DE IGUAL PARA IGUAL NUMA INTERVENÇÃO EM REDE
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Orientações Estruturantes do IV Plano Nacional para a Igualdade
Um plano para a igualdade estabelece a estratégia, os objetivos de longo prazo e as metas a alcançar em cada momento da sua aplicação e define os
recursos mobilizáveis e as entidades responsáveis pela sua prossecução, bem como os respetivos cargos.
O estabelecimento de um plano para a igualdade numa organização ou num município pressupõe a existência de um consenso em torno da necessidade de
introduzir mudanças, a realização de um diagnóstico e a identificação dos obstáculos e dos fatores facilitadores da promoção da igualdade de resultados.
Estes processos foram realizados com sucesso ao longo deste projeto.
O IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação – 2010‐2013 (IV PNI) é o instrumento das políticas públicas de promoção da
igualdade, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2011, de 18 de Janeiro e cuja execução decorre entre 2011 e 2013.
O IV PNI enquadra‐se nos compromissos internacionais assumidos por Portugal no quadro, nomeadamente, da Organização das Nações Unidas, do
Conselho da Europa e da União Europeia, de que se destacam a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW) e a Plataforma de Ação de Pequim, da ONU, e a Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres, 2010 ‐2015, da União Europeia.
Nesse sentido, o IV PNI integra as recomendações dirigidas ao Estado Português pelo Comité CEDAW, em 2008, e reflete as prioridades que emanam da
avaliação do cumprimento da Plataforma de Ação de Pequim, realizada em 2000, em 2005 e em 2010, bem como as prioridades da Estratégia para a
Igualdade entre Mulheres e Homens, 2010‐2015.
O IV PNI está organizado em 14 áreas estratégicas e prevê um total de 97 medidas, apresentando, em cada área estratégica, os respetivos objetivos e
medidas e indicando, para cada medida, os organismos responsáveis pela sua execução, o público destinatário e os indicadores de realização.
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No Plano para a Igualdade Concelhio “De Igual para Igual, numa Intervenção em Rede”, integra 6 Dimensões – Saúde, Emprego, Solidariedade Social,
Política, Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e Profissional, e 37 Ações/Projetos a implementar. Estas Ações/Projetos desenvolvem‐se no concelho de Cuba
e procuram desenvolver, nas mais diversas dimensões, uma intervenção de qualidade para a promoção da igualdade de género e de oportunidades.
Em síntese, acreditamos que este plano irá reforçar o tecido social e promover um mecanismo de proteção e de acompanhamento ao nível da igualdade de
género e de oportunidades para toda a população do concelho de Cuba. Esperamos também que seja útil para outras instituições públicas e privadas, no
sentido de replicar alguns destes eixos de intervenção.
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Plano para a Igualdade do Concelho de Cuba

Promotor

Indicadores de
Avaliação
Nº de sessões
Nº de
Inscrições

Dimensão

Destinatários

Ação/Projeto a implementar

Saúde

Profissionais de
saúde; GNR; BVC

Promover 2 ações de formação/sensibilização sobre
igualdade de género e saúde e Violência de Género e Saúde
aos profissionais de saúde e GNR do concelho de Cuba

Saúde

População adulta
masculina

Promover 2 Ações de sensibilização por ano em igualdade
de género e saúde, dirigida à população masculina para
maior utilização dos serviços de saúde (1 ação dirigida à
população adulta e outra dirigida à população Jovem)

Nº de
inscrições;
Nº de entidade
envolvidas;
Nº de sessões
realizadas

Saúde

População Idosa
Feminina

Promover 1 Workshop por ano em Igualdade de Género e
saúde dirigido à saúde na mulher idosa

Nº de
inscrições;
Nº de sessões
realizadas

Saúde

População escolar

Promover a criação de uma equipa de saúde escolar que
aborde, no agrupamento de escolas (3º ciclo) e na escola
profissional de Cuba a temática dos direitos e
responsabilidades relativos à saúde sexual e reprodutiva,
junto dos jovens de ambos os sexos

Nº de
Inscrições;

Saúde

População em
geral

Promover a criação de um diagnóstico sobre a deficiência no
concelho de Cuba para melhorar as respostas sobre esta

Diagnóstico
realizado

Organismo Intermediário

Financiamento

Parceiros Envolvidos
CMC; Centro Saúde de
Cuba, Clínicas privadas do
concelho; GNR; B.V.C
CMC, C. Saúde de Cuba;
Juntas de Freguesias;
Associação do Grupo Coral
“Ceifeiros de Cuba”
Associação do Grupo Coral
“Amigos do Cante”
ARPICUBA – Associação de
Reformados Pensionistas e
Idosos
CMC, C. Saúde de Cuba;
Juntas de Freguesias;
grupos corais femininos
AE de Cuba; EPC; CMC, C.
de Saúde de Cuba;
Associação de Pais e
Encarregados de Educação
das Escolas o Concelho de
Cuba; CPCJ; Terras Dentro
Rede Social (membros do
CLAS)

