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ÍNDICE DE SIGLAS
• ACCIG- Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género
• AE Mangualde- Agrupamento de Escolas de Mangualde
• AEM- Associação Empresarial de Mangualde
• CIG- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
• CLDS- Contrato Local de Desenvolvimento Social
• CLAIM- Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes
• CLASM- Conselho Local de Ação Social de Mangualde
• CM Mangualde- Câmara Municipal de Mangualde
• EIVL- Equipa para a Igualdade na Vida Local
• GAE- Gabinete de Apoio ao Emigrante
• GIP-Gabinete de Inserção Profissional
• GNR- Guarda Nacional Republicana
• IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional
• PMIND- Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação



Introdução

Os Planos Municipais para a Igualdade são instrumentos de planeamento de polí cas públicas para a igualdade ao nível local, que 

estabelecem estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo diagnós co de género realizado a nível local. 

A Administração Local tem como duplo papel a dinamização de polí cas internas, de gestão de recursos humanos e, por outro 

lado, a promoção e dinamização de inicia vas comunitárias e polí cas favorecedoras da eliminação de desigualdades e 

discriminações. 



Introdução

O Plano Municipal Para a Igualdade e Não-Discriminação de Mangualde é um instrumento promotor e executor da Estratégia

Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND), que assenta numa visão estratégica para o futuro

sustentável de Portugal enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos, comprometido com todos os setores na

definição das medidas a adotar e das ações a implementar, num novo ciclo programático, que se iniciou em 2018, alinhado

temporal e substantivamente com a Agenda 2030 e apoiada em três Planos de Ação que definem objetivos estratégicos e

específicos em matéria de: - Não discriminação, em razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH); - Prevenção e

combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica (VMVD); - Combate à

discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais (OIEC).



Enquadramento
A implementação de Planos Municipais para a Igualdade está em consonância com a Lei 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com o disposto no Ar go 33º, nº 1, alínea q), que refere que 

compete à Câmara Municipal “assegurar a integração da perspe va de género em todos os domínios de ação do município, 

designadamente, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade”.

O presente documento corresponde à Fase 2- Elaboraçãõ do Plano Municipal para a Igualdade do Município de Mangualde que se 

inscreve na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, provada pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.



Enquadramento
Concretizada a fase de diagnóstico local, o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Mangualde, adiante

designado PMIND de Mangualde, materializa-se num instrumento que estabelece uma estratégia de transformação das relações

sociais, definindo objetivos de médio e longo prazo, bem como as metas a alcançar em cada momento da sua aplicação,

identificando os recursos mobilizáveis e os responsáveis pela sua prossecução.

O PMIND de de Mangualde apresenta um conjunto de estratégias claramente definidas, identifica objetivos realistas e ajustados à

realidade do Município e do concelho, propondo-se um documento aberto, flexível e em permanente aperfeiçoamento.

O documento prevê e operacionaliza os objetivos, indicadores e metas, considerados fundamentais para a execução do Plano, bem

como a sua permanente monitorização, avaliação e ajustamento.
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O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Mangualde será um instrumento de planeamento

de politica pública para a igualdade, estabelecendo estratégias de transformação das assimetrias de género

reveladas pelo diagnóstico realizado a nível local.

No PMIND de Mangualde, aprovado em reunião de Parceiros a 07/09/2022, e em Reunião de Assembleia

Municipal a / / , estabelece-se um conjunto de iniciativas no domínio interno (município) e externo

(território) tendentes à disseminação da igualdade e não discriminação em áreas estratégicas identificadas e,

neste documento designadas por Eixos de Intervenção: Solidariedade Social, Educação e Capacitação,

Emprego, Saúde, Cultura, Desporto e Politica.



PLANO DE AÇÃO
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EIXOS DE INTERVENÇÃO

EIXO DE INTERVENÇÃO I    - Solidariedade Social

EIXO DE INTERVENÇÃO II - Educação e Capacitação

EIXO DE INTERVENÇÃO III  - Emprego

EIXO DE INTERVENÇÃO IV - Saúde

EIXO DE INTERVENÇãO V - Cultura

EIXO DE INTERVENÇÃOVI - Desporto

EIXO DE INTERVENÇÃO VII - Política

Dimensão 
INTERNA

Dimensão
EXTERNA



Pl
an

os
 d

e 
A

çã
o

EIXO DE INTERVENÇÃO I

Solidariedade Social

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Desenvolver e aprofundar as 

competências no domínio da 

Igualdade, sensibilizando e 

capacitando para a sua aplicação 

nas práticas profissionais e 

pessoais

• Divulgar Regulamento de 

Prevenção contra o Assédio 

Moral e Sexual

Promover ações de 

formação / sensibilização 

em matéria de Igualdade, 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos

Dirigentes e 

Chefias do 

Município

CM Mangualde

(Responsável: 

