, para 

comemorar o Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, o Projeto Igualdade na Diferença em 

parceria com o Projeto Cedim, em colaboração 

com as IPSS do concelho inaugurou a exposição 

intitulada “Direitos Humanos e Igualdade de 

Género” que teve como objetivo sensibilizar a 

comunidade para os direitos humanos e 

perspetivar a relação entre os direitos humanos e a igualdade de género.  
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A exposição esteve aberta ao público durante uma semana, na Biblioteca Municipal de 

Vila Verde. A mostra contou com um conjunto de trabalhos realizados pelas IPSS. 
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• Apresentação do Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Género 

 

No dia 23 de janeiro de 2013 

foi apresentado no Auditório 

da Escola Profissional Amar 

Terra Verde, pelas 15.30h, o 

Plano Municipal para a 

Promoção da Igualdade do 

Município de Vila Verde 

aos/às colaboradores/as do 

Município. Estiveram 

presentes: o Delegado 

Regional da Comissão para a 

Igualdade e Cidadania, Dr. Manuel Albano; o Presidente da Câmara, Dr. António Vilela; 

a Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social e Conselheira para a Igualdade, Dra. 

Júlia Fernandes; o Vereador do Desenvolvimento, Inovação e Ambiente, Dr. Rui Silva; o 

Vereador do Ordenamento do Território i Urbanismo, Dr. António Zamith Rosas e o 

Consultor Paulo Teixeira. 

No final da sessão foi entregue um exemplar do Plano Municipal para a Promoção da 

Igualdade de Género em Vila Verde a todos/as os/as participantes. 
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As principais conclusões decorrentes do projeto 

Este projeto permitiu a realização do diagnóstico, a elaboração e a implementação do Plano 

Municipal para a Promoção da Igualdade no Município em Vila Verde (PMIG) de Vila Verde, a 

criação de uma bolsa de formadores/as para a igualdade de género e a construção de uma 

grelha de monitorização e avaliação do PMIG que nós permite acompanhar os resultados e 

impactos das iniciativas a desenvolver, considerando sempre uma avaliação dos custos 

envolvidos, face aos objetivos definidos. 

Na elaboração do projeto privilegiou-se: a inserção da linguagem inclusiva na documentação, a 

desagregação em função do sexo das bases de dados. Realizaram-se várias ações de 

sensibilização sobre igualdade de género e não discriminação e distribuíram-se materiais 

didáticos/pedagógicos.  

No decorrer das atividades realizadas fomos percebendo que a grande maioria das pessoas 

acredita que em termos de igualdade já está tudo alcançado e só à medida que vamos 

questionando ou apresentando algumas situações em que se verificam desigualdades estas 

constatam que afinal não é bem como pensavam e que ainda existe um longo caminho para a 

mudança de mentalidades e estereótipos relacionados com esta problemática. Convencidas 

que uma longa caminhada começa com o primeiro passo resolvemos não ficar fechadas no 

espaço que nos limitava ao edifício e aos/às colaboradores/as e sair para o exterior alargando 

o nosso âmbito do projeto. Desta feita, realizamos ao longo deste período, uma série de 

parcerias onde foram envolvidos vários projetos, entidades e públicos para que desta forma 

estas questões tivessem uma importância maior e um efeito multiplicador.  

Para terminar, conclui-se que este plano é um instrumento alicerçado em práticas inovadoras 

de responsabilidade social que permitiu traçar um caminho que irá conduzir à plena igualdade 

de oportunidades e da conciliação da vida pessoal com a vida familiar. 
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1. ENQUADRAMENTO 
 

1.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO 
A temática da igualdade entre homens e mulheres e a não discriminação constitui, desde o 

início da democracia em Portugal, princípio fundamental da Constituição da República 

Portuguesa; constitui igualmente uma referência incontornável no Tratado que institui a União 

Europeia — Tratado de Lisboa. 

Portugal tem vindo a produzir ao longo dos últimos anos um conjunto bastante relevante de 

documentos enquadradores deste domínio de política pública, estando atualmente em vigor o 

IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação(2011-2013)2 – PNI. 

Este documento, da iniciativa da Presidência do Conselho de Ministros através da Secretaria de 

Estado da Igualdade3, é o instrumento por excelência de promoção da igualdade em Portugal, 

enquadrando-se nos compromissos assumidos pelo país nas várias instâncias internacionais e 

europeias, nomeadamente a Organização das Nações Unidas (ONU), o Conselho da Europa e a 

União Europeia (UE). 

O IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação observa um 

conjunto alargado de compromissos internacionais, plasmados e/ou concertados nas seguintes 

sedes: 

• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres (CEDAW), adotada em 1979 e ratificada por Portugal em 1980: incluir nas 

legislações de cada país o princípio da igualdade entre mulheres e homens; eliminar 

todas as formas de discriminação, legais ou outras, contra as mulheres; garantir o seu 

total desenvolvimento em todas as áreas, principalmente política, civil, económica, 

social e cultural, de modo a assegurar o exercício dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais; 

• Plataforma de Ação de Pequim: empoderamento das mulheres, a centralidade da 

política para a igualdade entre mulheres e homens na estrutura da governação e a sua 

transversalidade em todas as outras políticas; 

• Declarações Políticas de Pequim + 5, Pequim + 10 e Pequim + 15, nos quais as 

questões relativas às mulheres e à igualdade de género são encaradas no âmbito das 

grandes questões mundiais; 

• Outras conferências relevantesda ONU nas quais o enfoque da igualdade de género 

esteve presente: Conferência do Rio de Janeiro sobre as Questões de Ambiente e 

Desenvolvimento (1992); Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993); 

Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento (1994); Conferência de 

                                                                         
2

Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2011, Diário da República, 1.ª série — N.º 12 — 18 de Janeiro de 2011. 
3

No XIX Governo Constitucional de Portugal, as questões da igualdade de género são tuteladas pela Secretaria de Estado dos 
Assuntos Parlamentares e da Igualdade. 
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Copenhaga sobre o Desenvolvimento Social (1995); a Conferência de Istambul sobre a 

Situação das Mulheres e do Habitat (1996); 

• Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, designadamente no objetivo nº3 

“Promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres”; 

• UN Women – Entidade para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres. 

 

No quadro europeu, verifica-se igualmente a existência de um conjunto de compromissos 

observados pelo IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação, 

designadamente: 

• Declaração sobre a Igualdade das Mulheres e dos Homens, adotada em 1988 pelo 

Comité de Ministros; 

• Declaração “Tornar a igualdadeuma realidade”, adotada em 2009 pelo mesmo 

organismo europeu; 

• Ao nível da União Europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais consagra a igualdade 

entre todas as pessoas perante a lei e a proibição da discriminação em razão, 

designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características 

genéticas, língua, religião ou crença, opiniões políticas ou outras, pertença a uma 

minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual, bem 

como a obrigação de garantir a igualdade entre homens e mulheres em todos os 

domínios; 

• Pacto Europeu para a Igualdade de Género, 2006; 

• Carta das Mulheres, 2010; 

• Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens, 2010 -2015, que define como 

domínios prioritários para a ação comunitária a igualdade: i) na independência 

económica; ii) de remuneração por trabalho igual ou de valor igual; iii) na tomada de 

decisão, entre outros domínios; 

• Implementação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, onde Portugal 

participa quer ao nível do conselho de administração, quer do grupo de peritos e 

peritas, permitindo uma harmonização das políticas e indicadores europeus com a 

estratégia nacional. 

Atualmente, e fruto da reflexão empreendida ao nível internacional nas últimas décadas, as 

políticas públicas promotoras da igualdade de género procuram afirmar a temática como fator 

de competitividade e desenvolvimento através do reforço da transversalização da dimensão 

de género – mainstreaming de género –, como requisito de boa governação, de modo a 

garantir a sua integração em todos os domínios de atividade política e da realidade social; da 

conjugação desta estratégia com ações específicas, incluindo ações positivas, destinadas a 

ultrapassar as desigualdades que afetam as mulheres em particular; da introdução da 

perspetiva de género em todas as áreas de discriminação, prestando um olhar particular aos 

diferentes impactos desta junto dos homens e das mulheres. 

Neste quadro, e de forma mais concreta o IV PNI propõe 14 áreas estratégicas de intervenção, 

das quais se chama a atenção, desde logo para a primeira dessas áreas: Integração da 
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dimensão de género na Administração Pública, Central e Local, como requisito de boa 

governação; Independência económica, Mercado de trabalho e organização da vida 

profissional, familiar e pessoal; Educação e ensino superior e formação ao longo da vida; 

Saúde; Ambiente e organização do território; Investigação e sociedade do conhecimento; 

Desporto e cultura; Media, Publicidade e marketing; Violência de género; Inclusão social; 

Orientação sexual e identidade de género; Juventude; Organizações da sociedade civil; 

Relações internacionais e cooperação. 

Cada uma das áreas de intervenção desdobra-se em medidas concretas, num total de 97. 

Neste âmbito destaca-se, por maioria de razão e em conformidade com o âmbito do presente 

documento Promover a implementação de planos municipais para a igualdade nas 

autarquias. 

