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“As administrações locais, órgãos da administração pública mais próximos das populações, são as entidades 
que detêm os meios de intervenção melhor colocados para combater a persistência e a reprodução das 
desigualdades em função do género e para promover uma sociedade verdadeiramente igualitária. São as 
entidades que podem, e devem, no âmbito das suas competências, e em cooperação com o conjunto de 
atores locais, empreender ações concretas visando a igualdade de mulheres e de homens”.Perista e Silva: 
2008:71

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade”.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

“Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de beneficiar do desenvolvimento. A 
igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida”.

Declaração do Milénio das Nações Unidas

“A igualdade das mulheres e dos homens constitui um direito fundamental. Este direito deve ser promovido 
pelos executivos locais e regionais em todos os domínios da sua competência, o que inclui a respetiva 
obrigação de eliminar todas as formas de discriminação, diretas ou indiretas”.

 Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local

1  PERISTA, Heloísa; SILVA, Alexandra. (2008). Igualdade de Género na Vida Local: O Papel dos Municípios na sua Promoção. Centro de Estudos para a Intervenção Social: Lisboa.
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NOTA DE ABERTURA
            

As autarquias locais constituem-se como entidades que têm um importante papel na desconstrução dos estereótipos de género e na im-
plementação de medidas concretas que promovam a formação de cidadãos cientes de que são titulares dos mesmos direitos, independen-
temente do género, raça, religião, língua, território de origem, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição 
social ou orientação sexual.

A Câmara Municipal da Amadora, tendo em conta a proximidade que tem com os munícipes e a privilegiada visão integrada que possui das 
condições de vida e das expectativas dos cidadãos que residem no seu território de atuação, considera a igualdade de género um domínio 
estratégico de promoção dos direitos humanos e de cidadania e de construção de uma sociedade mais justa, tal como está enunciado na 
chamada Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, aprovada pelas Nações Unidas, em 2015.

Desde 2013, que o Município da Amadora tem feito uma clara aposta, enquanto órgão autárquico, em torno da igualdade de género, procu-
rando envolver os/as trabalhadores/as e diferentes parceiros, tendo já sido elaborados vários Planos Municipais para a Igualdade.

Dando continuidade a este trabalho, o IV Plano Municipal para a Igualdade pretende adotar um conjunto de ações que promovam e potenciem 
a igualdade do género no Município e sirvam para combater a discriminação em razão do sexo em todos os domínios da vida em sociedade.

       

          A Presidente da CMA

                  Carla Tavares



10 11



11

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE | 2021/2022

INTRODUÇÃO

A igualdade de género tornou-se uma das questões candentes da sociedade contemporânea. Constitui, com efeito, um tema central na 
promoção do exercício dos direitos da cidadania, sendo transversal aos diversos níveis de atuação em termos de administração política e 
territorial.

É comum afirmar-se que a sociedade é formada por duas metades - homens e mulheres – que dispõem de direitos iguais, como decorre 
da lei portuguesa e de numerosos instrumentos internacionais. No entanto, a aludida igualdade não está sempre presente na prática e na 
mentalidade tanto de homens como de mulheres, quer no plano nacional, quer no plano internacional. E a verdade é que segundo o relatório 
do Banco Mundial sobre a inclusão económica divulgado no passado dia 23 de fevereiro de 2021, a igualdade de género global ainda não 
foi atingida, apesar terem sido feitos grandes progressos nos últimos 50 anos. Efetivamente, não basta que a igualdade dos homens e das 
mulheres esteja legalmente reconhecido e seja mesmo considerado um direito fundamental e um valor capital para a democracia; ao invés, é 
absolutamente necessário o seu efetivo exercício na vida política, económica, social e cultural.

As autarquias locais pela especial proximidade que tem com os cidadãos, pela privilegiada visão integrada que possuem das condições de 
vida e das expectativas dos cidadãos que residem no seu território de atuação, são entidades que têm um importante papel na desconstrução 
dos estereótipos de género e na implementação de medidas concretas que promovam a formação de cidadãos cientes de que são titulares 
dos mesmos direitos, independentemente do género, raça, religião, língua, território de origem, convicções políticas ou ideológicas, instrução, 
situação económica, condição social ou orientação sexual.

Não foi por acaso que o legislador integrou no quadro das competências das autarquias locais previstas na Lei nº 75/2013, de 11 de setembro, 
“assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, designadamente através da adoção de planos 
municipais para a igualdade” (artigo 33º, nº 1, al. q), ou seja, a definição de objectivos em matéria de igualdade entre mulheres e homens em 
todos os domínios de ação, considerando até que se trata de um domínio estratégico de promoção dos direitos humanos e de cidadania e de 
construção de uma sociedade mais justa, tal como está enunciado na chamada Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, aprovada 
pelas Nações Unidas, em 2015.

Ademais, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual (ENIND), aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, faz saber que: “A ENIND assume a territorialização como prioridade. Estabelecem-se me-
didas que visam adequar as políticas públicas às características e necessidades territoriais do país, reforçar e potenciar o trabalho de atores 
locais e em rede, atendendo à proximidade à população e o leque de novas competências decorrentes do processo de descentralização. 
Assumem-se, assim, as autarquias locais e sua rede de parcerias como agentes estratégicos do mainstreaming do combate à discriminação 
em razão do sexo e da promoção da Igualdade entre homens e mulheres (…) Do ponto de vista da ação estratégica, o mainstreaming nas 
diferentes áreas de política da administração local deverá consubstanciar-se na elaboração de planos municipais para a igualdade que tra-
duzam, à escala local, a estrutura da ENIND e respetiva articulação e concretização em planos setoriais locais, salvaguardando a autonomia 
das autarquias e a especificidade regional”.

Neste contexto, importa elaborar um plano municipal para a igualdade e adotar um conjunto de ações que promovam e potenciem a igualda-
de do género no Município e sirvam para combater a discriminação em razão do sexo em todos os domínios da vida em sociedade.
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CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município da Amadora foi criado em 11 de setembro de 1979, 
data em que deixou de ser uma freguesia do Concelho de Oei-
ras, ao qual pertencia desde 1916. Desde então, a 11 de setembro 
comemora-se o feriado municipal deste Município. Este foi o pri-
meiro município português a ser criado após o 25 de Abril de 1974, 
sendo denominado de “Município de Abril”. Desde a sua criação, o 
Município da Amadora tem-se afirmado, principalmente devido à 
sua centralidade, como um dos principais pontos de circulação de 
pessoas e bens na área metropolitana de Lisboa, confinando com 
os municípios de Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra.

Quando foi criado, o Município da Amadora era constituído por oito 
freguesias: Alfragide, Brandoa, Buraca, Damaia, Falagueira, Mina, 
Reboleira e Venteira. Em 1997 este número foi elevado para 11 fre-
guesias, juntando-se às iniciais as freguesias de Alfornelos, São 
Brás e Venda Nova. Atualmente, o Município é composto por 6 fre-
guesias: Águas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, Falagueira-Venda 
Nova, Mina de Água e Venteira (figura 2).

1. MUNICÍPIO DA AMADORA
 BREVE RETRATO SOCIOECONÓMICO
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Figura 1: Localização geográfica Figura 2: Freguesias do Município da Amadora
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Figura 3: Brasão do Município da Amadora

DESCRIÇÃO HERÁLDICA DO MUNICÍPIO

A Portaria n.º 101/84, de 15 de fevereiro, aprovou a constituição he-
ráldica das armas, selo e estandarte do Município da Amadora, nos 
seguintes termos:

Armas. - Campo de verde, tendo em faixa um aqueduto de 3 arcos, 
de prata, lavrada de negro.

Em chefe, manga de vento enfunada de prata, posta em banda, co-
locada à dextra, com haste e rolamentos de ouro e ferros de negro; 
brocante sobre esta e colocada à sinistra, hélice de avião com cubo 
de vermelho e 2 pás de ouro, posta em contrabanda, com cores e 
metais entrecambados.

Em contrachefe, romãzeiro de 3 ramos, arrancado, florido e frutado 
de ouro, com bagas de fruto vermelho.

Coroa mural de 5 torres de prata.

Estandarte. - Gironado de 8 peças de verde e preto. Listel sotopos-
to ao brasão, com os dizeres: «Cidade da Amadora». Cordão de 
borlas de verde e prata; haste de ouro.

Selo. - Circular, contendo o mesmo arranjo heráldico, sem identifica-
ção de cores e metais. Circundante e dentro de um segundo círculo as 
palavras: «Cidade da Amadora» ou «Câmara Municipal da Amadora».

Há um simbolismo subjacente no brasão de armas adotado pelo 
Município da Amadora:

A natureza – os “amenos campos” da Amadora. Cor repousante.

Liberdade - livre-trânsito.

Esperança – cidade nova, nascida da esperança.

Histórico - monumental, símbolo convencional de campo de aviação.

Árvore – vida – renovação – heraldicamente estilizada.

Romãzeira – além do valor estético e gráfico, riqueza, acolhimento, 
felicidade, fruto que rebenta quando maduro, não murcha (romã – 
granada) a cidade que cresce - explosão demográfica – renovação 
constante.
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ÁREA TERRITORIAL E POPULAÇÃO

O Concelho da Amadora tem uma área com 23,8 km2 e, segundo 
os dados da Pordata 2019 tinha 182,915 habitantes, dos quais 98112 
são do sexo feminino (54%) e 84804 são do sexo masculino (46%). 
Trata-se de um concelho com uma elevada densidade populacio-
nal na ordem de 7,692,0.

No que diz respeito à estrutura etária do município, a população 
jovem (com menos de 15 anos) representa 15,7 % da população, 
enquanto a população em idade ativa (dos 15 aos 64 anos) repre-
senta 60,9%. Continua a ser preocupante o envelhecimento popu-
lacional, sendo que o índice de envelhecimento em 2019 apontava 
para a existência de 150 seniores para cada 100 jovens com menos 
de 15 anos. Importa sublinhar o aumento da população nos últimos 
escalões da pirâmide, sendo que em 2019, a população com 65 e 
mais anos representava 23,4% do total da população do município. 

No que se refere à evolução da população imigrante, em 2019 (da-
dos da Pordata) residiam na Amadora 21.838 indivíduos de nacio-
nalidade não portuguesa, representando 11,7 % do total da popula-
ção. O ranking das 10 nacionalidades mais presentes na cidade não 
sofreu alterações na sua estrutura nos últimos anos, continuando 
a verificar-se uma forte presença de pessoas oriundas dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), predominando população 
cabo-verdiana, brasileira, guineense e angolana.

Emprego

No que concerne aos dados do emprego, e de acordo com a Por-
data, em 2020 existiam 6167 desempregados inscritos no Centro de 
Emprego, representando 5,5 % da população ativa total. 

Ao nível das habilitações literárias, o maior número de desem-
pregados eram mulheres, com o ensino secundário e o 3º ciclo. 
Estavam inscritas no Centro de Emprego há mais de um ano 4625 
pessoas. A propósito dos subsídios de desemprego, em dezembro 
de 2020, 4625 pessoas tinham feito pedido de subsídio. 

Habitação

No âmbito da Habitação, e de acordo com o Diagnóstico Social 
da Rede Social de 2017, existem 2.098 fogos, com predominância 
de tipologias T2 (38,5%) e T3 (24,5%). Estão concentrados em três 
grandes empreendimentos no território da Amadora (Casal da 
Mira, Casal da Boba e Casal do Silva, cujas habitações perfazem 
um total de 73,7% do total disponível). 