Divisão 

Administrativa)

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

4 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 8 horas, 

abrangendo pelo 

menos 40%  dos 

dirigentes

2022-2023

(1 ação a realizar 
até dezembro de 

2022)

2023-2026
1 ação por ano

Desenvolver e aprofundar as 

competências no domínio da 

Igualdade, sensibilizando e 

capacitando para a sua aplicação 

nas práticas profissionais e 

pessoais

Promover ações de 

formação / sensibilização 

em matéria de Igualdade, 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos

Colaboradores/as CM Mangualde

(Responsável: 

Divisão 

Administrativa)

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

4 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 2 horas, (mínimo de 

10 formandos por 

ação de formação).

2022-2023
1 ação até mar

23-26
3 ações
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EIXO DE INTERVENÇÃO I

Solidariedade Social

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Conciliar a vida profissional e 

pessoal 

- Conhecer direitos e benefícios 

conciliação

- Legislação laboral específica

- Desconstrução estereótipos

- Incentivo à coparentalidade

Sensibilização para a 

conciliação da vida 

profissional e pessoal 

- Ação formação 

- Distribuição folheto com 

benefícios 

- Email com 

vídeo/situações de 

sensibilização 

Colaboradores/as 

Município

CM Mangualde

(Responsável: 

Ponto Focal e 

Divisão 

Administrativa)

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

4 ações até ao final 

do plano envolvendo 

pelo menos 40 

colaboradores do 

município até ao final 

do Plano

1 ação  até 
março 2023

2023-2026
1 ação por ano

Apoiar a conciliar a vida 

profissional e pessoal 

Protocolo com entidades 

prestadoras serviços 

(lavandarias, restaurantes, 

outras)

Colaboradores/as e 

Município

CM Mangualde

(Responsável: 

Ponto Focal )

Número de 

Protocolos

Aumentar o número 

de protocolos 

existentes

2022-2026



Pl
an

os
 d

e 
A

çã
o

EIXO DE INTERVENÇÃO I

Solidariedade Social

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Incluir no SIADAP objetivos para a

promoção da igualdade entre

mulheres e homens, não

discriminação e conciliação.

Incluir uma medida na área 

da Igualdade nos Objetivos 

Estratégicos do SIADAP

Colaboradores/as 

CM Mangualde

CM Mangualde 

(Responsável: 

Executivo)

Inclusão 

objetivos na área 

da igualdade em 

sede de SIADAP

Inclusão de pelo 

menos 1 objetivo no 

SIADAP

Até nov2022
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EIXO DE INTERVENÇÃO I

Solidariedade Social

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Prevenir ou responder a situações 

suscetíveis de afetar a saúde, 

segurança e bem-estar das pessoas 

idosas

Criação de Comissão de 

Proteção da Pessoa Idosa

Munícipes CM Mangualde

(Responsável: 

Ponto Focal)

Formalização da 

Constituição da  

Comissão e 

número de 

reuniões de 

trabalho.

Criação de 

regulamento e 

aprovação até março 

2023

2022-2023
Aprovação do 
Regulamento

até março2023

2023-2026
Reuniões 
periódicas 
(bimensal)

Prevenir a violência doméstica e o 

assédio e apoiar as vítimas 

Criação de Gabinete na 
área da Violência 
Doméstica e do Assédio

Munícipes CM Mangualde

(Responsável: 

Executivo)

Formalização da 

Constituição 

Homologação 

municipal 

Até ao final do 
Plano
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EIXO DE INTERVENÇÃO II

Educação e Capacitação

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Sensibilizar e capacitar o pessoal 

não docente na área da Igualdade

Formação de sensibilização 

para  não  docentes 

Pessoal não 

docente 

CM Mangualde

(Representante 

da Educação na 

EIVL)

Estabelecimento

s educativos 

Mangualde

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

5 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 2-4 horas) 

envolvendo  40 

colaboradores

2022-2023
1 ação até março 

2023 

2023-2026
1 ação por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO II

Educação e Capacitação

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Sensibilizar e capacitar o pessoal 

não docente na área da Igualdade

Formação de sensibilização 

para  não  docentes 

Pessoal não 

docente 

CM Mangualde

(Representante 

da Educação na 

EIVL)