Em matéria de gestão as políticas públicas de igualdade de género, a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)4assume um papel charneira, e a sua constituição 

correspondeu a um novo paradigma no olhar sobre a igualdade entre mulheres e homens, 

evoluindo da esfera dos direitos das mulheres para a da cidadania plena assente na igualdade 

de género,  

Os fundos estruturais, nomeadamente o Fundo Social Europeu, têm constituído instrumentos 

de promoção e financiamento fundamentais deste tipo de políticas. No atual período de 

programação 2007-2013, o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e o Programa 

Operacional do Potencial Humano (POPH), que integrou um eixo temático que promove a 

igualdade de género, assumem-se como as principais referências nesta matéria. 

O POPH, por via do Eixo Prioritário 7 – Igualdade de Género e da tipologia 7.2 - Planos para a 

Igualdade, procura promover a elaboração de Planos para a Igualdade na Administração 

Pública, Central e Local, bem como nas empresas, públicas e privadas, e noutras organizações 

em geral, contribuindo assim para a modernização da cultura das organizações. Estes Planos 

visam, igualmente, contribuir para uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades 

entre mulheres e homens, para a eliminação da segregação horizontal e vertical e promoção 

da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.  

Trata-se uma estratégia marcadamente de territorialização e integração da perspetiva de 

género em todos os domínios da ação política nacional, regional e local com o objetivo último 

de fazer a passagem da igualdade de jure para a igualdade de facto. 

                                                                         
4

Esta Comissão é constituída na sequência da extinção da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM), 
organização de referência no histórico das políticas públicas portuguesas de promoção da igualdade entre homens e mulheres. 
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1.2 O CONCELHO DE VILA VERDE EM NÚMEROS 
O concelho de Vila Verde está localizado na NUTSIII do Cávado, na região do Minho e é 

detentor de uma população residente de 47 888 indivíduos (24943 52,1% dos quais mulheres 

e 22945 – 47,9% homens), segundo o último Recenseamento Geral da População, 

desenvolvido pelo INE em 2011. Esta população distribui-se por um território com uma área de 

228,7 km2 e 58 freguesias, resultando numa densidade populacional de 209,4 indivíduos por 

Km2. O número de famílias presentes no concelho cifrava-se para o mesmo ano nos 15 576 

agregadosfamiliares, com uma dimensão média de 3,1 indivíduos. 

Amaior percentagem de mulheres a residir no concelho de Vila Verde é corroborada pelos 

valores do indicador de relação de masculinidade que, durante a última década, apresentaram 

valores sistematicamente inferiores a 100, ou seja, existiram sempre mais mulheres a residir 

no concelho que homens. 

Quadro nº 1 – Relação de Masculinidade em Vila Verde, 2001-2010 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

95,7 95,8 95,6 95,4 95,2 95,2 94,9 94,6 94,3 94

Período de referência dos dados

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente.  

 

No entanto esta relação não é linear, se se tiver em linha de conta a estrutura etária, por ciclos 

de vida. De facto, nos primeiros anos de vida existe um maior número de indivíduos do sexo 

masculino no concelho, relação que se altera já na fase de vida ativa e se reforça na 

população com 65 e mais anos. Segundo os dados disponíveis para 2011, existiam em Vila 

Verde mais homens que mulheres nas faixas etárias 0-14 anos e 15-24 anos, com uma 

proporção de homens de 50,8% e 50,9% respetivamente. Nas faixas etárias dos 25-64 anos e 

65 e mais anos são as mulheres que assumem uma maior representatividade, com um peso de 

51,5% e 58,8%, respetivamente. 
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Quadro nº 2 – Estrutura etária da população residente em Vila Verde, por sexo, 2011 

HM H M

47888 22945 24943

7998 4062 3936

3087 1558 1529

2907 1490 1417

3278 1623 1655

3583 1722 1861

3845 1854 1991

3515 1734 1781

3399 1668 1731

2986 1463 1523

2558 1204 1354

2431 1148 1283

2205 1024 1181

1997 880 1117

4099 1515 258475 ou m ais an os

FONTE: INE, Cens os 2011.

45 - 49 anos

50 - 54 anos

55 - 59 anos

60 - 64 anos

65 - 69 anos

70 - 74 anos

15 - 19 anos

20 - 24 anos

25 - 29 anos

30 - 34 anos

35 - 39 anos

40 - 44 anos

Total

Menos  d e 15 anos

Grup o etário

Popu lação reside nte por se xo e grup o etário (Nº)

Sexo

 
 

Do ponto de vista das condições de vida da população residente e, mantendo o foco nas 

questões de género, importa sublinhar, desde logo, a existência de disparidades no ganho 

médio mensal entre homens e mulheres, como aliás se verifica noutros contextos geográficos. 

Ainda assim, quando comparado com o país ou as NUTSII e NUTSIII em que se insere o 

concelho de Vila Verde, os dados disponíveis são positivos. 

Uma nota positiva para o facto de a tendência em Vila Verde ser de uma clara redução destas 

disparidades na população empregada por conta de outrem (6,7% em 2009, face a 9,7% em 

2004) – a maior redução quando comparada com a região norte e o continente. 

Não obstante, existe uma clara margem de melhoria quando se desagrega a informação por 

habilitações e profissões. De facto, a situação é menos favorável na população empregada por 

conta de outrem com habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino básico (quando 

comprada com níveis superiores de habilitações), assim como na população empregada por 

conta de outrem nas profissões mais qualificadas. 
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Quadro nº 3 – Disparidade no ganho médio mensal da população empregada, 2004-2009 

... por conta de 

outrem

...  por conta de outrem 

com habilitações iguais 

ou inferiores ao 3º ciclo 

do ensino básico

... por conta de outrem 

nas profissões mais 

qualificadas

... por conta de 

outrem nas profissões 

menos qualificadas

... por conta de outrem 

com habilitações 

correspondentes ao 

ensino superior

11,5 13,7 14,1 10 19,2

11,9 14,1 14,3 10 19,7

12,3 14,4 14,4 9,8 20

12,5 14,2 14,9 10,2 20,4

12,3 14,1 14,5 11,5 20,3

12,7 14,1 13,9 9,9 20,5

10,5 12,7 12,1 9 17,8

11 13,2 12,3 9,5 18,1

11,4 13,4 11,6 9,7 17,9

11,5 13,2 12,3 9,6 18,6

11,2 13,1 11,3 11,3 17,9

12,1 13 11,6 9,6 19,1

10,9 12,7 9,3 7,2 15,8

11,2 12,9 8,7 7,2 16,9

11,8 13 8,5 7 15,9

11,4 12,4 9,8 7,3 15,3

10,9 11,8 8,9 8,3 15,8

10,8 11,2 7,5 6,3 14,9

6,7 9,8 3,3 0,4 6,5

7,1 11 1,1 1,6 5,5

8,5 10,8 5 3,7 8,1

9,2 11,5 7,4 4,9 11,9

9,3 11,3 6,1 3,6 8,3

9,7 11,1 0,5 6 6,4
Fon te: MTSS /  Gabin ete de Estraté gia e  Plan eamento .

Vila Verde

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Cávado

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Norte

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Continente

2009

2008

2007

2006

2005

2004

% 

Disparidade no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada …

Localização 

geográfica

Período de 

referência 

dos dados

 
 

Uma última referência, em matéria de caracterização do concelho, para o fenómeno do 

desemprego, na medida em que este constitui, na atualidade, um dos maiores flagelos do país 

e uma das principais causas de desigualdades sociais em Portugal. Em Vila Verde, e segundo os 

dados do IEFP reportados a dezembro de 2012, existiam 3 078 desempregados, a maioria dos 

quais do sexo feminino (1 625, ou seja, 52,8%). 

Tomando como referência o universo de 3 078 indivíduos, é possível desenhar um perfil das 

pessoas desempregadas no concelho de Vila Verde, para além da sua desagregação por sexo. 

Assim, estes são indivíduos que se encontram, maioritariamente, à procura de novo emprego 

(2 743), estão inscritos nos ficheiros do Instituto há menos de 1 ano (1 805), têm idade 

compreendidas entre os 35 e 54 anos (1 438) e são detentores de níveis de escolaridade iguais 

ou inferiores ao 3º CEB (2 103). 

 

1.3 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE 
O Executivo Municipal é constituído por um presidente e 6 vereadores, 3 dos quais com 

pelouros atribuídos. Uma análise de género permite concluir que existe nesta equipa executiva 

uma forte representação masculina, na medida em que apenas um dos seus elementos é uma 

mulher – Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Júlia Maria Caridade Rodrigues 

Fernandes, que tem à sua responsabilidade a dinamização das seguintes áreas de atuação 
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municipal: educação e formação, cultura, ciência, tempos livres, artesanato, património 

cultural, cooperação e relações internacionais e apoio às comunidades emigrantes e imigradas, 

ação social, juventude, turismo e habitação. 

Quadro nº 4 – Executivo Municipal, 2009-2013 

Executivo Municipal

Pelouros

Presidente
António Fernando Nogueira 

Cerqueira Vilela 

Obras municipais; finanças e património e gestão; direcção de recursos 

humanos.

Rui Manuel Ferreira da Silva 

Prom oção do desenvolvim ento e atividades económicas; inovação e 

conhecimento; defesa do consumidor; energia e iluminação pública; 

formação prof issional; inserção no mercado de trabalho; transportes e 

com unicações; desporto;  ambiente; espaços verdes; abastec imento de 

água e saneam ento básico.

Júlia Maria Caridade Rodrigues 

Fernandes 

Educação e form ação; cultura;  ciência; tem pos livres; artesanato; 

património cultural; cooperação e relações internacionais e apoio às  

com unidades emigrantes e imigradas; ação social; juventude; turismo; 

habitação.