No que refere à caracterização dos habitantes dos fogos munici-
pais, a maioria provém dos processos de realojamento dos bairros 
de construção e ocupação ilegal, reproduzindo as problemáticas 
nestes diagnosticados: desemprego, baixas qualificações escola-
res e profissionais, baixos rendimentos e grande dependência de 
apoios sociais públicos.

Analisando a evolução dos bairros degradados da Amadora, em 
2016 existiam 1.023 casas abarracadas, tendo sido demolidas 30% 
das casas registadas em 2014. Das 4.791 casas de construção e 
ocupação ilegal recenseadas no Programa Especial de Realoja-
mento permanecem 21%, residindo nelas 1.436 pessoas inscritas 
no mesmo programa. 

As demolições ocorridas entre 2014 e 2016 concentram-se essen-
cialmente nos Bairros Santa Filomena e 6 de Maio.

Saúde

No âmbito da Saúde e de acordo com o Perfil Local de Saúde de 
2014, as áreas de intervenção estratégica prioritárias ao nível dos 
cuidados de saúde primários eram os seguintes: doenças oncoló-
gicas (cancros da mama, colo do útero e cólon e reto); doença is-
quémica cardíaca; acidente vascular cerebral; VIH/SIDA; doenças 
atribuíveis ao consumo excessivo de álcool; tuberculose; diabetes 
Mellitus.
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Apoios e prestações sociais

No que se refere aos apoios e prestações sociais, importa referir 
que em 2019 existiam 59.357 pensionistas (representando 38% da 
população) e 4.689 beneficiários de Rendimento Social de Inser-
ção.

No âmbito do Sistema de Atendimento e Acompanhamento Inte-
grado (parceria entre a Câmara Municipal, o Instituto de Segurança 
Social e as Juntas de Freguesia), em 2020 foram realizados 6342 
atendimentos, abrangendo 3002 pessoas. A maioria das pessoas 
atendidas foi do sexo feminino (77%) em idade ativa - 35-64 anos 
(57%) e de nacionalidade portuguesa (74%).

A maior parte dos pedidos de apoio apresentados foram no âmbito 
da carência económica, apoio alimentar e apoio em medicação.

Violência doméstica

Em relação à temática da violência doméstica, tendo em conta 
os dados do Serviço de Atendimento Especializado a Vitimas de 
Violência, em 2020 foram realizados 266 atendimentos, abrangen-
do 107 pessoas. Verificou-se um aumento de 21.6% no número de 
utentes atendidos face a 2019.

Pessoas em situação de sem-abrigo

No âmbito do trabalho desenvolvido com as pessoas em situação 
de sem-abrigo, foram realizados 74 atendimentos de 1ª linha e 592 
atendimentos de 2ª linha no Espaço Aberto ao Diálogo, resposta da 
Comunidade Vida e Paz, tendo sido realizados 1167 contactos pela 
unidade Móvel de Atendimento (474 novas situações identificadas). 
Foram também realizados 198 contactos pela equipa de Rua (22 
novas situações).

Equipamentos e atividades culturais e lúdicas

O concelho possui alguns imóveis de interesse nacional. É o caso 
dos Recreios da Amadora inaugurados em 1914 e reabertos ao pú-

blico em 1997 após uma profunda intervenção de restauro; a Casa 
Roque Gameiro e Casa Aprígio Gomes, edificadas no início do séc. 
XX; a Capela da Nossa Senhora da Lapa inaugurada em 1760; o 
Aqueduto das Águas Livres e as suas Mães de Água; a Necrópole 
de Carenque, entre outros.

Dispõe de uma renovada sala de espetáculos na freguesia das 
Águas Livres, o Anfiteatro D. João V, edifício inaugurado em 1966, 
da autoria do arquiteto Luís Soares Branco e reaberto em 5 de se-
tembro de 2015.

Outro importante equipamento cultural do concelho é a Biblioteca 
Municipal inaugurada em 19 de junho de 2009, tendo recebido o 
nome de Fernando Piteira Santos, um homem das letras e defensor 
da liberdade, nascido na Amadora em 23 de janeiro de 1918.

A cidade organiza anualmente o maior Festival de Banda Dese-
nhada Nacional, que conta com a presença de importantes autores 
nacionais e internacionais.

Em setembro, realizam-se as comemorações do Aniversário do 
Município que incluem iniciativas como a Feirarte (Feira de Artesa-
nato) e a Feira do Livro.

Outro evento relevante na animação cultural do Município é o Fes-
tival de Música Popular Portuguesa, onde é atribuído anualmente 
o Prémio Zeca Afonso, o qual já distinguiu importantes nomes da 
música nacional.

No fim de ano, a corrida de São Silvestre é um acontecimento de 
relevo nacional na área desportiva que conta com a presença dos 
melhores atletas na modalidade.

Estabelecendo uma ponte entre o passado e o futuro, a Casa Aprí-
gio Gomes alberga, hoje, a Galeria Municipal Artur Bual. De igual 
importância histórica, a Casa Museu Roque Gameiro que com di-
versa atividade cultural e educativa é um dos pólos culturais da 
Amadora. Por seu turno, o Município detém, ainda, a Gestão da 
Casa de Malta que atualmente alberga o Museu de Arqueologia 
Municipal.
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Nos termos do artigo 6º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 
aprovou o regime jurídico das autarquias locais, são órgãos repre-
sentativos do Município a Assembleia Municipal – órgão delibera-
tivo e a Câmara Municipal – órgão executivo.

Dito isto, a composição dos órgãos municipais pode influir nas po-
líticas locais e, por via disso, nos diferentes segmentos da socie-
dade. Torna-se, pois, importante a participação política equilibrada 
dos sexos.

Não é despiciendo referir que o artigo 109º da CRP dispõe que “A 
participação direta e ativa de homens e mulheres na vida políti-
ca constitui condição e instrumento fundamental de consolidação 
do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no 
exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em 
função do sexo no acesso a cargos políticos”.

A análise dos três últimos mandatos permite verificar que os elei-
tos/as da Câmara Municipal da Amadora são maioritariamente do 

sexo masculino, tendo sido os mandatos de 2013-2017 e 2018-2021 
aqueles que mais se aproximaram da paridade. No actual mandato 
autárquico, verificamos que o número de eleitos do sexo feminino 
continua a ser ligeiramente inferior aos eleitos do sexo masculino, 
mantendo-se a presidência ocupada por uma mulher. 

Da análise dos três últimos mandatos para a Assembleia Municipal 
da Amadora verifica-se que os membros do sexo masculino são 
largamente superiores aos membros do sexo feminino. Importa, 
porém, destacar um único facto dissonante, isto é, a existência de 
paridade no mandato 2013-2017 quanto aos membros por inerên-
cia, ou seja, foram eleitos três presidentes de junta do sexo femini-
no e outros três do sexo masculino.

Estes valores revelam que a hegemonia dos homens, aliás, na linha 
do que se tem verificado na esfera política da sociedade portuguesa, 
em relação aos cargos políticos ocupados por mulheres, sem em-
bargo destas constituírem a maior parte da sociedade e não verem a 
sua representação espelhada de forma equitativa na esfera política. 

2. DIMENSÃO INTERNA
 2.1. Os órgãos do Município da Amadora

CARGO
2009-2013 2013-2017 2017-2021

H M H M H M

PRESIDÊNCIA 1 1 1

VEREADORES 7 3 6 4 6 4

TOTAL 8 3 6 5 6 5

2009-2013 2013-2017 2017-2021

H M H M H M

MEMBROS 
ELEITOS

(diretamente)
21 12 21 12 22 11

MEMBROS 
POR INERÊNCIA
(Presid. de Junta)

9 2 3 3 4 2

TOTAL
30 14 24 15 26 23

44 39 39

QUADRO 2: 
Eleitos para a Assembleia Municipal, segundo o sexo, nos mandatos de 2009 a 2013, de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021.

QUADRO 1: 
Eleitos para a Câmara Municipal, segundo o cargo e sexo, nos mandatos de 2009 a 2013, de 2009 a 2017 e de 2017 a 2021.



17

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE | 2021/2022

2.2. A realidade interna do Município da Amadora e acordo com o balanço social

Segundo o balanço social de 2019, o Município da Amadora con-
tava com 1678 trabalhadores, 1131 do sexo feminino e 547 do sexo 
masculino, como se alcança do quadro infra:

Dirigente 
- Superior

Dirigente 
- Intermédio

Carreiras 
Gerais 

- Técnico 
Superior

Carreiras 
Gerais 

- Assistente 
Técnico

Carreiras 
Gerais 

- Assist. 
Operacional

Bombeiros Informática Polícia 
Municipal Outros Total

Comissão 
de Serviço

H: 0 H: 15 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 4 H: 19

M: 0 M: 21 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 11 M: 32

T: 0 T: 36 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 15 T: 51

CTFP 
por tempo 

indeterminado

H: 0 H: 0 H: 60 H: 73 H: 352 H: 0 H: 12 H: 9 H: 8 H: 514

M: 0 M: 0 M: 157 M: 285 M: 467 M: 0 M: 2 M: 5 M: 3 M: 919

T: 0 T: 0 T: 217 T: 358 T: 819 T: 0 T: 14 T: 14 T: 11 T: 1433

CTFP 
a termo 

resolutivo certo

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 14 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 14

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 172 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 172

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 186 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 186

CTFP 
a termo 

resolutivo incerto

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 8 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 8

T: 0 T: 0 T: 8 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 8

Outra
H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0

TOTAL
H: 0 H: 15 H: 60 H: 73 H: 366 H: 0 H: 12 H: 9 H: 12 H: 547

M: 0 M: 21 M: 165 M: 285 M: 639 M: 0 M: 2 M: 5 M: 14 M: 1131

T: 0 T: 36 T: 225 T: 358 T: 1005 T: 0 T: 14 T: 14 T: 26 T: 1678

Analisando o aludido quadro 3 em relação à contagem dos traba-
lhadores por categoria/carreira segundo o sexo, verificamos que a 
maioria dos trabalhadores com a categoria de Assistente Opera-
cional é do sexo feminino (639).

Na categoria/carreira de Assistente Técnico/a as mulheres encon-
tram-se, igualmente, em maior número (285), bem como na cate-

goria/carreira de Técnico/a Superior (165), sendo que é nestas duas 
categorias/carreiras que possuem uma maior taxa de feminização. 

Quanto aos cargos de direcção intermédia, verifica-se também a 
existência de um maior número de mulheres (21 versus 15 num to-
tal de 36).