Estabelecimento

s educativos 

Mangualde

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

5 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 2-4 horas) 

envolvendo  40 

colaboradores

2022-2023
1 ação até março 

2023 

2023-2026
1 ação por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO II

Educação e Capacitação

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Desconstruir os estereótipos de 

género

Criação de Clubes/Ateliês 
de experimentação de 
profissões, visando a 
desconstrução de 
estereótipos de género 

Jovens

Crianças

Pré-escolar

CM Mangualde

(Responsável: 

Representante 

da ACCIG na 

EIVL)

Obra Social 

Beatriz Pais

CLDS4G

Cruz Vermelha

Número de 

ateliês/Número 

crianças 

envolvidas

4 ateliês/50 crianças 

até ao final do Plano

2022-2023
1 ateliê até 
março 2023

2023-2026
3 ateliês
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EIXO DE INTERVENÇÃO II

Educação e Capacitação

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Prevenir a violência doméstica e 

no namoro

Ações prevenção 

prevenção violência 

doméstica e no namoro

Estudantes AE 

Mangualde

CM Mangualde

(Responsável: 

Conselheira 

Externa para a 

Igualdade)

AE Mangualde

GNR 

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

estudantes 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

4 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

2022-2023
1 ações 

2023-2026
1 ação por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO III

Emprego

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Desenvolver e aprofundar as 

competências no domínio da 

Igualdade, sensibilizando e 

capacitando para a sua aplicação 

nas práticas profissionais e 

pessoais

• Divulgar Regulamento de 

Prevenção contra o Assédio 

Moral e Sexual

Promover ações de 

formação / sensibilização 

em matéria de Igualdade, 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos:

Divulgar o  Código de 

Prevenção contra o 

Assédio Moral e Sexual

Dirigentes e 

Chefias do 

Município

CM Mangualde

(Responsável da 

Divisão 

Administrativa)

Biosphere

(primeiro ano)

Volume de 

formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e 

número de horas 

de formação)

1 Ação de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 8 horas, 

abrangendo pelo 

menos 40%  dos 

dirigentes

2022-2023

(1 ação a realizar 
até dezembro de 

2022)

2023-2026
1 ação por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO III

Emprego

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Divulgar o  Guião de Boas Práticas 

relativas ao Assédio Moral/Sexual,  

Tráfico de seres humanos e  

Migrações.

Sessão sensibilização para o 

Guião de Boas Práticas 

relativas ao Assédio 

Moral/Sexual, Tráfico de 

seres humanos e Migrações.

População ativa 

(Empregados/Desem

pregados)

Empresários e 

empregadores

Terceiro Setor

Migrantes

CM Mangualde 

(Ponto Focal e 

Responsável do 

GIP)

GAE

CLAIM

Associações 

Empresariais -

AEM

Biosphere

Número 

sessões/número 

participantes

1 ação envolvendo  

pelo menos 10 

participantes

2022-2023

1 ação até 

mar2023
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EIXO DE INTERVENÇÃO III

Emprego

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Apoiar a possibilidade de realizar 

escolhas profissionais assentes nos 

princípios da igualdade de género e 

de oportunidades

Participação em Feira de 

Emprego

Alunos em fase de 

escolha vocacional

CM Mangualde

(Responsável: 

Executivo)

CLDS4G

AE Mangualde

IEFP

Entidades 

Formadores

Estabelecimentos 

Ensino Superior

Biosphere

(primeiro ano)

Número 

participantes

1 ação envolvendo 20 

pessoas

2023-2026

1 ação por ano



Pl
an

os
 d

e 
A

çã
o

EIXO DE INTERVENÇÃO IV

Saúde

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Promover o acesso ao exercício e 

condições de trabalho saudáveis.  

Conceber e animar um 

Programa de Ginástica 

Laboral e Mental

Colaboradores CM Mangualde

(Responsável da 

Divisão 

Administrativa)

Número de 

colaboradores/as

Iniciar o Programa até 

2023 

Arranque do 
Programa até 
março 2023
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EIXO DE INTERVENÇÃO IV

Saúde

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Promover a saúde, o exercício físico 

e a proteção e conservação da 

natureza.