Meta
Outubro
de 2014

Dezembro
de 2014

Julho de
2014

Junho de
2014

Dezembro
de 2015
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Saúde

População em
geral

Saúde

Rede Social Cuba

Dimensão

Emprego

Emprego

Emprego

Promotor

problemática
Promover uma ação de sensibilização sobre desconstrução e
prevenção de estereótipos de género e comportamentos na
saúde.
Criação de uma rede de acompanhamento de casos de
violência Doméstica em todo o concelho de Cuba

Destinatários

Ação/Projeto a implementar

População
Desempregada em
situação de
desvantagem
População
feminina
(desempregada)
Entidades
empregadoras do
Concelho de Cuba

Garantir um serviço de proximidade e personalizado à
necessidade de cada pessoa, e de acesso fácil, sobre
questões ligadas à formação, voluntariado, e serviços
ligados ao emprego
Promover uma ação de formação anual sobre Igualdade de
género e empreendedorismo feminino nos serviços de
emprego
Promover uma ação de formação/sensibilização por ano
sobre estereótipos de género, direitos à maternidade e
paternidade, associados ao emprego

Organismo Intermediário

Financiamento

Nº de
inscrições
Nº de casos

CMC; Juntas de Freguesia;
Centro de Saúde de Cuba;
Terras Dentro
CMC; GNR; Centro de
Saúde, Segurança Social
(Núcleo Executivo

Julho de
2014
Dezembro
de 2015

Indicadores de
Avaliação

Parceiros Envolvidos

Meta

Nº de
atendimentos

CMC; IEFP; rede social

‐

CMC; IEFP Beja; Empresas
privadas do concelho;
Terras Dentro

Junho de
2014

CMC, IEFP; Empresas
Privadas do Concelho

Novembro
de 2014

Nº de Sessões
realizadas; Nº
de inscrições
Nº de entidades
Nº de sessões
realizadas
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Dimensão

Destinatários

Ação/Projeto a implementar

Indicadores de
Avaliação

Parceiros Envolvidos

Meta

Educação/Formação

Alunos do
Agrupamento de
Escolas de Cuba

Pintura de Mural alusivo à temática da Igualdade de
Género que contou com a participação de todos os
alunos da escola sede do Agrupamento de Escola de
Cuba, ação integrada na iniciativa “Escola Aberta”

Nº de
participantes;

CMC; Terras Dentro;
Agrupamento de Escolas
do Concelho de Cuba

Abril de
2014

Educação/Formação

Promotor

Profissionais de
Educação

Promover 1 ação de formação ao corpo directivo e
profissionais das escolas do concelho de cuba sobre
igualdade de Género

Nº de inscrições;

Educação/Formação

Alunos do 1º ciclo

Promover a criação de projetos socio‐educativos
sobre a promoção dos direitos das crianças com
mais relevância nas representações de Género.

Nº de projetos

Educação/Formação

Encarregados de
educação

Fomentar a participação dos encarregados de
educação sobre o tema da igualdade de género

Nº de
participantes;
Nº de
reuniões/sessões

Educação/Formação

Alunos do 2º e
3ºciclo e ensino
secundário

Promover ações de sensibilização sobre a prevenção
de estereótipos de género, descriminação sexual e
violência no namoro aos alunos do 2º e 3º ciclo e
ensino secundário

Nº de inscrições;
Nº de turmas; Nº
de docentes
envolvidos

Organismo Intermediário

Financiamento

CMC; AE de Cuba; EPC;
Terras Dentro;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas o
Concelho de Cuba
CMC; AE de Cuba;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas do
Concelho de Cuba
CMC; AE de Cuba; EPFA;
Terras Dentro;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas do
Concelho de Cuba
CMC; AE de Cuba; EPC;
Terras Dentro;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas do

Junho de
2014
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Educação/Formação

Alunos do 1º, 2º e
3º ciclo e ensino
secundário

Promover ações de sensibilização aos alunos do 1º,
2º e 3º ciclo e ensino secundário na área das
desigualdades de género e do Bullying

Nº de inscrições;
Nº de turmas; Nº
de docentes
envolvidos

Educação/Formação

Escolas do
concelho de Cuba

Fomentar, nas escolas do concelho, a utilização de
uma comunicação (verbal e não verbal) não
discriminatórias em relação ao género

Nº de escolas
abrangidas

Educação/Formação

População
Feminina

Educação/Formação

Alunos do 9º e
12º ano

Criar estímulos para a obtenção da escolaridade
mínima da população feminina do concelho de Cuba
Promover sessões de orientação vocacional e
profissional em igualdade de oportunidades para
desmistificar os preconceitos profissionais em torno
do género