QUADRO 3: 
Contagem dos trabalhadores por categoria/carreira segundo a modalidade de vinculação e género. Ano 2019
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Dirigente 
- Superior

Dirigente 
- Intermédio

Carreiras 
Gerais 

- Técnico 
Superior

Carreiras 
Gerais 

- Assistente 
Técnico

Carreiras 
Gerais 

- Assistente 
Operacional

Bombeiros Informática Polícia 
Municipal Outros Total

Menos 
de 20 anos

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 1 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 1

T: 0 T: 0 T: 0 T: 1 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 1

20 - 24
H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 1 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 1

M: 0 M: 0 M: 1 M: 1 M: 1 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 3

T: 0 T: 0 T: 1 T: 1 T: 2 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 4

25 - 29
H: 0 H: 0 H: 0 H: 1 H: 3 H: 0 H: 0 H: 1 H: 0 H: 5

M: 0 M: 0 M: 8 M: 0 M: 15 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 23

T: 0 T: 0 T: 8 T: 1 T: 18 T: 0 T: 0 T: 1 T: 0 T: 28

30-34
H: 0 H: 0 H: 1 H: 4 H: 7 H: 0 H: 0 H: 5 H: 0 H: 17

M: 0 M: 0 M: 15 M: 6 M: 27 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 48

T: 0 T: 0 T: 16 T: 10 T: 34 T: 0 T: 0 T: 5 T: 0 T: 65

35-39
H: 0 H: 2 H: 2 H: 5 H: 17 H: 0 H: 1 H: 1 H: 0 H: 28

M: 0 M: 0 M: 16 M: 19 M: 38 M: 0 M: 0 M: 1 M: 5 M: 79

T: 0 T: 2 T: 18 T: 24 T: 55 T: 0 T: 1 T: 2 T: 5 T: 107

40-44
H: 0 H: 3 H: 10 H: 11 H: 45 H: 0 H: 4 H: 2 H: 1 H: 76

M: 0 M: 7 M: 31 M: 51 M: 58 M: 0 M: 0 M: 3 M: 1 M: 151

T: 0 T: 10 T: 41 T: 62 T: 103 T: 0 T: 4 T: 5 T: 2 T: 227

45-48
H: 0 H: 3 H: 14 H: 15 H: 60 H: 0 H: 1 H: 0 H: 0 H: 93

M: 0 M: 3 M: 42 M: 51 M: 87 M: 0 M: 0 M: 1 M: 4 M: 188

T: 0 T: 6 T: 56 T: 66 T: 147 T: 0 T: 1 T: 1 T: 4 T: 281

50-54
H: 0 H: 2 H: 8 H: 9 H: 63 H: 0 H: 4 H: 0 H: 3 H: 89

M: 0 M: 5 M: 19 M: 54 M: 114 M: 0 M: 1 M: 0 M: 0 M: 193

T: 0 T: 7 T: 27 T: 63 T: 177 T: 0 T: 5 T: 0 T: 3 T: 282

55-59
H: 0 H: 2 H: 7 H: 15 H: 77 H: 0 H: 1 H: 0 H: 5 H: 107

M: 0 M: 4 M: 16 M: 49 M: 154 M: 0 M: 0 M: 0 M: 2 M: 225

T: 0 T: 6 T: 23 T: 64 T: 231 T: 0 T: 1 T: 0 T: 7 T: 332

60-64
H: 0 H: 2 H: 14 H: 11 H: 75 H: 0 H: 1 H: 0 H: 0 H: 103

M: 0 M: 0 M: 15 M: 50 M: 111 M: 0 M: 1 M: 0 M: 2 M: 179

T: 0 T: 2 T: 29 T: 61 T: 186 T: 0 T: 2 T: 0 T: 2 T: 282

65-69
H: 0 H: 1 H: 4 H: 2 H: 18 H: 0 H: 0 H: 0 H: 3 H: 28

M: 0 M: 2 M: 2 M: 3 M: 34 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 41

T: 0 T: 3 T: 6 T: 5 T: 52 T: 0 T: 0 T: 0 T: 3 T: 69

70 ou 
mais anos

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0

Total
H: 0 H: 15 H: 60 H: 73 H: 366 H: 0 H: 12 H: 9 H: 12 H: 547

M: 0 M: 21 M: 165 M: 285 M: 639 M: 0 M: 2 M: 5 M: 14 M: 1131

T: 0 T: 36 T: 225 T: 358 T: 1005 T: 0 T: 14 T: 14 T: 26 T: 1678

QUADRO 4: 
Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género.
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Dirigente - 
Superior

Dirigente - 
Intermédio

Carreiras 
Gerais 

- Técnico 
Superior

Carreiras 
Gerais 

- Assistente 
Técnico

Carreiras 
Gerais - 

Assistente 
Operacional

Bombeiros Informática Polícia 
Municipal Outros Total

Menos de 4 anos 
de escolaridade

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 5 H: 0 H: 0 H: 0 H: 1 H: 6

M: 0 M: 0 M: 0 M: 1 M: 5 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 6

T: 0 T: 0 T: 0 T: 1 T: 10 T: 0 T: 0 T: 0 T: 1 T: 12

4 anos de 
escolaridade

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 95 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 95

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 77 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 77

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 172 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 172

6 anos de 
escolaridade

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 117 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 117

M: 0 M: 0 M: 0 M: 8 M: 139 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 147

T: 0 T: 0 T: 0 T: 8 T: 256 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 264

9.º ano ou 
equivalente

H: 0 H: 0 H: 0 H: 10 H: 85 H: 0 H: 0 H: 0 H: 2 H: 97

M: 0 M: 0 M: 0 M: 23 M: 202 M: 0 M: 0 M: 0 M: 3 M: 228

T: 0 T: 0 T: 0 T: 33 T: 287 T: 0 T: 0 T: 0 T: 5 T: 325

11.º ano
H: 0 H: 0 H: 0 H: 12 H: 10 H: 0 H: 0 H: 0 H: 2 H: 24

M: 0 M: 0 M: 0 M: 35 M: 24 M: 0 M: 1 M: 0 M: 1 M: 61

T: 0 T: 0 T: 0 T: 47 T: 34 T: 0 T: 1 T: 0 T: 3 T: 85

12.º ano ou 
equivalente

H: 0 H: 0 H: 0 H: 46 H: 53 H: 0 H: 7 H: 9 H: 6 H: 121

M: 0 M: 0 M: 1 M: 180 M: 187 M: 0 M: 1 M: 4 M: 3 M: 376

T: 0 T: 0 T: 1 T: 226 T: 240 T: 0 T: 8 T: 13 T: 9 T: 497

Bacharelato
H: 0 H: 0 H: 5 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 5

M: 0 M: 0 M: 4 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 4

T: 0 T: 0 T: 9 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 9

Licenciatura
H: 0 H: 13 H: 53 H: 5 H: 1 H: 0 H: 5 H: 0 H: 1 H: 78

M: 0 M: 21 M: 138 M: 34 M: 5 M: 0 M: 0 M: 1 M: 7 M: 206

T: 0 T: 34 T: 191 T: 39 T: 6 T: 0 T: 5 T: 1 T: 8 T: 284

Mestrado
H: 0 H: 2 H: 1 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 3

M: 0 M: 0 M: 22 M: 4 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 26

T: 0 T: 2 T: 23 T: 4 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 29

Doutoramento
H: 0 H: 0 H: 1 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 1

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 1 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 1

Total
H: 0 H: 15 H: 60 H: 73 H: 366 H: 0 H: 12 H: 9 H: 12 H: 547

M: 0 M: 21 M: 165 M: 285 M: 639 M: 0 M: 2 M: 5 M: 14 M: 1131

T: 0 T: 36 T: 225 T: 358 T: 1005 T: 0 T: 14 T: 14 T: 26 T: 1678

QUADRO 5: 
Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade e género.



20 2121

Dirigente 
- Superior

Dirigente 
- Intermédio

Carreiras 
Gerais 

- Técnico 
Superior

Carreiras 
Gerais 

- Assistente 
Técnico

Carreiras 
Gerais - 

Assistente 
Operacional

Bombeiros Informática Polícia 
Municipal Outros Total

Casamento

H: 0 H: 0 H: 0 H: 11 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 11

M: 0 M: 0 M: 29 M: 10 M: 21 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 60

T: 0 T: 0 T: 29 T: 21 T: 21 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 71

Protecção 
na parentalidade

H: 0 H: 0 H: 4,5 H: 1 H: 14 H: 0 H: 0,5 H: 0 H: 0 H: 20

M: 0 M: 0 M: 200,5 M: 108 M: 58,5 M: 0 M: 0 M: 0,5 M: 0 M: 367,5

T: 0 T: 0 T: 205 T: 109 T: 72,5 T: 0 T: 0,5 T: 0,5 T: 0 T: 387,5

Falecimento 
de familiar

H: 0 H: 0,5 H: 17 H: 18 H: 108,5 H: 0 H: 0 H: 0 H: 7 H: 151

M: 0 M: 6 M: 27 M: 85 M: 183,5 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 301,5

T: 0 T: 6,5 T: 44 T: 103 T: 292 T: 0 T: 0 T: 0 T: 7 T: 452,5

Doença

H: 0 H: 89 H: 62 H: 800 H: 8524 H: 0 H: 0 H: 155 H: 89 H: 9719

M: 0 M: 29 M: 1861,5 M: 5141 M: 12684 M: 0 M: 0 M: 61 M: 5 M: 19781,5

T: 0 T: 118 T: 1923,5 T: 5941 T: 21208 T: 0 T: 0 T: 216 T: 94 T: 29500,5

Por acidente em 
serviço ou doença 

profissional

H: 0 H: 0 H: 3 H: 14 H: 2457,5 H: 0 H: 19 H: 180 H: 0 H: 2673,5

M: 0 M: 1 M: 114 M: 434,5 M: 1471 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 2020,5

T: 0 T: 1 T: 117 T: 448,5 T: 3928,5 T: 0 T: 19 T: 180 T: 0 T: 4694

Assistência 
a familiares

H: 0 H: 0 H: 17 H: 59 H: 80 H: 0 H: 13 H: 15 H: 1 H: 185

M: 0 M: 10 M: 105 M: 367 M: 88 M: 0 M: 15 M: 8 M: 0 M: 593

T: 0 T: 10 T: 122 T: 426 T: 168 T: 0 T: 28 T: 23 T: 1 T: 778

Trabalhador-estu-
dante

H: 0 H: 0 H: 0 H: 21,5 H: 0 H: 0 H: 0 H: 40 H: 0 H: 61,5

M: 0 M: 0 M: 19 M: 110 M: 27,5 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 156,5

T: 0 T: 0 T: 19 T: 131,5 T: 27,5 T: 0 T: 0 T: 40 T: 0 T: 218

Por conta 
do período de 

férias

H: 0 H: 5,5 H: 56 H: 119,5 H: 493 H: 0 H: 14,5 H: 3 H: 8 H: 699,5

M: 0 M: 6,5 M: 228,5 M: 422 M: 475 M: 0 M: 2 M: 3 M: 9 M: 1146

T: 0 T: 12 T: 284,5 T: 541,5 T: 968 T: 0 T: 16,5 T: 6 T: 17 T: 1845,5

Com perda 
de vencimento

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0

Cumprimento 
de 

pena disciplinar

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 200 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 200

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 200 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 200

Greve

H: 0 H: 0 H: 5 H: 39 H: 498,5 H: 0 H: 4 H: 6 H: 0 H: 552,5

M: 0 M: 0 M: 58 M: 267,5 M: 1415 M: 0 M: 1 M: 4 M: 0 M: 1745,5

T: 0 T: 0 T: 63 T: 306,5 T: 1913,5 T: 0 T: 5 T: 10 T: 0 T: 2298

Injustificadas

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 501 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 501

M: 0 M: 0 M: 0 M: 247 M: 36 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 283

T: 0 T: 0 T: 0 T: 247 T: 537 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 784

Outros

H: 0 H: 53 H: 281 H: 319 H: 3175,5 H: 0 H: 94,5 H: 28 H: 37,5 H: 3988,5

M: 0 M: 47 M: 739,5 M: 1335,5 M: 2713,5 M: 0 M: 6 M: 22,5 M: 14 M: 4878

T: 0 T: 100 T: 1020,5 T: 1654,5 T: 5889 T: 0 T: 100,5 T: 50,5 T: 51,5 T: 8866,5

Total

H: 0 H: 148 H: 445,5 H: 1402 H: 16052 H: 0 H: 145,5 H: 427 H: 142,5 H: 18762,5

M: 0 M: 99,5 M: 3382 M: 8527,5 M: 19173 M: 0 M: 24 M: 99 M: 28 M: 31333

T: 0 T: 247,5 T: 3827,5 T: 9929,5 T: 35225 T: 0 T: 169,5 T: 526 T: 170,5 T: 50095,5

QUADRO 6: 
Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo/carreira segundo o motivo de ausências e género.
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O escalão etário com maior número de trabalhadores e trabalhado-
ras do Município é o que compreende as idades entre os 55 e os 59 
anos, verificando-se um total de 332 trabalhadores/as, integrando 
a carreira/categoria de Assistentes Operacionais. Predominam as 
mulheres com 225 por contraposição dos membros do sexo mas-
culino que somam 107 (quadro 4). 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, verifica-se à luz do 
quadro 5 a predominância dos/as trabalhadores/as do sexo fe-
minino nos níveis de escolaridade mais elevados (licenciaturas e 
mestrados), à exceção do doutoramento onde está representado 
apenas um trabalhador do sexo masculino. 