António José Zamith Soares Rosas

Licenciamentos administrativos;  ges tão urbanística; f is calização; 

qualidade e modernização adm inistrativa; ordenamento do território;  

proteção civil; cemitério m unic ipal; mercados e feiras ; administração 

geral; contencioso; trânsito e m obilidade; agricultura; saúde.

Luís Filipe Oliveira Silva  Sem pelouros atribuídos.

Porfírio António da Silva Correia Sem pelouros atribuídos.

Daniel Cerqueira Oliveira Sem pelouros atribuídos.

Vereador (a)

Fonte:  http://www.cm-vilaverde.pt/index.php?option=com_content&tas k=view&id=63& Itemid=104 

Constituição Nom e

 
 

Relativamente à Assembleia Municipal5, outro órgão do poder local, regista-se novamente 

uma sobre representação de elementos do sexo masculino, na medida em que dos 60 

deputados municipais eleitos, 41 (68,3%) são homens e 19 (31,7%) são mulheres. Também se 

sublinha o facto de a presidência da Assembleia Municipal estar atribuída, no atual mandato 

(2009-2013) a um deputado do sexo masculino, nomeadamente, João Manuel Lobo de Araújo; 

no secretariado, regista-se uma paridade, sendo o cargo de 1º secretário ocupado por um 

homem e do se 2º secretário por uma mulher. 

No que diz respeito às Juntas e Assembleias de Freguesia, sublinha-se o facto de todos os 58 

Presidentes de Junta eleitos serem do sexo masculino; relativamente aos Presidentes de 

Assembleia de Freguesia a grande maioria é do sexo masculino, com 9 exceções, o que se 

traduz numa proporção de mulheres Presidentes de Assembleia de Freguesia manifestamente 

reduzida de 15,5%. 

A Câmara Municipal de Vila Verde é constituída, à data de dezembro de 2011, por 424 

colaboradores/as (excluindo avençados), 280 dos quais do sexo masculino e 144 do sexo 

feminino, o que corresponde a 66% e 34%, respetivamente. A sobre representação de homens 

face a mulheres é manifestamente evidente nas carreiras gerais – assistente operacional 

(82,1%) e nos dirigentes intermédios (63,6%). Por oposição, as mulheres estão sobre 

representadas nas carreiras gerais – assistente técnico (71,2%). Onde se verifica um maior 

                                                                         
5

Fonte: http://www.cm-vilaverde.pt/index.php?option=com_ content&task=view&id=65&Itemid=62. 
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equilíbrio de género é nas carreiras gerais – técnico superior (54,2% de homens e 45,8% de 

mulheres). 

 

Quadro nº 5 – Categorias profissionais e sexo na Câmara Municipal de Vila Verde, 2011 

HM H M

Dirigente s uperior 0 0 0

Dirigente intermédio 1 1 7 4

Carreiras gerais  -  Técnico superior 4 8 26 22

Carreiras gerais - Ass istente técnico 7 3 21 52

Carreiras gerais - Assistente operacional 263 216 47

Bombeiros 0 0 0

Informática 4 2 2

Polícia municipal 0 0 0

Outros 2 5 8 17

TOTAL 424 280 1 44TOTAL

N.º 

Fon te: Munic ípio de Vila Verde, Balanço Social 2011.

Cargo/

categoria

Trabalhadores da Câmara Municipal por cargo/categoria e sexo

Sexo
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2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

2.1 METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
O Diagnóstico Municipal para a Igualdade que foi desenvolvido e que se apresenta neste 

documento incide sobre dois “ambientes” distintos: 

1. Por um lado, o ambiente organizacional interno do Município de Vila Verde, onde se 

revela fundamental identificar um conjunto de aspetos associados a três componentes 

da gestão organizacional – planeamento estratégico, gestão das pessoas e 

comunicação com os clientes e demais partes interessadas; 

2. Por outro lado, o contexto externo da organização, sobre o qual intervém de forma 

direta e indireta, mediante a implementação de políticas públicas locais nas mais 

diversas áreas da vida da comunidade local. 

 

Do ponto de vista metodológico, e no que se prende com o diagnóstico interno do Município 

de Vila Verde, foi acionada uma abordagem multi-método que privilegiou a participação e 

envolvimento de todos os colaboradores da autarquia, através dos seguintes métodos de 

recolha de informação: 

• Elaboração e aplicação de um inquérito por questionário aos colaboradores do 

Município e da empresa municipal PROVIVER sobre aspetos associados à: i) conciliação 

entre a vida profissional, familiar e pessoal; ii) proteção da maternidade e paternidade 

e assistência à família; iii) dever de respeito pela dignidade de mulheres e de homens 

no local de trabalho; iv) diálogo social. Trata-se de um instrumento que foi aplicado 

por via on-line. 

• Realização de workshop de diagnóstico com a equipa da Divisão de Recursos Humanos; 

• Realização de workshop de diagnóstico com as chefias de Departamento e Divisão da 

autarquia; 

• Levantamento da legislação e orientações internacionais existentes sobre a matéria da 

igualdade de género. 

 

No que diz respeito ao diagnóstico de contexto do Município de Vila Verde, a abordagem 

metodológica incidiu, sobretudo, sobre a análise de conteúdo de fontes documentais e análise 

do sistema estatístico nacional. 
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2.2 PRINCIPAIS RESULTADOS 

2.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS/AS INQUIRIDOS/AS 
O inquérito aplicado on-line aos/às colaboradores/as da Câmara Municipal de Vila Verde e da 

empresa municipal PROVIVER originou um total de 161 respostas, 120 das quais de homens 

(74,5%) e 41 de mulheres (25,5%). 

Os/as inquiridos/as são, sobretudo, colaboradores/as das divisões de: i) obras por 

administração direta (58,7%);ii) educação e promoção social (15,3%); e iii) ambiente (8,0%). 

Uma análise ventilada por sexo permite concluir que existem algumas diferenças entre 

homens e mulheres, no que diz respeito à unidade orgânica de pertença: 

• As mulheres colaboram, sobretudo, na área da educação e promoção social, onde são 

maioritárias; 

• Os homens colaboram, essencialmente, nas áreas das obras por administração direta e 

do ambiente. 

Quadro nº 6 – Inquiridos/as segundo a unidade orgânica de pertença, 2012 

Nº % Nº % Nº %

Divi são jurídic a 1 0,7 1 3,0 0 0,0

Div isão de recursos humanos 4 2,7 3 9,1 1 0,6

Divis ão de administração e f inanç as 4 2,7 3 9,1 1 0,6

Divi são de educação e promoção social 23 15,3 20 60,6 3 1,7

Unidade de s istemas de informação e qualidade 7 4,7 4 12,1 3 1,7

Unidade de inovação e conhec imento 1 0,7 0 0,0 1 0,6

Divis ão do ambi ente 12 8,0 0 0,0 12 6,8

Divis ão urbanização e edif icação 2 1,3 1 3,0 1 0,6

Divis ão de projectos e obras 4 2,7 1 3,0 3 1,7

Divi são de obras por adminis traç ão directa 88 58,7 0 0,0 88 49,7

Divis ão de fiscali zação, mobi lidade e trânsito 2 1,3 0 0,0 2 1,1

2 1,3 0 0,0 2 1,1

TOTAL 150 100,0 33 100,0 177 100,0

Feminino Masculino

Colaboradores/ as da CMVV

Fonte: Ques tionário aos /às  colaboradores/as da CMVV.

Divis ão de ordenamento do terri tório

Unidade Orgânica TOTAL

 
 

Em matéria de categoria profissional, a grande maioria dos/as inquiridos/as (60,0%) são 

assistentes operacionais, seguidos dos técnicos superiores (19,4%) e dos assistentes técnicos 

(9,4%). 

A análise ventilada por género permite concluir que, em matéria de categoria profissional: 

• As mulheres são, sobretudo, técnicas superiores, ao que se segue a categoria de 

assistente técnico; 

• Os homens são, essencialmente, assistentes operacionais. 
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Quadro nº 7 – Inquiridos/as segundo a categoria profissional, 2012 

Nº % Nº % Nº %

Chefe de di visão 6 3,8 3 7,3 3 2,5

Dirigente intermédio 3º grau 1 0,6 0 0,0 1 0,8

Téc nico superior 31 19,4 23 56,1 8 6,7

Especialis ta de i nformátic a 1 0,6 1 2,4 0 0,0

Técni co de informática 3 1,9 0 0,0 3 2,5

Ass istente téc nico 15 9,4 11 26,8 4 3,4

Enc arregado geral  operaci onal 2 1,3 0 0,0 2 1,7

Enc arregado operacional 5 3,0 0 0,0 5 4,2

As sis tente operacional 96 60,0 3 7,3 93 78,2

TOTAL 160 100,0 41 100,0 119 100,0

TOTAL

Colaboradores/as da CMVV

Feminino MasculinoCargo/carreira/categoria profissional

Fonte: Questi onário aos /às  c olaboradores/as da CMVV.  
 

No que diz respeito a características associadas àidade e nível de escolaridade, destaca-se a 

preponderância de inquiridos/as com idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos 

(independentemente do sexo) e com níveis de escolaridade que incidem, sobretudo, nos 

extremos da escolaridade, ou seja, 26,1% dos/as inquiridos/as têm até o 1º CEB completo e 

25,5% detêm o ensino superior. 

