






O LocalDiguais é um projeto cofinanciado 
pela CIG, POPH e QREN, com uma duração de 
24 meses.
Integrado no Serviço para a Promoção da 
Igualdade de Género – SIGO – o LocalDi-
guais, desenvolverá ao longo deste espaço 
temporal várias ações que visam sensibilizar, 
informar, formar, proporcionando momentos 
de reflexão e consciencialização em matéria 
de igualdade de género, de oportunidades, 
acerca da violência doméstica, de género e 
no namoro, tráfico de seres humanos e res-
peito pelos direitos humanos.

O LocalDiguais complementa a filosofia do 
SIGO, que pretende promover a cidadania 
ativa, (in) formação, sensibilização e cons-
ciencialização para uma cultura de Igualda-
de entre mulheres e homens, quer na vida 
pessoal ou familiar, quer na vida profissional 
ou no acesso ao mercado de trabalho. Nesta 
esfera, pretende ainda sensibilizar para as 
questões da conciliação entre a vida familiar, 
pessoal e profissional e promover a partici-
pação social e cívica enquanto exercício de 
plena cidadania.

Tendo como base que:
“A igualdade das mulheres e dos homens é 
um direito fundamental para todos e todas. 
Constituindo um valor capital para a demo-
cracia. A fim de ser completamente conse-
guido, não é suficiente que este direito esteja 
legalmente reconhecido, sendo necessário o 
seu efetivo exercício em todos os aspetos da 
vida: politica, económica, social e cultural”
Enquanto administração pública local con-
sidera-se ser função da Autarquia atuar na 

área da igualdade, pretendendo-se com o 
PMIGPL promover uma cultura de Igualdade, 
integrando para tal a perspetiva de género 
como algo fundamental para banir ou redu-
zir as assimetrias existentes por exemplo nas 
oportunidades no acesso ao emprego, na 
conciliação, na politica e na sociedade e aler-
tar e sensibilizar para as questões da violência 
intrafamiliar.

São então objetivos gerais:
•	 Promover uma consciencialização e responsabilidade social e cívica em igualdade de género 

na estrutura orgânica da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, das entidades parceiras e 
na população do Concelho;

•	 Formar o Executivo, chefias intermédias e chefes de equipa sobre a Igualdade de Género;
•	 Sensibilizar colaboradores e colaboradoras da Autarquia para o tratamento igualitário de to-

das as pessoas, independentemente do género, origem ou condição social;
•	 Desmistificar e abolir os estereótipos e preconceitos acerca do género e da prática de qual-

quer tipo de violência intrafamiliar;
•	 Incluir a linguagem inclusiva e abolir a prática do falso neutro nas comunicações orais, escri-

tas e/ou visuais na Autarquia;
•	 Promover a melhoria generalizada dos serviços e das relações laborais em termos de igualda-

de de género e de oportunidades;
•	 Elaborar um diagnóstico interno e externo em termos de igualdade de género;
•	 Implementar e desenvolver o PMIGPL;
•	 Criar mecanismos e recursos para que após o término do projeto em execução, seja possível 

dar continuidade à promoção de igualdade de género em todas as vertentes da vida e da 
sociedade.

Para o efeito serão desenvolvidas várias atividades, de entre as quais 
se destaca:
•	 Ações de formação, informação e sensibilização sobre as temáticas relacionadas com a Igual-

dade de Género (Violência doméstica e de género; Tráfico de seres humanos; Direitos das 
crianças e Direitos humanos)

•	 Seminários, Workshops, Exposições, Conferências sobre temáticas relacionadas com a Igual-
dade de Género

•	 Materiais de divulgação de informação (flyers; desdobráveis; curtas metragens; guiões)dar 
continuidade à promoção de igualdade de género em todas as vertentes da vida e da socie-
dade.

Plano municipal para a Igualdade de Género da Póvoa de Lanhoso






	desdobraveil_v4_sem_marcas.pdf
	flyer_local de iguais.pdf
	folheto_BdT_02.pdf
	Folheto_BdT_fora
	Folheto_BdT_dentro