Nos níveis de escolaridade mais baixos, ou seja, até ao 12º ano, 
verifica-se igualmente uma maior representação do sexo feminino 
à exceção dos 4 anos de escolaridade em que os trabalhadores do 
sexo masculino superam os do sexo feminino e, ainda, à exceção 
da escolaridade “menos de 4 anos” em que existe uma paridade 
entre homens e mulheres. 

Passando de seguida à análise do número de dias de ausência ao 
trabalho durante o ano de 2019, por motivo de ausência e género, é 
possível verificar pela leitura do quadro 6 que os motivos de ausên-
cia por parte dos/as trabalhadores/as do sexo feminino incidiram 
em larga medida por doença e, depois, por motivo de greve, por 
conta do período de férias, assistência a familiares e, por último, por 
motivo de proteção na parentalidade. 

Por seu turno, os trabalhadores do sexo masculino apresentam 
mais dias de ausência ao trabalho por doença, seguido de acidente 
em serviço, por conta do período de férias e, por fim, por motivo 
de greve. 

Na sua globalidade, o maior número de dias de ausência ao tra-
balho é registado por mulheres, sendo na categoria de Assistente 
Operacional onde se regista o maior número de ausência ao tra-
balho. 
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A Câmara Municipal da Amadora tem desenvolvido um trabalho 
de grande proximidade com as diversas entidades privadas do ter-
ritório, procurando o estabelecimento de parcerias sustentadas no 
crescimento da cidade, visando a complementaridade das diversas 
intervenções.

Neste âmbito, a Rede Social da Amadora criada em 2003, respon-
dendo à medida de política social instituída pelo Decreto de Lei 
nº115/2006, de 14 de Junho, que Regulamenta a rede social, definin-
do o funcionamento e as competências dos seus órgãos, bem como 
os princípios e regras subjacentes aos instrumentos de planeamento 
que lhe estão associados, em desenvolvimento do regime jurídico 
de transferência de competências para as autarquias locais, tendo 
como objetivo um trabalho em parceria alargada, incidindo na plani-
ficação estratégica da intervenção social local. É neste contexto que 
o Município da Amadora, dinamizador por excelência da Rede Social 

3. DIMENSÃO EXTERNA

da Amadora, tem mantido uma relação de grande proximidade com 
as Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Por outro lado, a relação com as entidades privadas do setor lucra-
tivo tem vindo a ser alvo de grande investimento pelo Município, 
promovendo práticas de responsabilidade social direcionadas para 
a cidade da Amadora. Neste âmbito, destacam-se as empresas 
aderentes do Cartão 65 +, que disponibilizam benefícios e condi-
ções vantajosas as seniores residentes que disponham do referido 
cartão. 

Importa ainda referir o envolvimento de diversas empresas do 
Concelho em atividades do Banco Local de Voluntariado da Ama-
dora, em ações de responsabilidade social, nas instituições sociais 
do Concelho e na campanha ‘Seja Solidário’ (recolha de bens de 
primeira necessidade).
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No plano internacional, a questão de igualdade entre homens e 
mulheres está, desde logo, consagrada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, dispondo o artigo 1º 
que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

com os outros em espírito de fraternidade”. No entanto, o quadro 
de referência internacional sobre esta matéria não se esgota na 
referida declaração internacional. Com efeito, ao longo dos anos 
vários foram os instrumentos internacionais que dedicaram aten-
ção a esta temática, como se pode verificar no quadro 7.

4. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO SOBRE A IGUALDADE DE GÉNERO
 4.1. Contexto internacional

ANO INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos

1966 Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos

1975 Conferência Mundial das Nações Unidas para o Ano Internacional da Mulher, no México

1979 Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as Mulheres

1980 Conferência Mundial das Nações Unidas para a Década da Mulher, em Copenhaga

1985 III Conferência das Nações Unidas para a Década da Mulher, em Nairobi

1993 Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher

1995 IV Conferencia Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, em Pequim

2000 Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e o Protocolo Adicional Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do 
Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças

2000 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

2000 Declaração do Milénio das Nações Unidas e Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

2010 Plano Estratégico de Cooperação para a Igualdade do Género e Empoderamento das Mulheres, CPLP

2010
Decisão do Conselho da Europa, que estabelece que as políticas de conciliação profissional com a familiar, juntamente com o acesso a estruturas de acolhi-
mento de crianças, a preços acessíveis e a inovação na forma como o trabalho é organizado, devem visar aumentar as taxas de emprego, nomeadamente entre 
os jovens, os trabalhadores mais idosos e as mulheres. 

2010 Recomendação CM/Rec (2010) 5 do Comité de Ministros do Conselho da Europa aos Estados-Membros sobre medidas para o combate à discriminação em 
razão da Orientação Sexual ou da Identidade de Género.

2011 Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, Centro de Convenção de Istambul

2014 Plano de Acção para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género 2014-2016 (CPLP)

2015 Resolução adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, intitulada “Transformar o Mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”

2016 Plano de Açao para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género 2016-2018 (CPLP)

2017 Plano de Ação para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres 2017-2020, (CPLP)

2018 Estratégia do Conselho da Europa para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018-2023

QUADRO 7: 
Cronologia de instrumentos internacionais em matéria de igualdade de género
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É merecedor de especial destaque a Resolução adotada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas, na cimeira realizada na sede da 
ONU, em Nova Iorque (EUA), a 25 de setembro de 2015, intitulada 
“Transformar o nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvi-
mento sustentável”, mais conhecida simplesmente como Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável. Entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 2016.

Trata-se de uma agenda muito ambiciosa para os próximos 15 
anos, ou seja, até 2030, na medida em que aborda as várias dimen-
sões do desenvolvimento sustentável (social, económica e ambien-
tal) de forma interligada, promovendo igualmente a paz e a justiça. 

Implica a conjugação de esforços de uma multiplicidade de atores, 
nomeadamente os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o 
sector publico, o sector privado, o terceiro sector e a sociedade 
civil. Com este plano de ação internacional visa-se um mundo mais 
justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável. 

A agenda 2030 assenta em 17 objetivos de desenvolvimento sus-
tentável (ODS) a serem implementados em todos os países, incluí-
dos os países desenvolvidos, desdobrados em 169 metas, para er-
radicar a pobreza e promover a vida digna para todos sem exceção 
dentro dos limites do planeta. Os ODS que enformam a agenda 
2030 são os seguintes: 
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No âmbito do 5º ODS estão incluídas várias orientações para a 
promoção da igualdade de género, a saber: 

“- Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas, em toda parte;

- Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e ex-
ploração sexual e de outros tipos;

- Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prema-
turos, forçados e envolvendo crianças, bem como as mutilações 
genitais femininas;

- Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, in-
fraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção 
da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família, conforme 
os contextos nacionais;

- Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 
de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada 
de decisão na vida política, económica e pública;

- Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 
direitos reprodutivos, em conformidade com o Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultan-
tes de suas conferências de revisão;

- Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recur-
sos económicos, bem como o acesso à propriedade e controle so-
bre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, 
herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;

- Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecno-
logias de informação e comunicação, para promover o empodera-
mento das mulheres;

- Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas, a todos os níveis”.

Ainda a propósito destes ODS, importa referir que são conside-
rados herdeiros dos progressos obtidos com os 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) surgidos no quadro da Decla-
ração do Milénio aprovada pela Assembleia Geral das Nações Uni-
das em Setembro de 2000 e que orientaram a agenda internacio-
nal durante 15 anos (2000-2015). Apesar de terem sido pensados 
a partir do sucesso dos 8 ODM, com os ODS pretende-se ir muito 
mais longe, sob o lema de que ninguém deve ser deixado para trás. 

Resta referir que Portugal encontra-se plenamente empenhado na 
implementação da agenda 2030 e dos respetivos ODS, quer no 
plano interno, quer no plano externo. Nessa medida, pretende coo-
perar com todos os seus parceiros, na mira de alcançar os resulta-
dos gizados pelos ODS.
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A igualdade entre homens e mulheres tem sido um dos valores 
comuns em que se baseia a UE. Remonta aos tratados fundacio-
nais. Tem trilhado o seu caminho até aos nossos dias rumo a uma 
sociedade mais inclusiva. No Tratado de Roma que instituiu a CEE, 
assinado em 25.03.1957, o artigo 119º já estabelecia que “Cada Es-
tado-membro garantirá, durante a primeira fase, e manterá em se-
guida a aplicação do princípio da igualdade de remunerações entre 
trabalhadores masculinos e trabalhadores femininos por trabalho 
igual (…). A igualdade de remuneração, sem descriminação em ra-
zão do sexo implica: 

a) Que a remuneração do mesmo trabalho pago à tarefa seja esta-
belecido na base de uma mesma unidade de medida;

b) Que a remuneração do trabalho pago por unidade de tempo 
seja a mesma para um mesmo posto de trabalho”.

Sem embargo de ab initio o princípio da igualdade tenha estado 
centrado na igualdade de remunerações por trabalho igual entre 
homens e mulheres, a verdade é que a consagração deste princípio 
estruturante veio permitir a adoção de legislação com vista a proi-
bir a discriminação no trabalho entre homens e mulheres. 

O Tratado de Amesterdão, assinado em 02.10.1997 e em vigor em 
01.05.1999, procedeu a uma novel alteração do TUE e dos Tratados 
que instituíram as Comunidades Europeias. 

A questão da igualdade do género não foi esquecida; ao invés, é 
ampliada a sua base jurídica, deixando de estar circunscrita à ma-
téria de remuneração. Com efeito, de acordo com a nova redação 
dada ao artigo 2º do TCE “A Comunidade tem como missão, atra-
vés da criação de um mercado comum e de uma união económica 
e monetária e da aplicação das politicas ou ações comuns a que 
se referem os artigos 3º e 3º-A, promover, em toda a Comunida-
de, o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das 
atividades económicas, um elevado nível de emprego de proteção 
social, a igualdade entre homens e mulheres, um crescimento sus-
tentável e não inflacionista, um alto grau de competitividade e de 
convergência dos comportamentos das economias, um elevado 
nível de proteção e de melhoria da qualidade do ambiente, o au-
mento do nível e da qualidade de vida, a coesão económica e social 
e a solidariedade entre Estados-membros”.

Ainda no mesmo domínio, foi aditado um nº 2 ao artigo 3º, com a 
redação seguinte: “Na realização de todas as ações previstas no 
presente artigo, a Comunidade terá por objetivo eliminar as desi-
gualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres”.

O Tratado de Nice, assinado em 26.02.2001 e em vigor em 
01.01.2003, não aportou aos tratados comunitários qualquer altera-
ção com relevo em matéria de igualdade de género, limitando-se a 
fazer uma breve e pouco significativa abordagem.