Relativamente à variável nível de escolaridade, existem claras diferenças em função dos sexo 

dos/as inquiridos/as: 

• As mulheres detêm, sobretudo, o ensino superior; 

• Os homens detêm, essencialmente, o ensino básico, com destaque para o 1º CEB. 

Quadro nº 8 – Inquiridos/as segundo a faixaetária, 2012 

Nº % Nº % Nº %

Entre 21  e 30 anos 11 6,9 5 12,5 6 5,0

Entre 31  e 40 anos 40 25,0 14 35,0 26 21,7

Entre 41  e 50 anos 61 38,1 17 42,5 44 36,7

Entre 51  e 60 anos 40 25,0 3 7,5 37 30,8

61 ou ma is  anos 8 5,0 1 2,5 7 5,8

TOTAL 160 100,0 40 100,0 120 100,0

TOTAL

Colaboradores/as da CMVV

Feminino Masculino

Fonte: Questionári o a os/às  col aboradores/as  da  CMVV.

Idade

 
 

 

Quadro nº 9 – Inquiridos/assegundoo nível de escolaridade, 2012 
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Nº % Nº % Nº %

1º Cic lo do Ens ino Bási co 42 26,1 0 0,0 42 35,0

2º Cic lo do Ens ino Bási co 24 14,9 1 2,4 23 19,2

3º Cic lo do Ens ino Bási co 27 16,8 4 9,8 23 19,2

Ensino  Secundário e pós-secundário 27 16,8 7 17,1 20 16,7

Superior 41 25,5 29 70,7 12 10,0

TO TAL 161 100,0 41 100,0 120 100,0

TO TAL

Colaboradores/as da CMVV

Fe minino MasculinoNível de escolaridad e

 
 

2.2.2CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIA R E PESSOAL 
As questões associadas à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal constituem 

umas das principais preocupações em matéria de promoção da igualdade entre sexos. Neste 

quadro, os/as inquiridos/asregistam uma perceção pouco favorável relativamente à atuação 

da Câmara Municipal em diversos aspetos diretamente relacionados com esta temática. 

De facto, o aspeto onde as respostas são mais favoráveis é o que diz respeito à conceção de 

horários de trabalho flexíveis, em que 32,3% dos/as inquiridos/as refere a existência desta 

conceção, tendo mesmo 16,1% já usufruído deste benefício. Neste aspeto, são as mulheres as 

que mais usufruíram e reconhecem a existência da oportunidade de usufruir de horários de 

trabalho flexíveis. 

A conceção de trabalho a tempo parcial e a partilha do posto de trabalho constituem outros 

domínios onde os/as inquiridos/as registam uma perceção algo positiva, com 22,7% de 

respostas positivas cada um. De salientar que nesta matéria são os homens que mais 

usufruíram da oportunidade de partilha do posto de trabalho. 

Em oposição, a maioria dos/as inquiridos/as refere que a Câmara Municipal não tem 

protocolos de facilitação de acesso a serviços de apoio a familiares idosos ou com 

deficiência, não tem equipamentos próprios para apoio a filhos e filhas dos trabalhadores e 

trabalhadoras e não possibilita o trabalho a partir de casa (note-se que neste último caso, 

existem tarefas que pela sua natureza impossibilitam esta situação). 

Nesta matéria é ainda importante sublinhar os níveis de desconhecimento registado pelos/as 

inquiridos/as relativos aos diversos tópicos em questionamento, o que por si só deverá 

merecer uma atenção redobrada. Este desconhecimento atinge quase 50% no caso das 

medidas específicas para a reintegração profissional após ausência prolongada por motivos 

familiares. 
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Quadro nº 10 – Perceção dos/as Inquiridos/assobre a conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal, 2012 

Sim, e já usufru í
Sim, mas n unca 

usufru í
Não

Não  se aplica ao 

meu post o de  
trabalho

Não  se i

Con cede h orár io s de traba lh o flexíveis ?
25

(13/ 12)

25

(15/10 )

52

(7/45)

33

(2/ 31)

20

(4/1 6)

Pos s ibi l ita o tra balho a pa rtir  de cas a?
14

(4 /10)
3

(1/2)
8 0

(19/61)
37

(9/ 28)
22

(8/1 4)

Co ncede o trab alho a  tempo parcial?
9

(4/ 5)
26

(19/ 7)
56

(6/50)
25

(2/ 23)
38

(1 0/28 )

P revê a  par tilha  do pos to de tr abalho?
24

(2 /22)

10

(6/4)

45

(8/37)

27

(4/ 23)

44

(1 9/25 )

Tem med id as  de ap oio a trabalh adores  e tra balhado ras  com s i tu ações  

fami l iares  es peciai s  ?

11

(1 /10)

18

(4/1 4)

5 0

(12/38)

1 0

(1/ 9)

67

(2 2/45 )

Tem medid as específi cas  par a a reintegra çã o pr ofis s ional  a pós  au sência 

pr olongada por motivos  fami liar es ?

3

(1/ 2)

14

(4/1 0)

58

(10 /48)

5

(2/ 3)

74

(22/52)

Tem eq uipamen to s própr ios  par a ap oio a fi lho s e fil ha s dos  trab alhador es  
e traba lh ador as?

8
(1/ 7)

6
(0/6)

8 2
(29/53)

5
(1/ 4)

55
(9/4 6)

Tem p rotocolos  com s er viços  d e apoio para fami l iares ?
7

(1/ 6)

9

(2/7)

7 4

(20/54)

5

(2/ 3)

61

(1 5/46 )

Tem protocolos  de facil i tação de acess o co m s erviço s de apo io  a fa mi l iares  

id oso s ou com d eficiência?

1

(0/ 1)

4

(2/2)

7 8

(16/62)

6

(2/ 4)

67

(2 0/47 )

Concede ap oios fin anceir os  l iga dos  à edu ca çã o dos  fi lhos  e fi lha s dos  

trab alhador es  e tr abalha doras ?

11

(2/ 9)

14

(2/1 2)

7 0

(20/50)

4

(2/ 2)

57

(1 5/42 )

O Município de  Vila Ver de …

Colabo radore s/as  da CMVV

Fon te: Ques tion ário a os /às  trab alhador es / as da CMVV.
Nota: (Feminino/Ma scul ino)  
 

2.2.3PROTEÇÃO DA MATERNIDA DE E PATERNIDA DE E ASSISTÊNCIA À 

FAMÍLIA 
Outra área de intervenção em matéria de igualdade entre sexos e que mereceu, inclusive, no 

passado recente, medidas legislativas concretas de promoção de uma maior igualdade de 

direitos reporta-se à proteção da maternidade e paternidade e assistência à família. 

Neste domínio, os/as inquiridos/as denotaram uma atitude muito positiva face ao exercício da 

maternidade e da paternidade, sendo que 71,3% referiram encarar de forma igual este 

mesmo exercício. 

Em sentido oposto refere-se a conceção de benefícios monetários ou em espécie para além 

dos previstos na lei, por maternidade ou paternidade, em que a opinião dos inquiridos é 

claramente negativa, ou seja, 48,4% referem que a Câmara Municipal não concede quaisquer 

benefícios. A este valor percentual podem juntar valores preocupantes de desconhecimento 

desta matéria, superiores a 40%. 

Valores mais equilibrados (entre “sim” e “não”) são registados ao nível do incentivo dos 

homens a gozar os 15 dias de licença parental previstos na lei, que são remunerados pela 

Segurança Social. De qualquer forma, os níveis de desconhecimento sobre eventuais 

incentivos são novamente muito elevados, aproximando-se dos 50% (48,1% mais 

concretamente). 

Uma análise ventilada por sexo, permite concluir que: 

• São os homens que têm uma perceção mais positiva sobre qualquer um dos itens 

colocados a inquirição em domínio de conciliação. No entanto, é necessário ter 

presente o peso de homens e mulheres na amostra de inquiridos/as. Assim sendo, 
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apenas nos tópicos “Concede benefícios monetários ou em espécie para além dos 

previstos na lei, por maternidade?” e “Concede benefícios monetários ou em espécie 

para além dos previstos na lei, por paternidade?” é possível afirmar que, 

efetivamente, são os homens que apresentam uma perceção mais positiva (pois o 

peso relativo das suas respostas, supera o peso dos homens no total dos/as 

inquiridos/as). 

Quadro nº 11 – Perceção dos/as Inquiridos/assobre a proteção da maternidade e 
paternidade e assistência à família, 2012 

Sim Não Não sei

Enca ra de modo igual  o exercíci o da ma ternidade e da paternidade?
112

(29 /83)

10

(1/9 )

35

(10 /25)

Concede benefícios monetári os  ou em espécie par a além dos 

pr evis tos na lei, por materni dade?

16

(2/1 4)

75

(22/5 3)

64

(16 /48)

Concede benefícios monetári os  ou em espécie par a além dos 

previ stos  na lei , por pater nidade?

17

(2/1 5)

75

(21/5 4)

63

(17 /46)

Incentiva os  homens a goza r os 1 5 dia s de l icença  parental pr evis tos 

na l ei , que sã o remunerados pel a Segura nça Soci al ?

42

(9/3 3)

38

(6 /32)

74

(25 /49)

O Município de  Vila Ve rde …

Colaboradores/as da CMVV

Fonte: Questionário  aos/às  colabol adores/as  da CMVV.

Nota: (Femi ni no/Masculi no)  
 

2.2.4DEVER DE RESPEITO PELA DIGNIDADE DE MULHERES E DE HOMENS 

NO LOCAL DE TRABALHO 
A dignidade dos/as colaboradores/as no local de trabalho é claramente uma temática que 

extravasa as fronteiras da promoção da igualdade de género, devendo constituir um dos 

principais valores pelos quais se deve reger toda e qualquer organização, pública ou privada. 