Plogging Munícipes CM Mangualde 

(Representante 

da ACCIG na EIVL)

Cruz Vermelha

Delegação 

Mangualde

CLDS

Jovens do Castelo

ACCIG

Número 

ações/Número 

participantes

4 ações envolvendo 

pelo menos 40 pessoas

2022-2023
1 ação até março 

2023

2023-2026
1 ação por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO V

Cultura

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Promover a participação em 

atividades culturais

Serões da Igualdade

(Clube de Leitura/Tertúlias 

Temáticas)

Colaboradores 

Município

Munícipes

CM Mangualde

(Diretor/a 

Biblioteca 

Municipal)

Número 

participantes

4 sessões, envolvendo 

pelo menos  30 

colaboradores e 

familiares até ao final 

do plano

2022-2023
1 sessão até março

2024-2026
1 sessão por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO V

Cultura

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Sensibilização da comunidade através 

de testemunhos de casos de sucesso 

de participação feminina

Sensibilização da comunidade 

através de testemunhos de 

casos de sucesso de 

participação feminina na vida 

pública

- Entrevista rádio/podcast a 

figuras públicas 

Sensibilização da 

comunidade através 

de testemunhos de 

casos de sucesso de 

participação 

feminina

CM Mangualde

(Conselheiras para 

a Igualdade)

Número 

entrevistas

4 entrevistas até ao final 

do Plano

2022-2023
1 entrevista até 

2023

2024-2026
1 entrevista por 

ano

Promoção da leitura na infância Hora do Conto (promoção de 

livros infantis que abordem a 

temática da igualdade, 

inclusão e não discriminação)

Crianças pré-escolar 

e 1º ciclo

CM Mangualde

(Diretor/a 

Biblioteca 

Municipal)

AE Mangualde

Biblioteca 

Municipal

Número crianças 

envolvidas

Crianças do Pré-escolar 

e 1º Ciclo inscritas no AE 

Mangualde

2022-2023
1 sessão até 

março

2024-2026
1 sessão por ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO VI

Desporto

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Fomentar o exercício e a prática 
de modalidades desportivas 
mistas

Torneios 
Intermunicipais/Atividades 
mistas que promovam o 
exercício e a prática de 
desporto

Colaboradores CM 
Mangualde

CM Mangualde

(Representante  

do Desporto na 

EIVL)

Número 

participantes

40 participantes até ao 

final do Plano

2023-2024

Fomentar o exercício e os estilos 
de vida saudáveis numa ótica de 
igualdade de acesso

Prática Desportiva nos 
diversos Programas 
Municipais 

Colaboradores CM 
Mangualde

CM Mangualde

(Representante  do 

Desporto na 

EIVL)

Número de 

colaboradores  e 

familiares 

inscritos.

50 colaboradores e 

familiares por ano

2022-2023
Até março 2023

2024-2026
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EIXO DE INTERVENÇÃO VI

Desporto

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Fomentar o exercício e a prática 

de modalidades desportivas 

mistas.

Apoiar  a prática de modalidades 

desportivas mistas

Complemento ao Desporto 

Escolar

Apoio à promoção da atividade 

física inclusiva

Projeto Desportivo para 
Prática Lúdica de 
modalidades fomentando o 
acesso às crianças em 
idade pré-escolar
(Ida de técnicos municipais 
às escolar para fomentar a 
prática lúdica desportiva).

Alunos AE 

Mangualde

CM Mangualde

(Representante  

do Desporto na 

EIVL)

Técnicos CM 

Mangualde

AE Mangualde

Número de 

estabelecimento

s de ensino pré-

escolar

50% dos 

estabelecimentos

2022-2023
Abranger pelo 

menos 50% 
estabelecimento

s até março 
2023

2024-2026
Abranger 

anualmente  
pelo menos 50% 
estabelecimento

s
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EIXO DE INTERVENÇÃO VI

Desporto

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Aumentar a oferta e o acesso ao 

exercício físico e à prática 

desportiva.

Dinamização das “Manhãs 

Desportivas” para a 

comunidade

Munícipes CM Mangualde

(Representante  

do Desporto na 

EIVL)

Juntas de 

Freguesia

Vários parceiros 

locais

Número 

munícipes 

envolvidos

10 pessoas por sessão 2023-2026
4 sessões por 

ano
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EIXO DE INTERVENÇÃO VII

Política

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Introduzir medidas que reforcem a 
veiculação de uma representação 
equilibrada de mulheres e de 
homens nos textos e nas imagens 
utilizadas ao nível da 
comunicação, qualquer que seja o 
suporte utilizado, promovendo 
uma linguagem inclusiva..