Pelo contrário, o Tratado de Lisboa, assinado em 13.12.2007, teve um 
pendor reformista. Entrou em vigor em 01.12.2009. Foram operadas 
alterações no Tratado da UE, nomeadamente no domínio da igual-
dade de género e do direito das mulheres. 

O princípio da igualdade de género passa a figurar como um dos 
objetivos da União. A UE baseia-se num conjunto de valores, entre 
os quais a igualdade entre homens e mulheres, promovendo, por 
conseguinte, a igualdade entre homens e mulheres (artigo 3º, nº 3 
do TUE). 

As alterações aportadas ao Tratado da UE pelo Tratado de Lisboa 
constituem um marco no plano da promoção da igualdade de gé-
nero, rectius, de uma preocupação com a questão da igualdade, 
colocando-a no mesmo patamar de outros objetivos da UE.

Além disso, o artigo 8º do Tratado sobre o Funcionamento da UE 
(anteriormente denominado Tratado CE) atribui à União o objetivo 
de eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre ho-
mens e mulheres na realização de todas as suas ações (o chamado 
princípio da “integração da perspetiva do género”). 

Por outro lado, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, de 
07.12.2000, que o Tratado de Lisboa veio tornar juridicamente vin-
culativa para todos os Estados-membros (artigo 6º), obrigando-os 
assim a respeitar e a cumprir os direitos, liberdades e princípios ali 
consagrados, consagrou no artigo 21º, sob a epígrafe “Igualdade 
entre homens e mulheres”, que “Deve ser garantida a igualdade en-
tre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em maté-
ria de emprego, trabalho e remuneração. O princípio da igualdade 
não obsta a que se mantenham ou adotem medidas que prevejam 
regalias específicas a favor do sexo sub-representado”. Ou seja, os 
homens e as mulheres têm os mesmos direitos e devem beneficiar 

4.2. Contexto europeu
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de tratamento igual, incluindo em matéria de emprego, condições 
de trabalho e salários. E quando não exista igualdade entre homens 
e mulheres, podem ser tomadas medidas a favor do sexo que este-
ja em desvantagem”.

A par dos Tratados que integram o chamado direito comunitário 
originário, a UE tem adotado outros instrumentos europeus rele-
vantes com linhas orientadores para a igualdade. 

A título meramente exemplificativo, a UE adotou a Carta dos Direi-
tos Fundamentais da União Europeia (2000); a Carta Europeia para 
a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local (2006); 
o Roteiro para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2006-2010 
(2006); a Estratégia para o crescimento económico – Europa 2020 
(2010); a Carta das Mulheres da UE (2010); o Pacto Europeu para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres 2011-2020 (2011); etc.

Desde 2010, a UE tem lançado planos de ação no domínio da igual-
dade do género.

Em 2010, a UE adotou o seu primeiro plano de ação para a igual-
dade do género do género e o empoderamento das mulheres no 
desenvolvimento 2010-2015. 

Em novembro de 2015 foi adotado o II plano de ação de género 
“Igualdade de género e empoderamento das mulheres: transformar 
a vida de meninas e mulheres através das relações externas da EU 
2016-2020 (GAP II). 

Foi adotado em novembro de 2020 o novo plano de ação da UE em 
matéria de igualdade do género 2021-2025 – uma agenda ambicio-
sa para a igualdade de género e o empoderamento das mulheres 
na ação externa da UE” (GAP III), que visa acelerar os progressos 
em matéria de empoderamento das mulheres e meninas e salva-
guardar os progressos alcançados em matéria de igualdade de gé-
nero durante os 25 anos subsequentes à adoção da Declaração de 
Pequim e da sua plataforma de ação. 

O novo plano de ação (GAP III) visa promover uma abordagem 
transformadora e intersetorial e integrará a dimensão de género 
em todas as políticas e ações. Procura combater, igualmente, as 
causas estruturais da desigualdade e da discriminação em razão 
do género, nomeadamente envolvendo ativamente os homens e 
os rapazes na luta contra as normas e os estereótipos de género. 

Por último, e para não deixar ninguém para trás, o GAP III procura 
abordar todas as dimensões intersetoriais da discriminação, pres-
tando especial atenção, por exemplo, às mulheres com deficiência, 
às mulheres migrantes e à discriminação com base na idade ou na 
orientação sexual.

O GAP III assenta em cinco pilares: 

“(1) Reforçar a eficácia do empenhamento da UE em matéria de 
igualdade de género enquanto prioridade transversal da ação ex-
terna da UE nos seus trabalhos estratégicos e de programação. 
A Comissão Europeia e o Alto Representante reafirmam que, até 
2025, 85 % das novas ações externas contribuirão para este obje-
tivo. Tal requer uma maior integração da perspetiva de género em 
todas as políticas e todos os setores externos, bem como adotar 
uma abordagem transformadora em matéria de género, intersec-
cional e baseada em direitos;

(2) Promover, juntamente com os Estados-Membros da UE, o 
compromisso estratégico da UE a nível multilateral, regional e na-
cional e intensificar conjuntamente a implementação do GAP III 
em cada país e região parceiros, em estreita cooperação com os 
governos parceiros, a sociedade civil, o setor privado e outras par-
tes interessadas fundamentais. Para tal, será necessário um grau 
mais elevado de coordenação, cooperação e transparência;

(3) Colocar a ênfase nos domínios de intervenção principais: asse-
gurar a proteção contra todas as formas de violência baseada no 
género; promover a saúde sexual e reprodutiva e direitos conexos; 
reforçar os direitos económicos e sociais e o empoderamento das 
mulheres e raparigas; promover uma participação e liderança em 
condições de igualdade; implementar a Agenda «Mulheres, Paz e 
Segurança», dando resposta aos desafios e explorando as oportuni-
dades oferecidas pela transição ecológica e a transformação digital;

(4) Dar o exemplo, estabelecendo, ao mais alto nível político e de 
direção da UE, uma liderança sensível ao género11 e respeitadora 
do equilíbrio entre homens e mulheres. Para tal é necessário obter 
a adesão dos dirigentes, investir nos conhecimentos e nos recur-
sos e empreender ações comuns com os Estados-Membros da EU;

(5) Elaborar relatórios e comunicação sobre os resultados, estabe-
lecendo um sistema de acompanhamento quantitativo, qualitativo 
e inclusivo para aumentar a responsabilização pública, garantir a 
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transparência e o acesso à informação e melhorar a sensibilização 
para o impacto do trabalho da UE em todo o mundo” (Comunicação 
conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o III plano de 
ação da UE em matéria de igualdade do género, Bruxelas, 25.11.2020).

Além disso, a UE tem adotado várias diretivas em matéria de igual-
dade entre homens e mulheres, juridicamente vinculativos para os 
Estados-membros. Esta legislação comunitária abrange diversos 
temas, como seja o acesso ao emprego, as condições de trabalho e 
a remuneração, o trabalho independente e a proteção de mulheres 
grávidas e puérperas (v.g. Diretiva 2006/54/CE do parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à ati-
vidade profissional; Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 7 de julho de 2010, relativa à aplicação do princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam 
uma atividade independente; Diretiva 2011/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção 
e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas; 
Diretiva 2011/99/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de dezembro de 2011, relativa à decisão europeia de proteção com 
vista a proteger uma pessoa «contra um ato criminoso de outra 
pessoa que possa pôr em perigo a sua vida, integridade física ou 
psicológica, dignidade, liberdade pessoal ou integridade sexual» e 
a autorizar uma autoridade competente de outro Estado-Membro a 

continuar a proteção da pessoa no seu território); Diretiva 2000/78/
CE do Conselho, de 27 de Novembro, que estabelece um quadro 
geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade pro-
fissional (visa ainda assegurar que pessoas com uma determinada 
religião ou crença ou deficiência, idade ou orientação sexual espe-
cificas não são objeto de discriminação e beneficiam de igualdade 
de tratamento no local de trabalho); Diretiva 2000/43/CE do Con-
selho, de 29 de Junho, que aplica o princípio da igualdade de trata-
mento entre pessoas sem distinção de origem racional ou étnica. 

De sublinhar que o Parlamento e o Conselho criaram, em dezem-
bro de 2006, um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, com sede em Vilnius, na Lituânia, com o objetivo geral 
de contribuir para o reforço da promoção da igualdade dos géne-
ros, incluindo a integração da dimensão do género nas políticas 
comunitárias e nacionais. 

Do mesmo passo, importa ainda referir que a UE consagrou 2007 
como o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para todos. 

Em jeito de conclusão, a UE tem cumprido um papel fundamental 
na disseminação do princípio da igualdade de género no espaço 
comunitário e, bem assim, a nível internacional. No plano comu-
nitário, atento o acervo comunitário, a cada Estado-membro cabe 
adotar o mainstreaming de género, na mira de serem implementa-
das as orientações comunitárias que deverão, por sua vez, ter eco 
nos programas nacionais de cada Estado-membro. 
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A Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976, na sua ver-
são original, representou um marco assinalável em matéria de igual-
dade de género no nosso país ao prescrever no artigo 13º, sob a epí-
grafe “Princípio de Igualdade”, que “Todos os cidadãos têm a mesma 
dignidade social e são iguais perante a lei” (nº 1) e “Ninguém pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 
isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, ins-
trução, situação económica ou condição social” (nº 2), consagrando 
expressis verbis a igualdade entre homens e mulheres.

A CRP teve imediata repercussão na ordem jurídica infraconstitu-
cional portuguesa, sem embargo de terem sido aprovados em 1974, 
ainda antes da sua entrada em vigor, três diplomas que abriram o 
acesso das mulheres, respetivamente, a todos os cargos da car-
reira administrativa local (Decreto-Lei nº 492/74, de 27 de Setem-
bro), à carreira diplomática (Decreto-Lei nº 308/74, de 6 de julho) 
e à magistratura (Decreto-Lei nº 251/74, de 12 de Junho) e, ainda, 
um outro importante diploma legal que aboliu todas as restrições 
baseadas no sexo quanto à capacidade eleitoral dos cidadãos 
(Decreto-Lei nº 621-A/74, de 15 de Novembro.

Todavia, a nível infraconstitucional os efeitos da CRP foram avassa-
ladores, quer pela sua força, quer pelo seu espírito. Tornou-se, com 
efeito, necessário ajustar o Código Civil de 1966 à CRP em matéria 
de direitos, liberdades e garantias.

Desde logo, foram aportadas ao Código Civil de 1966, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 47344, de 25 de novembro, alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei nº 496/77, de 25 de novembro, que vêm 
revolucionar o papel e a importância das mulheres casadas no seio 
do lar conjugal. 

Com a revisão do vetusto Código Civil desparece, com efeito, a 
figura do “chefe de família”, bem como disposições que atribuíam 
ao homem a administração dos bens do casal. O poder marital de-
saparece, ou seja, ambos passam a dirigir a vida em comum e cada 
um a sua.

A mulher casada deixa de ter um estatuto de dependência do ma-
rido, passando a ter o estatuto de igualdade com o cônjuge marido. 
A residência do casal passa a ser uma decisão de ambos os côn-
juges e não apenas do homem. Marido e mulher passam a poder 

acrescentar ao seu nome, no momento do casamento, até dois 
apelidos do/a outro/a. 

A mulher deixa de precisar de autorização do marido para ser co-
merciante. Cada um dos cônjuges passa a poder exercer qualquer 
profissão ou atividade sem o consentimento do outro. 

Em 1979 entra em vigor o Decreto-Lei nº 392/79, de 20 de setem-
bro, que visa garantir às mulheres a igualdade com os homens em 
oportunidades e tratamento no trabalho e no emprego. 