No caso concreto da Câmara Municipal de Vila Verde os/as inquiridos/as não foram 

questionados sobre a matéria em concreto, mas antes sobre o conhecimento que têm sobre a 

existência de normas e procedimentos que garantam o respeito pela dignidade das pessoas no 

local de trabalho, que facilitem a apresentação de queixa em caso de discriminação e que 

permitam a reparação de danos em caso de violação do respeito por aquela dignidade.  

Em qualquer uma das três situações, a maioria dos/as inquiridos/as revela um significativo 

desconhecimento sobre a existência de tais normas e procedimentos. Não obstante, é 

relativamente às “Normas que garantam o respeito pela dignidade de mulheres e homens no 

local de trabalho?” que existe um maior conhecimento por parte dos/as colaboradores/as. 

Esta temática não regista qualquer tipo de diferenciação em função do sexo dos/as 

inquiridos/as. 

 

Quadro nº 12 – Perceção dos/as Inquiridos/assobre o dever de respeito pela dignidade de 

mulheres e de homens no local de trabalho, 2012 
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Sim N ão Sim N ão Sim N ão

Nor mas que gar antam o respeito pela dignidade de mulheres e 
homens no local de tra balho?

7 1 8 5 1 7 2 3 5 4 6 2

Pr ocedimentos for mais pa ra a apresentação de queixa  em ca so de 

situações de discriminaçã o em função do sexo?
3 8 11 4 8 3 2 3 0 8 2

Procedimentos específicos para  a  r epa ra ção de da nos decorr entes 
da  violaçã o do respeito pela dignida de de mulher es e homens no 

local de tr abalho?

4 3 10 7 9 3 0 3 4 7 7

TOTAL

Colaboradore s/as da CMVV

Fe minino MasculinoTem  conhe cimento da e xistência no Município de  Vila Ve rde de  …

Fonte: Questionár io aos/à s cola bolador es/as da  CMVV.  
 

2.2.5 DIÁLOGO SOCIAL 
As questões referentes ao diálogo social na Câmara Municipal de Vila Verde especialmente 

vocacionadas para a promoção da temática da igualdade de género também foram alvo de 

inquirição. 

Neste domínio os/as inquiridos/as registam níveis de desconhecimento relevantes, 

designadamente sobre incentivos à apresentação de sugestões nos domínios da igualdade 

entre homens e mulheres, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e/ou 

proteção da maternidade e paternidade(49,0%) e sobre a consideração destes domínios na 

avaliação da satisfação dos colaboradores (52,6%). 

A maioria dos/as inquiridos/as (62,1%) refere que não são realizadas reuniões com os 

trabalhadores e as trabalhadoras onde aborda questões relacionadas com a igualdade entre 

homens e mulheres, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e/ou proteção 

da maternidade e paternidade. 

Uma análise por sexo permite concluir, e tendo presente o peso de homens e mulheres no 

total dos/as inquiridos/as, que são os homens que mais reconhecem a existência de 

incentivosà apresentação de sugestões nos domínios da igualdade entre homens e mulheres, 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e/ou proteção da maternidade e 

paternidade (81,8% das 33 respostas positivas), assim como a consideração destes aspetos na 

avaliação dos/as colaboradores/as do Município (86,5% das 37 respostas positivas). 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 13 – Perceção dos/as inquiridos/assobre diálogo social, 2012 
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Sim Não Não se i

Incentiva os  trabal hadores  e as  trabalhadoras  a apres entarem suges tões nos  

domín ios  da i gual dade entre homens e mul heres, conc ili açã o entre a  vida 
profi ss ional , fami lia r e pes soal  e/ou protecção da materni dade e p aterni dade?

33

(6/27)

46

(19/27 )

7 6

(14/62)

Realiza reuniões co m os  trabalha dores  e as traba lhadoras  o nde aborda 
questões  relac ionad as com a igualdad e entre homen s e mulheres , conc ili ação 

entre a vida profi ss ional , famili ar e pes soal  e/ou protecção da ma terni dade e 

paternidade?

17

(5/12)

95

(23/72 )

4 1

(11/30)

Quando avalia a s atis fação dos trab alhadores e das  trabal hadoras, co nsid era 
os as pectos  da  i gual dade entre homens e mul heres, conc il iação entre a vida 

profi ss ional , fami lia r e pes soal  e/ou protecção da materni dade e p aterni dade?

37

(5/32)

36

(13/23 )

8 1

(21/60)

O Município de  Vila Verde …

Fonte: Questionário aos /às colabol adores /as da CMVV.

Co laborad ores/as da CMVV

No ta: (Feminin o/Mas culi no)  
 

2.2.6 BALANÇO FINAL 
Para terminar, foi solicitado aos/às inquiridos/as que produzissem um balanço final sobre a 

importância da igualdade de género, sendo que a grande maioria (65,2%) considera esta 

temática muito importante. Se a este valor for somado a percentagem dos/as inquiridos/as 

que considera a temática totalmente importante, obtém-se um valor muito expressivo de 

83,9%, o que permite ponderar o planeamento estratégico da Câmara Municipal de Vila Verde 

nesta matéria com bastante otimismo. 

Nesta matéria, a análise global não regista quaisquer variações de interpretação quando se 

desagregam as respostas em função do sexo dos/as inquiridos/as. No entanto, se se considerar 

a categoria “Totalmente importante”, o peso das mulheres é superior ao dos homens tendo 

em conta o peso da distribuição amostral da variável sexo (das 29 respostas totais, 48,3% são 

de mulheres, quando o seu peso na amostra é de 25,5%). 

Quadro nº 14 – Perceção dos/as inquiridos/assobre a importância da temática da igualdade 

de género, 2012 

Nº % Nº % Nº %

Nada  importante 2 1,3 0 0,0 2 1,7

Pouco importa nte 8 5,2 1 2,6 7 6,0

Muito importa nte 101 65,2 24 61,5 77 66,4

Tota lmente importa nte 29 18,7 14 35,9 15 12,9

Nã o sei 15 9,7 0 0,0 15 12,9

TOTAL 155 100,0 39 100,0 116 100,0

TOTAL

Colaboradores/as da CMVV

Feminino MasculinoQual a importância da temát ica da igualdade de 
género para si?

Fonte: Questioná rio a os/à s colaboladores/a s da  CMVV.  
 

Este otimismo é reforçado com as margens de progresso registadas ao nível da satisfação 

dos/as inquiridos/as face à forma como a temática em análise tem sido tratada pelo 

Município. De facto, regista-se um equilíbrio entre os valores percentuais associados a uma 

fraca satisfação (35,5%) e os associados a uma forte satisfação (37,4%). 
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A satisfação analisada em função do sexo dos/as inquiridos/as permite concluir que as 

mulheres estão mais insatisfeitas que os homens face à forma como a temática da igualdade 

de género é tratada pelo Município de Vila Verde (56,4% e 28,4%, respetivamente e 

considerando as categorias “Nada satisfeito/a” e “Pouco satisfeito/a”). 

Quadro nº 15 – Nível de satisfação dos/as inquiridos/asface à forma como a temática da 
igualdade de género é tratada pelo Município de Vila Verde, 2012 

Nº % Nº % Nº %

Na da sati sfeito/a 11 7,1 4 10,3 7 6,0

Pouc o sati sfeito/a 44 28,4 18 46,2 26 22,4

Muito sati sfeito/a 48 31,0 10 25,6 38 32,8

Totalmente sa tisfeito/a 10 6,5 2 5,1 8 6,9

Nã o sei 42 27,1 5 12,8 37 31,9

TOTA L 155 100,0 39 100,0 116 100,0

TOTAL

Colaboradores/as da CMVV

Feminino Masculino
Qual o seu nível de sat isfação face à forma como a 
temática da igualdade de género é tratada pelo 

Município de Vila Verde?

Fonte: Questioná rio a os/à s cola bola dores/a s da  CMVV.  
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3. PLANO MUNICIPAL PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE 

GÉNERO (2013-2015) 
Do exposto nos capítulos anteriores, resulta evidente a relevância e pertinência de um 

processo de diagnóstico e planeamento estratégicodas questões associadas à promoção da 

igualdade entre homens e mulheres no Município de Vila Verde.  

Neste contexto, e de modo a corrigir as fragilidades e potenciar os pontos fortes identificados, 

são definidos os seguintes objetivos estratégicos para o horizonte temporal 2013-2015. 

 

3.1OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
O Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Vila Verde, adiante designado 

por PMIG (2013-2015) apresenta dois objetivos estratégicos: 

OE1: Promover uma maior informação e conhecimento sobre a temática da igualdade 

de género entre os/as colaboradores/as do Município de Vila Verde 

Para atingir este objetivo o Município compromete-se em desenvolver, em parceria 

com representantes organizados dos/as seus/suas colaboradores/as iniciativas 

diferenciadas mas consequentes e articuladas (algumas mais focalizadas, outras de 

largo espectro) nas áreas da comunicação, formação, sensibilização e informação. 

Para a concretizar este objetivo, o Município assume, ainda, como estratégico 

desenhar as suas principais políticas com preocupações de promoção da igualdade de 

género, assumindo como princípio que estas mesmas políticas não são neutras deste 

ponto de vista. 