Profissionais de
intervenção (GNR;
psicólogos/as,
juristas,
Formação de técnicos/as na área da violência
Educação/Formação
assistentes
doméstica
sociais,
enfermeiros/as,
etc)

Promotor

Organismo Intermediário

Financiamento

Concelho de Cuba
CMC; AE de Cuba; EPC;
Terras Dentro;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas do
Concelho de Cuba
CMC; AE de Cuba; EPFA;
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação das Escolas do
Concelho de Cuba

Junho de
2014

‐
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Nº de pessoas
certificadas

IEFP

‐

Nº de sessões;
Nº de alunos/as

CMC; AE de Cuba; EPC;
Terras Dentro

‐

Nº de sessões de
formação; Nº de
inscrições

CMC; Núcleo de apoio à
Vítima de Beja
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Dimensão

Solidariedade
Social
Solidariedade
Social

Ação/Projeto a implementar

População
portadora de
deficiência

Incentivar as entidades parceiras para a elaboração de
uma caracterização do perfil da pessoa portadora de
deficiência no que respeita aos interesses e
necessidades, no concelho de Cuba.

População em
Geral e Entidades
População
Desempregada
Feminina
População Em
geral
Vítimas de
Violência
Doméstica

Solidariedade
Social
Solidariedade
Social
Solidariedade
social

Promotor

Destinatários

Actualizar o Diagnóstico Social do Concelho de Cuba para
melhor responder às necessidades da população
Sinalizar e promover respostas formativas, de emprego e
de estágios profissionais particularmente para mulheres
que estejam em situação de monoparentalidade
Dinamizar projetos de prevenção de violência doméstica
para toda a população do concelho de Cuba
Disponibilizar fogos de habitação para mulheres e
homens vítimas de violência doméstica

Dimensão

Destinatários

Ação/Projeto a implementar

Política

Pessoas
Portadoras de
deficiência

Política

Agentes políticos

Política

Entidades do CLAS

Sensibilizar as entidades públicas e privadas para a
importância das acessibilidades no sentido de promover o
acesso aos serviços para todos os/as habitantes
Fazer um esforço para promover a paridade na
representação dos órgãos de representação/decisão,
nomeadamente nos cargos políticos
Alertar e apoiar as entidades representadas no CLAS para a

Organismo Intermediário

Financiamento

Indicadores de
Avaliação

Parceiros Envolvidos

Meta

Relatório
concluído

Membros do NE e do
CLAS

Novembro
de 2014

Diagnóstico
Social Concluído
Nº de
Sinalizações;
Nº de respostas

Membros do NE e do
CLAS
CMC (Gabinete de
Inserção Profissional),
IEFP; Terras Dentro
CMC; GNR; Centro de
Saúde, Segurança Social

Dezembro
de 2014

CMC

‐

Indicadores de
Avaliação

Parceiros Envolvidos

Meta

Nº de entidades
abrangidas

Executivo da CMC;
Membros do CLAS e outras
entidades privadas

Dezembro
de 2015

Executivo da CMC

‐

CMC; Terras Dentro;

‐

Nº de projetos
Nº de
habitações
disponibilizadas

Percentagem de
mulheres e
homens
Nº de entidades

‐
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importância da criação de planos para a Igualdade

Política

CMC; Entidades
públicas e privadas
do Concelho

Promover o Dia municipal para a igualdade

apoiadas; Nº de
planos para a
Igualdade
criados
Nº de pessoas
abrangidas;
Atividades
realizadas

Membros do CLAS

CMC; Membros do CLAS

‐

8
Destinatários

Ação/Projeto a implementar

Indicadores de
Avaliação

População
masculina

Desenvolver uma campanha de sensibilização e
divulgação para uma maior participação dos homens na
vida familiar através de ações de sensibilização, com
recurso à comunicação social, redes sociais e flyers

Nº de sessões
de
sensibilização

CMC; Membros do NE

Outubro
de 2014

População ativa/
entidades públicas
e privadas

Fomentar e possibilitar estratégias de trabalho em
situações de crise familiar tais como teletrabalho,
flexibilidade de horários, compensações, etc.

Nº de pessoas
abrangidas

CMC

‐

População em
Geral

Divulgar os recursos existentes no concelho, que facilitem
a conciliação trabalho‐família (creches, serviços de apoio
a crianças dependentes e idosos/as, facilidades de
acolhimento fora dos horários escolares)

Nº de recursos
existentes; Nº
de pessoas
abrangidas

CMC; Santa Casa da
Misericórdia e Membros
do CLA

Setembro
de 2014

Dimensão
Conciliação
da vida
pessoal,
Familiar e
Profissional
Conciliação
da vida
pessoal,
Familiar e
Profissional
Conciliação
da vida
pessoal,
Familiar e

Promotor

Organismo Intermediário

Financiamento

Parceiros Envolvidos

Meta
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Profissional

9

Promotor

Organismo Intermediário

Financiamento