Em 1990 é aprovado o novo código da publicidade (por força do 
Decreto-lei nº 330/90, de 23 de outubro), nos termos do qual passa 
a ser proibida publicidade que contenha qualquer discriminação 
em função do sexo. Este código foi precedido pelo Decreto-Lei nº 
421/80, de 30 de Setembro, que regulamentava a atividade publi-
citária e que não permitia, ao tempo, a utilização da imagem da 
mulher como objeto. 

Por força da 5ª revisão constitucional operada pela Lei Constitu-
cional nº 1/1997, de 29 de setembro, é aditado ao artigo 9º a al. h) e, 
por via disso, a promoção da igualdade entre mulheres e homens 
fica constitucionalmente atribuída ao Estado como uma das suas 
tarefas fundamentais, sendo a participação direta e ativa de ho-
mens e mulheres na vida política considerada como condição e 
instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático 
(artigo 109.º).

Por outro lado, a organização do trabalho em condições social-
mente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a 
permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, 
é considerada como um direito de todos/as os/as trabalhadores/
as, sem discriminação em razão do sexo (alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 59.º). Entre outras disposições constitucionais com incidência 
na igualdade entre mulheres e homens e na não discriminação, 
importa referir o direito ao trabalho (alínea b) do artigo 58.º), os 
direitos em matéria de família, em particular, o direito à conciliação 
da atividade profissional com a vida familiar (artigo 67.º) e os direi-
tos relacionados com a maternidade e a paternidade enquanto va-
lores sociais eminentes (artigo 68.º). Os princípios constitucionais 
suprarreferidos alicerçam um regime jurídico da igualdade entre 
mulheres e homens e não discriminação bastante abrangente e 
que urge consolidar e aprofundar.

4.3. Contexto nacional
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De regresso à ordem jurídica infraconstitucional, a matéria de 
igualdade entre homens e mulheres continuou a merecer a aten-
ção do legislador, que se traduziu na criação de um quadro de re-
ferência, com um conjunto de instrumentos legais que têm servido 
de suporte (vide quadro 8). 

ANO LEGISLAÇÃO

1976 Constituição da República Portuguesa

1978 Decreto-Lei nº.496/77, de 25 de junho, introduz alterações no Código Civil de 1966, impondo a plena igualdade de direitos e deveres dos cônjuges

1979 Garante às Mulheres a Igualdade com os homens em oportunidades e tratamento no Trabalho e no Emprego (Decreto-Lei nº.392/79, de 20 de setembro)

1980 Aprovação do novo Código da Publicidade (Decreto-Lei nº.330/90, de 23 de outubro)

1994 Resolução do Conselho de Ministros nº.32/94, de 17 de maio, sobre a promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres

1997 I Plano Global para a Igualdade de Oportunidades (Resolução do Conselho de Ministros nº 49/97, de 29 de março)

1999 Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (Resolução do Conselho de Ministros nº.55/99, de 15 de junho

1999 Lei nº.174/99, de 21 de setembro, que aprova a lei do serviço militar, não estabelecendo quaisquer diferenças entre cidadãos do sexo feminino e do sexo masculino

2000 Portaria nº.1212/2000, de 26 de dezembro – Institui o regime de majoração dos apoios financeiros para profissões significativamente marcadas por discriminação do género

2001 Lei nº.10/2001, de 21 de maio – Institui relatório anual sobre a Igualdade de Oportunidades entre homens e mulheres

2003 II Plano Nacional para a Igualdade (Resolução do Conselho de Ministros nº 184/2003, de 25 de novembro)

2003 Plano Nacional contra a Violência Doméstica (Resolução do Conselho de Ministros nº.88/2003, de 7 de julho) 

2006 Lei Orgânica nº.3/2006, de 21 de agosto – Lei da Paridade

2007 Lei Orgânica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

2007 III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género (2007-2010) (Resolução do Conselho de Ministros nº.82/2017, de 22 de junho)

2007 III Plano Nacional contra a Violência Doméstica (Resolução do Conselho de Ministros nº.83/2007, de 22 de junho)

2007 I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos

2009 Lei nº.112/2009, de 16 de setembro – Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas

Importa sublinhar os planos nacionais para a igualdade (1997-
2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2013 e 2014-2018), aprovados 
por Resoluções do Conselho de Ministros de diferentes Governos 
Constitucionais. É ponto assente que o aparecimento dos aludidos 
planos nacionais para a igualdade impulsionaram consideravel-
mente o avanço em matéria de igualdade de género.

QUADRO 8: 
Cronologia de legislação nacional no domínio da igualdade.
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ANO LEGISLAÇÃO

2010 Resolução do Conselho de Ministros nº.39/2010, de 25 de maio – Aprova o quadro de referência do Estatuto das/os Conselheiros/os Locais para a Igualdade

2010 Resolução da Assembleia da República nº.80/2010, de 30 de julho: Recomenda ao Governo a tomada de medidas de combate às discriminações entre mulheres e homens 
nas competições desportivas

2010 II Plano Nacional contra Tráfico de Seres Humanos (Resolução do Conselho de Ministros, nº.94/2010, de 29 de novembro.

2011 IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação (2011-2013) (Resolução do Conselho de Ministros nº.5/2011, de 18 de janeiro)

2011 IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica 2011-2013 (Resolução do Conselho de Ministros nº.100/2010, de 17 de dezembro)

2011 II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos (Resolução do Conselho de Ministros nº.94/2010, de 29 de novembro)

2012 Resolução do Conselho de Ministros nº.19/2012, de 8 março, que determina a adoção de medidas de promoção da igualdade de género em cargos de administração e de 
fiscalização de empresas

2013 Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais (artigo 33º, nº 1, al. q)

2013 V Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não-Descriminação 2014-2017 (Resolução do Conselho de Ministros nº.103/2013, de 31 de dezembro)

2013 V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017 (Resolução do Conselho de Ministros nº.102/2013, de 31 de dezembro

2017 Lei nº.62/2017, de 1 de agosto, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de administração e de fiscalização das entida-
des do sector público empresarial e das empresas cotadas em bolsa

2017 Resolução da Assembleia da República nº.260/2017, de 30 de novembro, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que garantam o cumprimento efetivo dos 
horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar

2018 IV Plano de Ação de Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos (Resolução do Conselho de Ministros nº.80/2018, de 19 de junho) 

2018 Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (Resolução do Conselho de Ministros nº.61/2018, de 21 de maio)

2019 Lei nº.6/2019, de 28 de março, que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública
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Entre a numerosa legislação produzida, cumpre realçar a Resolu-
ção do Conselho de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, que apro-
vou a “Estratégia Nacional para a Igualdade e a não Discriminação 
2018-2030 “Portugal + Igual”, reconhecendo-se, pois, que a igual-
dade e a não discriminação são uma condição para a construção 
de um futuro sustentável para Portugal.

No preâmbulo da sobredita resolução e em jeito de enquadramento 
justificativo pode ler-se que: “O XXI Governo Constitucional reconhe-
ce a igualdade e a não discriminação como condição para a constru-
ção de um futuro sustentável para Portugal, enquanto país que realiza 
efetivamente os direitos humanos e que assegura plenamente a parti-
cipação de todas e de todos. Neste âmbito, tem priorizado a interven-
ção ao nível do mercado de trabalho e da educação, da prevenção e 
combate à violência doméstica e de género, e do combate à discrimi-
nação em razão do sexo, da orientação sexual, identidade e expres-
são de género, e características sexuais, orientado pelos princípios 
constitucionais da igualdade e da não discriminação e da promoção 
da igualdade entre mulheres e homens como uma das tarefas fun-
damentais do Estado [artigos 13.º e 9.º, alínea h), respetivamente, da 
Constituição da República Portuguesa]”, acrescentando que: “Neste 
contexto, as políticas públicas para a não discriminação em razão do 
sexo e a igualdade entre mulheres e homens, e mais recentemente na 
área da orientação sexual e identidade de género, têm sido consubs-
tanciadas, nas últimas décadas, em vários planos nacionais. Pretende 
dar-se início a um novo ciclo de planeamento, assente numa aborda-
gem mais estratégica e ampla, e no compromisso coletivo de todos os 
setores na definição das medidas a adotar e das ações a implementar. 
Esta abordagem integrada potencia a colaboração e coordenação de 
esforços, valorizando uma visão comum que simultaneamente tenha 
um efeito mais estruturante e sustentável no futuro que se pretende 
construir. Para isso, foi elaborada a Estratégia Nacional para a Igual-
dade e a Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND) que lança um 
novo ciclo programático em 2018”.

A estratégia gizada pelo Governo, declaradamente alinhada 
temporal e substancialmente com a agenda 2030 para o de-
senvolvimento sustentável, está estruturada em três planos 
de ação distintos que definem medidas e metas concretas 
para os próximos anos até 2021, a saber:

a) Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens 
(PAIMH);

b) Plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra 
as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD); e

c) Plano de ação para o combate à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade e expressão de género, e caracterís-
ticas sexuais (PAOIEC).

Neste plano ambicioso e de longo prazo, o Governo definiu 
quatro eixos que assume como as grandes metas de ação glo-
bal e estrutural até 2030:

a) Integração das dimensões do combate à discriminação em ra-
zão do sexo e da promoção da igualdade entre mulheres e homens, 
e do combate à discriminação em razão da orientação sexual, iden-
tidade e expressão de género, e características sexuais na gover-
nança a todos os níveis e em todos os domínios;

b) Participação plena e igualitária na esfera pública e privada;

c) Desenvolvimento científico e tecnológico igualitário, inclusivo e 
orientado para o futuro;

d) Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, 
violência de género e violência doméstica, e da violência exercida 
contras as pessoas LGBTI.

Por seu turno, em cada um dos planos de ação são definidos ob-
jetivos estratégicos e específicos até 2030, com vista a alcançar 
os aludidos quatro eixos. Além disso, cada plano de ação deverá 
definir as medidas concretas a desenvolver entre 2018 e 2021, bem 
como os respetivos indicadores de produto, metas anuais, entida-
des responsáveis e envolvidas e orçamento associado.

O Governo designou como entidade coordenadora da ENIND e 
dos respetivos Planos de Ação a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG), que contará com o apoio de uma Co-
missão de Acompanhamento da ENIND e por Comissões Técnicas 
de Acompanhamento de cada Plano de Ação. 

Importa, por último, referir que a questão da igualdade de géne-
ro não foi ignorada pelo XXII Governo Constitucional, iniciado em 
26.10.2019, sob a liderança do Dr. António Costa. 

O XXII Governo Constitucional aprovou um programa de governo 
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estruturado em torno de 4 desafios estratégicos: (i) combater as 
alterações climáticas; (ii) responder ao desafio demográfico; (iii) 
construir a sociedade digital; (iiii) reduzir as desigualdades. 

No capítulo dedicado às “Desigualdades – Mais e melhores opor-
tunidades para todos, sem descriminações”, o Governo contemplou 
um ponto específico sobre a igualdade de género e combate às dis-
criminações. Precedentemente ao ponto especialmente dedicado 
a esta temática, o Governo refere, a título introdutório, que: “impor-
ta reconhecer que em Portugal a discriminação é hoje, sobretudo, 
o resultado de práticas sistemáticas, suportadas pelo preconceito 
e pela pressão social, em domínios diversos: das desigualdades de 
género e da discriminação em relação à orientação sexual ao racis-
mo, envolvendo ainda manifestações de xenofobia e segregação 
por nacionalidade, etnia ou classe social, por exemplo em relação 
aos mais pobres ou às pessoas com deficiência. Em todos estes 
domínios, é preciso assegurar o cumprimento legal do princípio da 
igualdade e a sua aplicação efetiva, pondo em prática, sempre que 
necessário, modalidades de discriminação positiva, em nome da 
igualdade de oportunidades”. 