OE2: Contribuir para uma melhor conciliação da vida profissional e familiar dos/as 

colaboradores/as do Município de Vila Verde. 

Para cumprir este objetivo, o Município empenha-se em reforçar e alargar as 

iniciativas de facilitação da conciliação da vida profissional e familiar, procurando 

enquadrar-se nas melhores práticas de gestão de capital humano das organizações.  

 

Os objetivos enunciados visam, em última instância, contribuir para a melhoria do bem-estar e 

da qualidade de vida dos colaboradores e colaboradoras do Município de Vila Verde, 

procurando, por essa via, concorrer para elevados níveis de motivação e produtividade entre 

os recursos humanos da organização. 

A validação, implementação e avaliação do PMIG (2013-2014) exige a adoção de uma 

estratégia clara e inequívoca de envolvimento de todas as partes interessadas (stakeholders), 

desde a gestão de topo (Executivo Municipal) até aos/às colaboradores mais operacionais, 
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passado pelas diversas chefias e pelos técnicos superiores, entre outros. Considera-se, ainda, 

relevante manter a sociedade em geral informada sobre as iniciativas desenvolvidas no âmbito 

da promoção da igualdade de género, bem como os parceiros estratégicos da autarquia. 

 

3.2MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
Os objetivos enunciados têm um prazo de cumprimento de três anos civis, como início em 

2013, exigindo a realização das medidas que se enumeram e descrevem de seguida. A 

execução destas medidas deverá considerar, naturalmente, os seus impactos no orçamento 

municipal. 

 

No âmbito do primeiro objetivo estratégico – Promover uma maior informação e 

conhecimento sobre a temática da igualdade de género entre os/as colaboradores/as do 

Município de Vila Verde – serão desenvolvidas as seguintes iniciativas até dezembro de 2015: 

MEDIDA OE1.1: Ministrarações de formação específicas e de curta duração no âmbito 

da igualdade de género, incluindo-as no ciclo formativo dos Recursos Humanos do 

Município de Vila Verde. 

MEDIDA OE1.2: Incluir, sempre que possível, módulos sobre igualdade de género nas 

formações do Município de Vila Verde. 

MEDIDA OE1.3: Elaborarpanfletos (ou outros formatos) com informação sobre os 

direitos dos/as colaboradores/as em matéria de igualdade de género, assim como 

textos de sensibilização sobre temas associados (e.g. violência de género) 

MEDIDA OE1.4: Realizarreuniões de curta duração com os/as colaboradores/as do 

Município de Vila Verde para disseminação de resultados e recolha de sugestões para 

a intervenção do Município em matéria de igualdade de género. 

MEDIDA OE1.5: Alargara cobertura e facilitar o acesso à intranet de todos/as 

colaboradores/as do Município de Vila Verde (o que terá impacto na divulgação de 

iniciativas associadas à temática da igualdade de género). 

MEDIDA OE1.6: Promoveruma maior articulação entre as estruturas do Município de 

Vila Verde, de modo a potenciar a divulgação da temática da igualdade de género 

(nomeadamente Recursos Humanos e Comunicação). 

MEDIDA OE1.7: Elaborarum documento orientador para a utilização de uma linguagem 

promotora da igualdade de género, que servirá de suporte à adequação do website e 

dos documentos de política produzidos pelo Município de Vila Verde. 
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No contexto do segundo objetivo estratégico – Contribuir para uma melhor conciliação da vida 

profissional e familiar dos/as colaboradores/as do Município de Vila Verde – serão 

desenvolvidas as seguintes iniciativas até dezembro de 2015: 

MEDIDA OE2.1: Criar parceria(s)/protocolo(s) com entidades especializadas na 

prestação de serviços de apoio à família, designadamente a crianças, pessoas idosas ou 

com deficiências, de modo a facilitar o acesso a esses serviços. 

MEDIDA OE2.2: Conceberum espaço nas instalações do Município de Vila Verde a 

funcionar como equipamento de apoio ao acolhimento de crianças, sempre que os/as 

colaboradores/as do Município necessitem de as trazer consigo para o local de 

trabalho. 

MEDIDA OE2.3: Criar/reforçaratividades de ocupação de tempos livres dos descentes 

menores dos/as colaboradores/as do Município de Vila Verde nos períodos de férias 

escolares. 

MEDIDA OE2.4: Divulgar, através das ferramentas de comunicação interna do 

Município de Vila Verde, informação sobre recursos e serviços facilitadores da 

conciliação da vida profissional e familiar dos/as colaboradores/as do Município. 

MEDIDA OE2.5:Incluir no Regulamento de funcionamento dos serviços da autarquia, 

questões específicas associadas à temática da conciliação entre a vida profissional e 

familiar. 
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Quadro nº 16 – Objetivos estratégicos e medidas a implementar no âmbito do PMIG (2013-2015) 

1ºT 

201 3

2ºT 

201 3

3ºT 

2 01 3

4ºT 

2 013

1ºT 

2 014

2 ºT 

20 14

3 ºT 

20 14

4 ºT 

20 14

1ºT 

2 01 5

2 ºT 

20 15

3ºT 

201 5

4ºT 

2 015

O E1.1
Ministr ar ações de formação específicas e de cur ta duração no âmbito da ig ualdade de género, inclu indo-as no ciclo

formativo dos Recursos Huma nos do Município de Vila Verde.

Recursos Humanos X X X X X X X X X X

O E1.2
Incluir , sempre que  possível, módulos sobr e igualdade de géner o nas for mações do Município de  Vila Ver de.

Recursos Humanos X X X X X X X X X X

O E1.3
Elabor ar panfletos (ou outros formatos) com informação sobre os direitos dos/as colabora dor es/as em matér ia de

igualdade de género, assim como textos de sensibil ização sobre temas associados (e.g. violência de géner o)

Rela ções Públicas X X X X X X X X X X X X

O E1.4
Realizar reuniões de curta duração com os/as colaboradore s/as do Município de Vila Verde para disseminação de

r esultados e r ecolha de sugest ões par a a inter venção do Municíp io em matér ia de igualdade de género.

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X X X

O E1.5

Alar gar a cober tura  e facil itar o acesso à in tranet  de todos/as colabor ador es/as do Município de Vila Ver de (o que ter á
impacto na divulgação de in iciativas associadas à tem ática da igualdade de géner o).

Gabinete de Sistemas

de  Informação e
Qualidade

X X X X X X X X X X X

O E 1.6

Promover uma ma ior  articulação entre as estruturas do Município de Vila Verde, de modo a potenciar  a d ivulgação da
temática da igualdade de géner o (nomeadamente Recursos Humanos e Comunicação).

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X X X

O E1.7
Elabor ar um documento orientador para a uti lização de uma linguagem pr omotora da igualdade de géner o, que ser virá de

suporte  à adequação do website  e dos documentos de política pr oduzidos pelo Município de Vila Ver de.

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X

O E2.1

Criar parceria(s)/pr otocolo(s) com entida des especial izadas na prestação de serviços de apoio à família, de signadamente a
crianças, pessoas idosas ou com deficiências, de modo a facilitar o acesso a esses serviços.

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X X X

O E2.2
Conceber um espaço nas instalações do Município de Vila Ver de a funcionar como e quipamento de apoio ao acolhim ento

de crianças, sempr e que os/as colaborador es/as do Municíp io necessitem de as trazer  consigo pa ra o local de trabalho.

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X X

O E2.3
Criar /re forçar atividades de ocupação de tempos livres dos descentes menor es dos/as colaboradores/as do Municíp io de

Vila Verde nos períodos de férias escolares.

Gabinete Ação Social X X X X X X X X X X

O E2.4

Divulga r, atr avés das ferr amentas de comunicação inter na do Município de Vila Verde, informação sobr e r ecursos e
serviços facilitador es da concil iação da vida profissional e familiar dos/as colabor ador es/as do Município.

Rela ções Públicas X X X X X X X X X X

O E2.5

Incluir  no Regulam ento de funcionamento dos serviços da autarquia, questões específ icas associa das à temá tica da
concilia ção entr e a vida profissional e famil iar.

Recursos Humanos X X X X X X X X X

Objetivos Estratégicos

(OE)
Medidas a implementar

OE2
Cont ribuir para uma melhor 

conciliação da vida 
profissional e familiar 

dos/as colaboradore s/as do 
Município de Vila Verde 

OE1
Promover uma maior 

informação e  conheciment o 

sobre a te mática da 
igualdade de géne ro ent re  

os/as colaboradores/as do 
Município de Vila Verde

Serviço responsável 

pela implementação 

da medida

Cronograma
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4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PMIG (2013-2015) 
O Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Vila Verde terá como horizonte de 

implementação os anos de 2013, 2014 e 2015, anos que se perspetivam particularmente desafiantes 

para as administrações públicas em geral, e para a administração local em particular, em matéria 

orçamental. Donde, se revela da maior importância que as iniciativas a desenvolver considerem 

sempre uma avaliação dos custos envolvidos, face aos objetivos definidos, devendo a monitorização 

e avaliação do PMIG (2013-2015) ter este aspeto em consideração (análises de custo-benefício). 

Assim, é criado um sistema de Monitorização & Avaliação (M&A), que contempla perspetivas e 

análises diferenciadas da informação a recolher, e que se constitui uma ferramenta de gestão da 

implementação do Plano e medição do impacto das atividades previstas na organização e nos/as 

seus/suas colaboradores/as. 