Aplicar políticas de  
paridade nos textos e 
imagens na comunicação 
interna e externa

Colaboradores e 
Munícipes

CM Mangualde 
(Responsável: 
Ponto Focal)

Verificação de 
não 
conformidades 
na aplicação da 
orientação.

Aplicação a todos os 

conteúdos de 

comunicação 

institucional.

2022-2026
Ao longo do 

Plano.
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EIXO DE INTERVENÇÃO VII

Política

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Sensibilização da comunidade através 

de testemunhos de casos de sucesso 

de participação feminina

• Capacitar e motivar as Mulheres 

para a Vida Pública, política e 

associativa

Entrevista rádio/podcast a 

figuras públicas 

Munícipes CM Mangualde

(Responsável: 

Diretor/a 

Biblioteca 

Municipal e Ponto 

Focal)

Número 

entrevistas

4 entrevistas até ao final 

do Plano

2022-2026
1 entrevista anual
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 AVALIAÇÃO

A avaliação é um aspeto fundamental e transversal a qualquer intervenção, pois trata-se do processo que permite

perceber a adequação e a pertinência da intervenção desde o primeiro momento, até ao momento em que finda

um determinado processo.

Avaliar é imprescindível para orientar e garantir que o projeto se desenvolva no sentido de responder às

necessidades dos públicos-alvo e que tenha resultados concretos.

Para a realização do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação de Mangualde optou-se por uma

metodologia de avaliação contínua que atravessa todas as fases do Plano, desde a sua conceção até à sua

finalização e mesmo enquanto input para um novo ciclo de intervenções.

Objetiva-se desta forma a possibilidade de análise de eventuais desvios face ao previsto e adotar atempadamente

medidas corretivas/de melhoria, sendo ações monitorizadas de acordo com o cronograma e o planeamento

definidos.
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 AVALIAÇÃO

Para fins de avaliação será elaborado um relatório anual e um relatório Final no termo do Plano.

Os intervenientes serão todos os envolvidos nomeadamente: Conselheiros/as locais, parceiros e EIVL.

O modelo de governação prevê, até junho 2023, a apresentação de um relatório de execução à Assembleia
Municipal, previamente validado pela Equipa para a Igualdade na Vida Local e submetidos ao Executivo
Camarário.

Até junho de 2023 está prevista, ao abrigo do financiamento deste projeto, no plano uma avaliação de
implementação realizada por uma entidade externa e validada pela Equipa para Igualdade na Vida Local;

Está igualmente prevista uma avaliação final do Plano que será apresentada e aprovada em reunião de Câmara e
submetida à Assembleia Municipal, após validação da Equipa para a Igualdade na Vida Local.



Conclusão



Conclusão
O PMIND de Mangualde está em consonância com o enquadramento legal em vigor, em alinhamento com as conclusões e
orientações que emanaram da Fase de Diagnóstico local, e foi definida uma estratégia de transformação das assimetrias de
género, integrando medidas de Mainstreaming de género e Ações Específicas, fixando objetivos, indicadores, metas a alcançar
e a respetiva avaliação.

Na elaboração do PMIND foram envolvidos de forma ativa os parceiros locais, tendo-se procedido à sua auscultação quer na
definição estratégica quer na operacionalização das medidas propostas.

O Município de Mangualde elaborou o PMIND de acordo com um planeamento estratégico de implementação de politicas
internas e externas promotoras de boas práticas.

• Na dimensão interna, o Plano prevê medidas de capacitação na área da igualdade de género junto dos colaboradores e em
toda a linha hierárquica do município, prevê a inclusão de objetivos no SIADAP 1 alinhados com a ENIND, prevê medidas
tendentes à promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e está comprometido com o reforço a veiculação de
uma comunicação institucional assente numa representação equilibrada de mulheres e de homens.

• A nível externo, está prevista a dinamização de iniciativas em parceria, ativando redes e políticas sociais de promoção
da igualdade e não discriminação.



Conclusão
A EIVL definiu para cada Eixo, na dimensão interna e externa, um conjunto de medidas passíveis de concretização nos timings
estabelecidos, em função dos recursos humanos e financeiros disponíveis.

O Plano foi validado com os parceiros e submetido à apreciação do Executivo.

Após a aprovação do Plano, este será divulgado quer internamente no Município quer no território, ficando acessível ao
público, designadamente no sítio na internet do município.

Após Junho de 2023, a Câmara Municipal de Mangualde terá orçamento específico para uma continuação deste projeto.
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