Já no ponto IV.I sobre a igualdade de género, o Governo começa 
por referir que: “Promover a igualdade entre mulheres e homens 
- O direito à igualdade e à não discriminação está não apenas am-
plamente consagrado no plano constitucional e legal, como tem 
vindo a ser nas últimas décadas objeto de uma crescente densi-
ficação e de avanços civilizacionais notáveis. Portugal é, aliás, um 
dos países do mundo em que mais avanços têm sido conseguidos, 
desde logo na igualdade entre homens e mulheres ou no plano 
da igualdade de orientação sexual. No entanto, apesar destes su-
cessivos avanços, a prática ainda mostra desigualdades significa-
tivas e fenómenos de discriminação que devem ser combatidos 
por todos os que acreditam numa sociedade igualitária e digna”, 
acrescentando que: “Promover a efetivação da igualdade de gé-
nero no emprego, nos salários e nas condições de trabalho. Ape-
sar de a legislação nacional ter há muito consagrado o princípio “a 
trabalho igual, salário igual”, continuam a existir assimetrias muito 
significativas entre mulheres e homens no plano remuneratório. Foi 
para combater essas assimetrias que o XXI Governo elaborou le-
gislação especificamente dirigida a promover a igualdade salarial 
entre mulheres e homens, assente numa combinação de medidas 
de natureza informativa e de medidas que pugnam pela avaliação 

e pela correção das diferenças de teor discriminatório. Com esta lei 
inovadora já em vigor, será importante avaliar no curto prazo o im-
pacto que estas medidas conseguirão ou não ter na desigualdade 
de género. Por outro lado, é fundamental reforçar os meios e instru-
mentos de promoção da igualdade, bem como tornar transversal 
uma cultura neste sentido”. 

Feita a análise, o Governo assume no seu programa de gover-
no o compromisso de: 

  “Avaliar os resultados da lei que introduz medidas de promoção 
da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho 
igual ou de igual valor; • Introduzir mecanismos complementares 
no caso de a desigualdade salarial de género não diminuir a um 
ritmo compatível com o país menos desigual que queremos; 

  Reforçar a inspeção e combater a informalidade no setor do tra-
balho doméstico, na esmagadora maioria prestado por mulheres; 

  Combater a segregação profissional entre homens e mulheres, 
em parceria com as instituições de ensino superior e outras entida-
des formativas, estimulando programas de desconstrução de este-
reótipos de género e a atração de pessoas do sexo sub-represen-
tado; 

  Assegurar o cumprimento das leis de paridade de género nos 
órgãos de administração das empresas públicas e sociedades co-
tadas e de representação equilibrada nos cargos dirigentes da Ad-
ministração Pública, de modo a romper o “teto de vidro” que, tantas 
vezes, impede ou dificulta a ascensão das mulheres a lugares de 
topo nas empresas e instituições; 

  Dar continuidade ao programa 3 em Linha, destinado a alcançar 
uma melhor conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar, 
um desafio que ainda continua a onerar especialmente o sexo fe-
minino”. 

Ainda a propósito deste tema, o Governo entende ser necessário 
reforçar a transversalidade nas políticas de promoção da igualdade 
de género: “É necessária uma atuação consistente contra os este-
reótipos de género, que originam e perpetuam as discriminações e 
as desigualdades, a fim de produzir mudanças estruturais duradou-
ras que permitam alcançar uma igualdade de facto. Neste sentido, 
todas as políticas devem ter em conta, de forma transversal, e em 
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todo o seu processo de planeamento, definição, execução, acom-
panhamento e avaliação, as especificidades das condições, situa-
ções e necessidades das mulheres e dos homens”. Para alcançar 
tal desiderato, o Governo propõe-se: 

  “Alargar a experiência dos orçamentos sensíveis à igualdade de 
género (gender budgeting) em diferentes áreas governativas, de 
modo a tornar a igualdade de género um elemento transversal à 
construção do Orçamento do Estado e dos orçamentos dos dife-
rentes serviços públicos; 

  Incentivar mecanismos de autorregulação destinados a evitar a 
disseminação de conteúdos promocionais e publicitários que in-
corporem estereótipos de género ou que sejam contrários ao prin-
cípio da igualdade e da tolerância; 

  Aprofundar a dimensão da análise integrada das discriminações 
múltiplas nos instrumentos estratégicos de promoção da igualdade 

e da não discriminação. Combater todas as formas de violência, em 
particular contra as mulheres”. 

Em matéria de igualdade de género, a análise do programa de go-
verno permite-nos concluir que os objetivos gizados são bastantes 
ambiciosos e têm por escopo combater e reduzir as práticas dis-
criminatórias e desigualdades assentes em preconceitos e este-
reótipos que ainda persistem, apesar dos progressos feitos neste 
domínio. 

Em conclusão, em cumprimento do preceituado no artigo 33º, al. q) 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alinhado com as orientações 
legislativas de foro internacional, comunitário e nacional relativas à 
igualdade entre homens e mulheres foi elaborado o IV Plano Mu-
nicipal para a Igualdade do Município da Amadora e definido um 
conjunto de ações com vista à implementação de uma política in-
tegrada de promoção de desenvolvimento social da realidade con-
celhia em matéria de igualdade do género.

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE | 2021/2022
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Desde 2013, o Município da Amadora tem feito uma clara apos-
ta, enquanto órgão autárquico, em torno da igualdade de género, 
procurando envolver os/as trabalhadores/as e diferentes parceiros. 

Em 2013 foi elaborado e aprovado o I Plano Municipal para a Igual-
dade de Oportunidades (2013-2014) que envolveu o Município da 
Amadora e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da 
Amadora. 

No quadro desse plano foram desenvolvidas duas ações de forma-
ção em “Igualdade de Género”. Em paralelo, tiveram lugar vários 
workshops numa metodologia de coaching parental que lograram 
ter uma grande adesão. 

Os workshops incidiram sobre as seguintes temáticas: “Sobreviver 
às “horas venenosas”: estratégias eficazes para diminuir o stress 
familiar”; “Disciplina e limites: alternativas aos gritos e às birras dos 
pais!”; “Pais sozinhos: a aventura de construir uma família”; “Gestão 
de tempo: estratégias para uma família feliz”; “Vida familiar e vida 
profissional: o melhor de dois mundos!”.

Foram promovidas sessões de teatro para abordagem da igualdade 
de género junto dos/as trabalhadores/as e das suas famílias, sensi-
bilizando-os para esta temática. O espetáculo teatral ficou a cargo 
do grupo do “Teatro Aloés” que recriou situações do quotidiano de 
mulheres e homens, sobretudo na esfera pessoal e familiar, a partir 
de histórias tradicionais portuguesas ligadas aos contos infantis, 
fazendo uma importante sensibilização para a igualdade de género. 

Foram distribuídos aos participantes dos workshops suprarreferi-
dos o livro “Family Coaching”, da autoria de Sandra Belo e Ângela 
Coelho.

Em 2018 o Município da Amadora aderiu à Carta da Diversidade, 
uma iniciativa da Comissão Europeia, cujo escopo é encorajar os 
empregadores dos sectores públicos, privados, com e sem fins lu-
crativos, a implementar e desenvolver políticas e práticas internas 
de promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades no 
trabalho independentemente do género, etnia, religião, território de 
origem, cultura, língua, nacionalidade, idade, estado civil, situação 
familiar e económica, estado de saúde, deficiência, estilo pessoal e 
formação, orientação política e orientação sexual. 

Para dar continuidade ao caminho trilhado durante o I Plano, o Mu-
nicípio da Amadora aprovou o II Plano Municipal para a Igualdade 
2016-2017 e o III Plano Municipal para a Igualdade 2018-2020. 

À semelhança do I Plano, foram implementadas várias ações con-
cretas em prol da igualdade entre homens e mulheres. Importa 
realçar a nomeação em 2015 de dois Conselheiros Locais para a 
Igualdade, o jornalista Joaquim Franco e Lurdes Ferreira, que têm 
por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação das po-
líticas locais, para a cidadania e a igualdade de género quo tale 
decorre do artigo 2º da Resolução do Conselho de Ministros nº. 
39/2010, de 25 de Maio; a introdução de uma linguagem inclusiva 
nos vários documentos do Município da Amadora, o que contou 
com a colaboração esforçada de diversos serviços camarários; a 
realização de duas ações de formação, uma sobre “O regime da 
parentalidade” e a outra sobre os “Avós trabalhadores e a refor-
ma”; a sensibilização feita, em especial pela Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos e pela Divisão de Remunerações e Cadastro, 
aos jovens pais trabalhadores para desfrutarem do gozo partilhado 
da licença parental inicia, apesar de se continuar a verificar ainda 
uma rigidez nos papéis sociais de género na atribuição distinta das 
funções ao pai e à mãe nos trabalhadores com menor grau de es-
colaridade, sendo a maternidade uma função que continua a ser 
considerada feminina. 

Acresce a aposta do Município da Amadora na implementação 
da conciliação entre a vida familiar e profissional dos/as trabalha-
dores/as, através do ajustamento de horários de trabalho. Não é 
alheio a este facto a presidência da Câmara Municipal da Amadora 
ser ocupada por uma mulher e mãe. 

A consabida importância do papel que as autarquias locais as-
sumem no desenvolvimento das politicas locais que promovam a 
igualdade de género, propiciada pela proximidade às populações e 
pela disponibilidade de terem meios mais eficazes para combater 
a reprodução das desigualdades em função do género, conjugada 
com o caminho percorrido nos últimos anos no domínio da igual-
dade, o Município da Amadora decidiu avançar com IV Plano Mu-
nicipal para a Igualdade, abrangendo o biénio 2021-2022, visando 
uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais democrática.

5. AMADORA – O CAMINHO PERCORRIDO PELA IGUALDADE

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE | 2021/2022
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Um plano municipal para a igualdade consubstancia um instru-
mento e compromisso político com a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres a nível local. Dito de outro modo, é um 
instrumento de política local que estabelece a estratégia de trans-
formação das relações sociais entre Homens e Mulheres, fixando 
os objetivos a curto, médio e longo prazo, bem como as metas 
a alcançar em cada momento da sua aplicação e que define os 
recursos mobilizáveis e os responsáveis pela sua prossecução. É 
“um instrumento de política global que estabelece a estratégia de 
transformação das relações sociais entre homens e mulheres” 1. Vi-
sa-se alcançar uma igualdade de direitos, liberdades e oportunida-
des entre homens e mulheres com o objetivo de proporcionar igual 
valoração, reconhecimento e participação em todas as esferas da 
vida pública e privada. 

6.1. Objetivos do Plano

O Plano Municipal para a Igualdade visa enquadrar a temática da 
igualdade de género enquanto mecanismo de promoção de coe-
são social e instrumento de redução das desigualdades entre ho-
mens e mulheres nas diferentes áreas de atuação e intervenção do 
Município. Procura dar igual visibilidade, poder e participação dos 
homens e mulheres em todas as esferas da vida pública, profissio-
nal e privada, erigindo um conjunto de estratégias sólidas, definin-
do objetivos exequíveis e coerentes com a realidade do Município 
da Amadora. 
O Plano Municipal para a Igualdade da Amadora tem como obje-
tivos gerais:
- Promover uma política de comunicação promotora de igualdade 
do género;
- Sensibilizar e capacitar o executivo e trabalhadores/as da autar-
quia para a igualdade de oportunidades e de género e para a con-
ciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
- Promover a Igualdade de Oportunidades e de género no tecido 
empresarial e IPSS do Concelho da Amadora, sensibilizando a co-
munidade para a temática.