O M&A visa, assim, proporcionar um acompanhamento sistemático e estruturado do trabalho 

desenvolvido no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Vila Verde, 

de modo a compreender as mudanças e melhorias resultantes do trabalho desenvolvido durante o 

triénio 2013-2015. 

No que se refere aos resultados esperados do M&A, pretende-se que o mesmo proporcione: 

• Feedback contínuo sobre a concretização das atividades do Plano; 

• O acompanhamento dos níveis de motivação e satisfação dos/as colaboradores/as sobre 

temas associados à igualdade de género; 

• A avaliação do nível de conhecimento dos/as colaboradores/as relativamente ao trabalho 

desenvolvido neste âmbito; 

• A análise da eficácia, eficiência e impacto das intervenções enquadradas no Plano. 

Relativamente às modalidades de implementação doM&A, este deverá ser misto, isto é, que seja 

implementado e alimentado por uma equipa de autoavaliaçãoa constituir no âmbito do Município, e 

por uma entidadeexterna, com competências específicas a estenível. No que se refere à 

temporalidade do sistema, este deverá garantir um acompanhamento sistemático, propiciador de 

momentos de aprendizagem e melhoria contínuos (abordagem formativa). 

No que se refere aos produtos específicos enquadrados no sistema (2013-2015) prevê-se a 

elaboração dos seguintes documentos: 

• Base de dados com a monitorização dos indicadores previstos no quadro 15 do PMIG; 

• Relatórios de execução intercalares, a elaborar no final de 2013 e no final de 2014, com o 

objetivo de proceder a dois balanços da implementação do PMIG (2013-2015); 

• Relatório de avaliação ex-post, a elaborar no final de 2015, com o propósito de proceder a 

um balanço final da implementação do Plano, de âmbito global, analisar os impactos das 

medidas entretanto desenvolvidas e apoiar o desenho do próximo PMIG (2016-…). 

Com o objetivo de fazer chegar a todos/as os/as colaboradores/as os resultados constantes nos 

relatórios, prevê-se que os mesmos sejam divulgados através de diversas estratégias de 

comunicação, ajustadas às necessidades e expectativas dos/as colaboradores/as.
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Quadro nº 17 – Indicadores de realização e de resultado no âmbito da monitorização PMIG (2013-2015) 

OE1.1
Mini strar ações de formação es pec íficas e de curta dur ação no âmbito da igualdade de género,  inc luindo-as  no c iclo

formativo dos  Recursos  Humanos do Muni cípio de V ila Verde.

OE1.2

Inc luir,  sempre que pos sível, módulos  sobre igualdade de género nas  formações  do Municípi o de Vila V erde.

OE1.3

Elaborar panfl etos (ou outros formatos) com informação sobr e os direitos dos/as colaboradores /as em matéria de igualdade de
géner o, ass im como textos  de sensi biliz ação s obre temas de carácter ass ociadas (e.g. viol ênc ia de género)

Nº de ins tr umentos elaborados  e dis tri buidos

Nº de participantes nas reuniões , venti lado 

por s exo

OE1.4
Realiz ar r euniões de curta dur ação com os /as col aboradores/as do Municí pio de Vil a Verde para di sseminação de resultados e

r ecolha de suges tões  par a a i ntervenção do Municí pio em matéria de igualdade de género.

Nº  de reuniões realizadas

Nº de par ti cipantes  nas reuniões,  ventil ado 
por s exo

OE1.5

A largar a cobertura e facili tar o aces so à intranet  de todos/as colaboradores /as  do Municí pio de Vil a V er de (o que terá
i mpacto na divulgação de inici ativas ass ociadas à temática da igualdade de géner o).

Nº  de  col aboradores/as com acesso à 

intranet,  ventilado por sexo

OE 1.6

Promover uma maior articulação entre as  es truturas  do Municí pio de Vil a Verde,  de modo a potenci ar a di vulgação da
temática da igualdade de género (nomeadamente Recurs os Humanos e Comunicação).

Nº de ini ciativas  real izadas em conjunto (inc lui 

reuni ões  de trabalho)

OE1.7
Elaborar um documento orientador para a utiliz ação de umal inguagem promotora da igualdadede género,que servirá de suporte à

adequação do website e dos documentos  de política produzidos  pelo Municípi o de Vila V erde.

Documento elaborado

OE2.1
Cri ar parceria(s)/protocolo(s ) com entidades especi ali zadas na pr es tação de serviços de apoio à famíli a, designadamente a crianças,

pess oas idos as  ou com defici ênc ias, de modo a facili tar o aces so a ess es  serviços .

Nº de parceri a(s)/protocolo(s) celebrados,  
ventilado por tipo de res pos ta soci al

OE2.2

Conceber um espaço nas  instalações do Muni cípio de V ila Verde a funcionar como equipamento de apoio ao acolhimento de crianças,  
s empre que os/as colaboradores /as do Munic ípio neces sitem de as trazer consigo para o local  de trabalho.

Espaço criado

Nº de utiliz adores  do espaço,  ventilado pelo 
sexo do/a colaborador/a que s olici ta a s ua 

util ização

OE2.3

Cri ar/ reforçar ati vidades de ocupação de tempos livres dos descentes menores dos/ as colabor adores/as do Munic ípio de V ila Verde
nos  períodos de férias es colares.

Nº atividades  de OTL  real izadas

Nº de participantes nas atividades  de OTL , 
ventil ado pelo sexo do/a colaborador/ a que 

s olici ta o servi ço

OE2.4
Divulgar , através das ferramentas de comunicação interna do Munic ípio de Vila Verde, i nformação s obre recurs os e serviços
facil itadores  da conci liação da vida profissi onal  e familiar dos /as  col aboradores/as do Municípi o.

Nº  de inic iativas de di vulgação

Nº de col aboradoes/as que util izaram 
efetivamente a informação, venti lado por sexo

OE2.5
Inc luir no Regulamento de funcionamento dos servi ços da autarquia, questões es pec íficas as soci adas à temática da

concil iação entre a vida profiss ional e familiar.

Regul amento elaborado com questões 

es pec íficas sobre conc iliação

Indicador es de resultado

OE1

Promover uma maior informação e 
conhec imento sobre a t emática da 

igualdade de género entre os/as 
colaborador es/as do Munic ípio de Vi la 

Verde

OE2

Contribuir para uma melhor conc il iação 
da vida pr ofiss ional e famil iar dos /as 

colaborador es/as do Munic ípio de Vi la 
Verde 

Nº ações de formação realiz adas

Nº de partic ipantes nas  ações de formação,  

venti lado por sexo

Nível  de informação e 
conhec imento sobre a temática 

da igualdade de género entre 
os /as  col aboradores/as,  

ventil ado por  sexo

Nivel de s atis fação dos /as 
col aboradores/as sobre a 

conci liação da vida profiss ional  
e famili ar,  ventil ado por  sexo

Objet ivos Estratégicos

(OE)
Medidas a implementar Indicadores de realização
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5. SÍTIOS DE INTERESSE 
 

Instituto Europeu para a Igualdade de Género 

http://www.eige.europa.eu/ 

 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

http://www.cig.gov.pt/ 

 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

http://www.cite.gov.pt/ 

 

Portal para a Igualdade 

http://www.igualdade.gov.pt/ 

 

Portal Conciliar 

http://www.conciliar.pt/ 

 

Arquivo Maria de Lurdes Pintassilgo 

http://www.arquivopintasilgo.pt/ 

 

Base de Dados sobre Género – INE 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_perfgenero&menuBOUI=13707294 
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Relatório intercalar sobre os progressos no Roteiro para Igualdade entre Homens e Mulheres 

(2006-2010) 

Pacto Europeu para a Igualdade de Género  

Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2010-2015)  

Carta das Mulheres  

Carta das Mulheres Decisão do Conselho de 12 de Julho de 2005 relativa às Orientações para 

as Políticas de emprego dos Estados membros (2005-2008) 

Diretrizes da UE relativas à violência contra as mulheres e à luta contra todas as formas de 

discriminação de que são alvo 
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Erradicação da Violência contra as Mulheres  

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 
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7. GLOSSÁRIO 
 

Conciliação da vida profissional  e familiar 

Adoção de sistemas de licença parental e de assistência à família e de estruturas de cuidados 

a crianças e idosos, paralelamente ao desenvolvimento de um ambiente laboral e 

organizacional propício à conciliação da atividade profissional e das responsabilidades 

familiares para homens e mulheres. 

Dignidade no trabalho 

Direito ao respeito no local de trabalho, em especial contra o assédio sexual ou de qualquer 

outro tipo (Resolução do Conselho de 29 de maio de 1990, JO C 157). 

Flexibilidade do tempo de trabalho/horário flexível 

Fórmulas de horário de trabalho que oferecem várias possibilidades relativamente ao tempo 

(número de horas de trabalho) e à organização do trabalho (sistemas de rotação, turnos ou 

horários estabelecidos numa base diária, semanal, mensal ou anual). 

Género 

Conceito que remete para as diferenças sociais (por oposição às biológicas) entre homens e 

mulheres. Estas diferenças são tradicionalmente inculcadas pela socialização, são mutáveis 

ao longo do tempo e apresentam grandes variações entre e intra culturas. 

Igualdade de género 

Conceito que significa, por um lado, que todos os seres humanos são livres de desenvolver as 

suas capacidades pessoais e de fazer opções, independentemente dos papéis atribuídos a 

homens e mulheres, e, por outro, que os diversos comportamentos, aspirações e 

necessidades de mulheres e homens são igualmente considerados e valorizados. 

Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

Ausência de barreiras em razão do sexo à participação económica, política e social.  

Mainstreaming de género 

Integração sistemática, em todas as políticas, das situações, prioridades e necessidades de 

homens e mulheres, com o objetivo de promover a igualdade entre eles e mobilizar 

explicitamente o conjunto das políticas e ações globais para a igualdade, através da 

consideração ativa e aberta, num estádio de planeamento, dos seus efeitos nas situações 

respetivas de homens e mulheres nas fases de implementação, controlo e avaliação 

(Comunicação da Comissão COM (96) 67 final, de 21 de fevereiro de 1996). 
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ANEXO – INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 
 

Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
No âmbito  do pro cesso de  construção do P lano Municipal  para a Igualdade de Vila Verde, vimos p or este  meio ped ir a sua 

colaboração no preenchimento deste inquérito. 

 
O presente inquérito é parte integrante do diagnóstico municipal de igualdade de género que estamos a desenvolver e os seus 

resultados são essenciais para atingirmos os nossos objetivos. 

 
Agr adece mos, desde já, a sua colabor ação e  estamos disponíveis para qualquer esclar ecimento que necessitem. A equipa da 

Logframe 
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Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

CARACTERIZAÇÃO DO/A INQUIRIDO/A 

 

1. Unidade Orgânica a que pertence 
 

 
 

2. Cargo/carreira/categoria profissional a que pertence 
 

mlj Diretor de Departamento                                                        mlj Téc nico de Informátic a 

 
mlj Chefe de Divisão                                                                        mlj Coordenador Técnico 

 
mlj Comandante Operacional Municipal                                  mlj Assistente Técnico 

 
mlj Chefe de Equipa                                                                         mlj Encarregado Geral Operacional 

 
mlj Dirigente Intermédio 3º grau                                                mlj Encarregado Operacional 

 
mlj Técnico Superior                                                                       mlj A ssistente Operacional 

 
mlj Especialista de Informática 

 
3. Sexo? 

 
mlj Feminino 

 
mlj Mas culino  

 
4. Idade 

 
mlj Igual ou inferior a 20 anos 

 
mlj Entre 21 e 30 anos 

 
mlj Entre 31 e 40 anos 

 
mlj Entre 41 e 50 anos 

 
mlj Entre 51 e 60 anos 

 
mlj 61 ou mais anos 

 
5. Nível de escolaridade 

 
mlj 1º Ciclo do Ensino Básico 

mlj 2º Ciclo do Ensino Básico 

mlj 3º Ciclo do Ensino Básico 

mlj Ensino Secundário e pós-secundário 

 
mlj Superior 

 

 

 



Plano Municipal para a Promoção da Igualdade de Gén ero em Vila Verd e 52 

 

Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL 
 

 
Organizações de excelência que visam s er socialmen te resp onsáveis, com práticas d e igualdade de género, promovem 

uma organização do trabalho adequada às necessidades pessoais e familiares de trabalhadores e trabalhadoras. 

 

6. O Município de Vila Verde .. . 
S im, mas nun ca Nã o se apl ica ao meu  

Sim, e já usufru í  Não   Não sei  
usu fr uí  po st o d e tr abalho 

 

Co ncede horários de  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

t rab alh o flexíveis? 
 

Possibilita o trabalho a mlj mlj mlj mlj mlj 

p artir d e casa? 
 

C oncede o trabalho a nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

t emp o p arcial? 
 

Prevê a partilha do posto mlj mlj mlj mlj mlj 

d e t rab alh o? 
 

Tem medidas de apoio a nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

t rabalhad ores e 

t rabalhad oras com sit uações 

famil iare s esp eciais (e x: 

famíl ias mo nop are ntais, 

f amil ia res co m de ficiên cia, 

f amil iares co m d oen ça  

cró nica) 

Tem medidas espec íf icas mlj mlj mlj mlj mlj 

p ara a re in tegração  

p rofiss io nal após au sência 

p ro lo ngad a po r m otivos 

f amil iares? 

Tem equipamentos nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

p ró prios p ara apo io a 

fi lh os e filhas do s 

t rabalhad ores e 

t rabalhad oras? 

Tem protoc olos com mlj mlj mlj mlj mlj 

serviço s de apo io  p ara 

famil iare s (ex: creche, 

ATL, cultur a, la zer ) 

Tem protoc olos de nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 

f aci l itação  d e acesso  com 

serviço s de apo io a 

famil iare s ido so s ou co m 

d eficiên cia (ex: ap oio 

d om ici liár io , r eab il i tação , 

lares e centro s de dia) 

C oncede apoios mlj mlj mlj mlj mlj 

f in anceiros l igad os à 

e ducação dos fi lh os e filhas 

d os trab alh ador es e 

t rabalhad oras?  
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Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

PROTEÇÃO DA MATERNIDADE E PATERNIDADE E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA 
 

 
Organizações d e excelência que visam ser socialmen te responsáveis, com práticas d e igualdade de género, encorajam homens e 

mulheres para o exercício das responsabilidades familiares, em especial através de incentivos  ao exercício das licenças em que o 

pai e à partilha entre mulheres e homens dos direitos de assistência à família. 

 

7. O Município de Vila Verde ... 

Sim Não  Não sei  
 

Encara de modo igual o nmlkj nmlkj nmlkj 

e xercício da ma tern id ade  e 

d a p ater nidad e? 

Concede benef íc ios mlj mlj mlj 

m one tários o u e m espécie 

p ara além dos pr evistos 

n a le i, p or mate rn id ade ? 
 

Concede benef íc ios nmlkj nmlkj nmlkj 

m one tários o u e m espécie 

p ara além dos pr evistos 

n a lei , po r pate rnida de? 
 

Incentiva os homens a mlj mlj mlj 

g ozar os 1 5 d ias d e l icença 

p aren tal previsto s na lei, 

q ue são rem uner ado s pela 

S egur ança So cial? 
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Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

DEVER DE RESPEITO PELA DIGNIDADE DE MULHERES E DE HOMENS NO LOCAL DE TRABAL... 

 

 
Organizações de excelência que visam ser socialmente responsáveis, com práticas de igualdade de género, garantem o 

respeito  pela dign idade de mulheres e de homens no local de trabalho, definindo e implementando normas para o efeito. 

 

8. Tem conhecimento da existência no Município de Vi la Verde de ... 
Sim Não 

 

Normas que garantam o nmlkj nmlkj 

re speito pela d ig nida de de  

mulhere s e homens no loca l 

de t rabalho? 

Proc edimentos formais mlj mlj 

par a a apr esent açã o de 

queixa e m ca so de situações 

de discr iminação e m funçã o 

do sexo? 

Procedimentos específicos nmlkj nmlkj 

par a a r epar ação de danos 

de corre ntes da violação 

do r espeito  pela d ignida de 

de  m ulhe res e home ns no 

local  de tra balho? 
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Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

DIÁLOGO SOCIAL 
 

 
Organizações d e excelência que visam ser socialmen te responsáveis, com práticas d e igualdade de género, privilegiam o diálogo 

com os trabalhadores e as trabalhadoras, e a sua participação na definição e implementação de medidas que promovam a 

igualdade entre homens e mulheres. 

 

9. O Município de Vila Verde ... 
Sim Não  Não sei  

 

Incentiva os trabalhadores nmlkj nmlkj nmlkj 

e  as trab alh adoras a 

ap resen tarem sug estões n os 

d omínios da igu aldad e e ntr e 

h ome ns e mulher es, 

co nci liação entr e a vid a 

p rofiss io nal , familiar e 

p esso al e/ou 

p ro teção da mater nidad e e 

p ate rnidad e? 

R ealiza reuniões com os mlj mlj mlj 

t rabalhado res e as 

t rab alh ador as ond e 

a bord a qu estõ es 

r elacion adas co m a 

igu ald ade en tre ho men s e 

m ulher es, co nci liação entr e 

a vid a pr ofiss ion al, f amil ia r e 

p esso al e/ou pr ote çã o d a 

m ater nidad e e pat ern id ade?  

Quando avalia a nmlkj nmlkj nmlkj 

satisfação dos tr abalh ador es 

e  das tr abalhado ras, 

co nsider a o s asp etos d a 

igualdad e en tre home ns e 

mu lh eres, con ci l iação  en tre  

a vida pr ofiss io nal , famil iar 

e  pesso al e/o u p rot eçã o d a 

m ater nida de e 

p ate rnidad e? 
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Plano Municipal para a Igualdade - Vila Verde 
 

BALANÇO FINAL 

 

10. Qual a importância da temát ica da igualdade de género para si? 
 

mlj Nada importante 

mlj Pouco 

importante mlj Muito 

importante 

mlj Totalmente importante 

 
mlj Não sei 

 
11. Qual o seu nível de satisfação face à forma como a temática da igualdade de género é tratada pelo Município de 

Vila Verde? 
 

mlj Nada satisfeito/a 

mlj Pouco 

satisfeito/a mlj Muito 

satisfeito/a 

mlj Totalmente satisfeito/a 

 
mlj Não sei 

 
12. Antes de terminar gostaríamos que nos deixasse as suas sugestões, caso as tenha, de melhoria nas práticas de 

promoção da igualdade entre homens e mulheres, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e/ou 

proteção da maternidade e paternidade no Município de Vila Verde. 
 

 
 

 

 

Obr ig ado pe la sua par ticipação... 

Prima "Concluído" pa ra final izar . 

 