1 Manual de Formação de Formadores/as em Igualdade entre Mulheres e Homens, 
CITE, 2003.

6.2. Metodologia de trabalho

À elaboração do presente Plano Municipal para a Igualdade ficou 
subjacente a necessidade de analisar as duas vertentes da Igual-
dade na Amadora de forma paralela: por um lado, numa vertente 
interna, conceber objetivos e um plano estratégico conducentes à 
promoção da igualdade de género e à conciliação das vidas profis-
sional e pessoal no seio do Município da Amadora; por outro lado, 
desenhar atividades específicas de desenvolvimento da temática 
junto dos parceiros da cidade, nomeadamente, junto do tecido em-
presarial e das instituições do terceiro setor.
Partindo deste pressuposto, foi constituída uma equipa de trabalho 
composta por elementos da Autarquia, com o objetivo de desenhar 
as prioridades estratégicas do Plano Municipal para a Igualdade, 
assim como de propor um conjunto de atividades (com objeti-
vos definidos e públicos-alvo determinados) que materializassem 
aquelas prioridades. Nomeadamente:

 Departamento de Administração Geral (DAG)| Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos (DGRH) – sendo responsável pela gestão 
dos/as trabalhadores/as da CMA, a DGRH desempenha a função 
primordial no planeamento e implementação de medidas internas 
promotoras da igualdade de género e de conciliação das vidas pro-
fissional e pessoal;
 

 Departamento de Modernização e Tecnologias de Informação e 
Comunicação (DMTIC) | Gabinete de Modernização e Formção 
(GMF) – com competência na dinamização de formação interna 
para os/as trabalhadores/as da CMA, o GFI assume a responsabi-
lidade de planear e implementar um plano de formação e informa-
ção conducente a uma efetiva consciência interna da igualdade de 
oportunidades; 
 

 Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural 
(DEDS)| Divisão de Intervenção Social (DIS) – pelo papel que tem 
desempenhado de dinamização da Rede Social da Amadora, arti-
culando tanto com as instituições privadas de solidariedade social, 
como com as empresas da cidade, a DIS constitui-se como o ser-
viço privilegiado para promover a Igualdade de Género numa di-
mensão externa à CMA, procurando ainda a sensibilização da co-
munidade para a temática;
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O referido grupo de trabalho elaborou a proposta do Plano Muni-
cipal para a Igualdade, procurando desenhar uma estratégia base 
de intervenção que dê continuidade aos planos precedentes e per-
mita ser continuada depois deste período e mediante atualização 
das necessidades.

6.3. Acompanhamento, 
monitorização e avaliação

O acompanhamento, monitorização e avaliação da execução do 
Plano Municipal para a Igualdade deverá ser efetuado pelo grupo 
de trabalho criado para a sua elaboração, nomeadamente, por re-
presentantes dos serviços DEDS/DIS, DMTIC/GMF e DAG/DGRH. 
Para este efeito, o grupo reunirá periodicamente sempre que seja 
considerado necessário ou pertinente.

O acompanhamento e monitorização serão feitos de forma conti-
nuada tendo em conta as atividades planeadas e a respetiva exe-
cução, devendo o grupo propor alterações ao plano de ação de 
acordo com necessidades que venham a surgir.  

Anualmente deverá ser submetida superiormente a execução física 
do PMI, bem como uma avaliação intercalar das atividades, impac-
to que tenham tido, mais-valias e constrangimentos encontrados 
na sua implementação. 

Aproximando-se o final da vigência do presente Plano, deverá o 
grupo proceder à sua avaliação transversal, procurando analisar a 
prossecução dos objetivos propostos e o impacto que as diferentes 
atividades tenham tido no diagnóstico inicial. Esta avaliação deverá 
ser o fundamento conducente à elaboração de um novel Plano Mu-
nicipal para a Igualdade, por novo período de vigência.
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A dimensão estratégica do plano Municipal para a Igualdade da 
Amadora procurou identificar as prioridades estratégicas de inter-
venção, definir as ações concretas e as metas a alcançar por cada 

7. PLANO DE AÇÃO 2021-2022

EIXO 1 – VERTENTE INTERNA

OBJETIVO GERAL
PROMOVER UMA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO PROMOTORA DE IGUALDADE DO GÉNERO. SENSIBILIZAR E CA-
PACITAR O EXECUTIVO E TRABALHADORES/AS DA AUTARQUIA PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE 
GÉNERO E PARA A CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES RESPONSÁ-
VEL PARCEIROS METAS CALENDA-

RIZAÇÃO
INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO

Fomentar a utilização 
de uma comunicação 

promotora da igualda-
de entre os homens e 

mulheres

Workshop - “Uso da lingua-
gem inclusiva – na comunica-

ção escrita e audiovisual”
DMTIC/GMF DMTIC/GIQ

2 Ações Envolver 
25% de técnicos 

superiores e assis-
tentes técnicos da 

CMA

2022
N.º de ações

N.º de formandos

Elaborar um Guia de normas 
orientadoras para a adoção 

da linguagem e da comunica-
ção audiovisual inclusiva nos 

serviços

GIRP DMTIC/GFI

1 Guia elaborado

2 ações de divul-
gação junto dos 

serviços

2021

Guia elaborado

Nº de ações de divul-
gação do guia

Promover ao nível de 
recolha e gestão da 

informação a desagre-
gação da informação 
estatística por sexo, 

sempre que aplicável

Aplicar os princípios da igual-
dade de género e oportunida-
des na elaboração dos relató-
rios da AMA e de avaliação de 

projetos e atividades.

DMTIC/GMF 
DEDS/DIS e 
DAG/DGRH

Janeiro 2021 a 
dezembro de 

2022

Nº de unidades orgâ-
nicas que desagregam 
os dados por sexo nos 

relatórios

Promover a integração 
sistémica da dimensão 
do género e de igualda-
de de oportunidades e 
da violência contra as 
mulheres nas diferen-
tes áreas de interven-
ção da política local.

- Ação de formação (58 horas)

“Especialização em Igualdade 
de Género” 

- Ação de Formação “Assédio 
moral e sexual das mulheres 

no local de trabalho”

“Associação 
Questão 

de Igualdade”

DAG/DGRH
DMTIC/GMF

DMTIC/GMF, 
DEDS/DIS e 
DAG/DGRH

1 Ação
15 participantes

 1 Ação
15 participantes

2021

2022

N.º de ações
N.º de participantes

N.º de ações
N.º de participantes

Promoção da qualidade 
de vida e conciliação 
entre a vida profissio-
nal, familiar e pessoal.

- Os avós trabalhadores e a 
aposentação/reforma”

DAG/DGRH

DMTIC/GMF

1 Ação

16 participantes
2021 e 2022 N.º de ações

N.º de participantes

Incentivar o gozo da 
licença parental por 

parte do pai, bem como 
o exercício dos direitos 
de assistência à família

Realização de ações 
de sensibilização (3h)

- Responsabilidades paren-
tais conjuntas e igualdade de 

género”

- “Prestar assistência á família 
– quais os direitos?

DAG/DGRH

DMTIC/GMF

2 Ações
36 participantes 2021 e 2022 N.º de ações

N.º de participantes

uma delas e, bem assim, os indicadores de avaliação, envolvendo 
os parceiros (empresas e IPSS) que devem participar e dar o seu 
contributo em prol da igualdade de género.
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EIXO 2 – VERTENTE EXTERNA

OBJETIVO GERAL PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE GÉNERO NO TECIDO EMPRESARIAL E IPSS DO CONCELHO 
DA AMADORA, SENSIBILIZANDO A COMUNIDADE PARA A TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES RESPONSÁVEL PARCEIROS METAS CALENDARIZA-
ÇÃO

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO

Efetuar o levantamento 
de práticas de IO e IG 
nas organizações da 

Amadora

Elaboração de metodologia e 
documentação para levanta-

mento de práticas promotoras 
de IO e IG

CMA – DIS 1 documento 
elaborado

Março a abril 
2021

Nº de documentos 
elaborados

Realização do levantamento 
de práticas promotoras de 
IO  e IG nas empresas da 

Amadora

CMA – DIS Empresas da 
Amadora

5 empresas 
envolvidas

Abril a junho 
2021

Nº de empresas 
envolvidas

Realização do levantamento 
de práticas promotoras de IO 

e IG nas IPSS da Amadora
CMA – DIS IPSS da Ama-

dora
15 IPSS en-

volvidas
Abril a junho 

2021
Nº de IPSS envol-

vidas

Elaboração de documentos 
síntese das práticas de IO e IG 
na Amadora e divulgação nas 

redes sociais

CMA – DIS 1 documento 
elaborado

Maio e julho 
2021

Nº de documentos 
elaborados

Nº de publicações 
nos OCS e nas 
redes sociais

Formação para dirigentes e 
técnicos das organizações da 
Amadora sobre a temática da 

Igualdade de Género

CMA-DIS Questão de 
Igualdade

2 ações de 
formação 2021 e 2022

Nº de ações reali-
zadas

Nº de dirigentes

Nº de técnicos

Realização de Fóruns Comu-
nitários sobre a temática da 

Igualdade de Género (associar 
ao dia Municipal para a igual-

dade 24 de outubro)

CMA-DIS

Parceiros da 
rede Social e 
comunidade 

em geral

Questão de 
Igualdade

2 Fóruns 2021 e 2022

Nº de Fóruns 
realizados

Nº de participan-
tes
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NOTA DE ENCERRAMENTO

Falar de Igualdade de Género continua a ser necessário, porque embora já tenha surgido um leque diversificado de medidas de defesa do 
princípio universal, de que todas as pessoas têm direitos iguais e que não podem ser discriminadas em função do género, continuamos a olhar 
com um certo desdém para esta problemática.

Deve-se ainda reconhecer que a Câmara Municipal da Amadora tem assumido o seu compromisso com este princípio, seja na criação de 
dispositivos (estruturas e instrumentos) de apoio ao combate à violência doméstica, em que ainda são as mulheres e as crianças que mais 
sofrem, seja na divulgação de recomendações contra o sexismo.

O Plano Municipal para a Igualdade da Amadora é o instrumento fundamental para promover um conjunto de medidas que visam alterar 
comportamentos tanto ao nível interno da organização como ao nível externo abrangendo as empresas e as entidades de caráter solidário.

Independentemente dos objetivos atrás referidos e dada a situação atual em que vivemos, acredito que este IV Plano Municipal para a Igual-
dade da Amadora, será um desafio e que vai impulsionar novas estratégias, para ser posto em prática.

     

          Lurdes Ferreira
               (Conselheira Municipal para a Igualdade)



43

FICHA TÉCNICA

ORGANIZAÇÃO
Câmara Municipal da Amadora

DEDS – Divisão de Intervenção Social
DAG – Divisão de Gestão de Recursos Humanos
DMTIC – Gabinete de Modernização e Formação

INVESTIGAÇÃO E TEXTOS
Paulo Pereira

Rute Gonçalves

CONCEÇÃO GRÁFICA
GIRP / GDG / Paulo Caldeira

Impressão e Acabamento
GIRP – Oficinas Gráficas

Agradecimentos
Lurdes Ferreira – Conselheira Municipal para a Igualdade

Abril 2021



43




