
 
 

 
 

Guia para o combate à discriminação nos Municípios 
Planear para todos e todas, planear a diversidade 

 
 
 
 
 

Margarida Queirós (Coordenação) 
Nuno Marques da Costa 

Pedro Palma 
Gonçalo Caetano 
Paulo Jorge Vieira 

 

 
 
 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
 

 
 

2010 
 



 

 

 

Ficha Técnica 

TÍTULO: 

Guia para o combate à discriminação nos Municípios 
Planear para todos e todas, planear a diversidade 

AUTORES: 

Margarida QUEIRÓS (Coordenação), Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa 
Nuno MARQUES DA COSTA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa 
Pedro PALMA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa 
Gonçalo CAETANO, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa 
Paulo Jorge VIEIRA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa 
 

COLABORAÇÃO: 

Leandro GABRIEL, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa 

CONSULTORES: 

Maria Dolors GARCIA-RAMÓN, Professora Catedrática, Departamento de Geografia, Universidade Autónoma de Barcelona 
Isabel SALAMAÑA Serra, Professora Titular, Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Girona 

 

EDITOR: 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
Secretaria de Estado da Igualdade 
Presidência do Conselho de Ministros 
Sede: Av. da República, 32 - 1º 
1050-193 Lisboa Portugal  
Tel. 21 798 30 00; Fax 21 798 30 98 
Email: cig@cig.gov.pt 
 
Estudo sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais 

 
Propriedade da CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
Reservados todos os direitos de acordo com a legislação em vigor 
 

ISBN:  978-972-597-330-1 

 
       

mailto:cig@cig.gov.pt


 
 

 
 
 
 

 
Preâmbulo 

Existem três formas de apreender as relações entre a sociedade e o território. Em primeiro, os territórios podem ser estudados numa perspectiva concreta, 
quantificável, correspondendo a espaços preenchidos com a acumulação de factos sociais e sendo as distâncias sociais entre grupos expressas em categorias como 
separação/integração social. Em segundo, os territórios emergem de uma negociação contínua, revelando uma realidade material e um significado simbólico, 
expressando padrões espaciais e também relações sociais. Estes territórios relacionais encerram processos que constroem categorias sociais que são delineadas 
através de práticas materiais discriminatórias (pelos mercados e instituições). Em terceiro, os territórios marginalizados pelas discriminações (racismo, colonialismo, 
patriarcado,...ょ sendo os territórios ╉na margem╊ podem constituir eles próprios a dimens~o – como diria Soja ゅがごごけょ, o ╉terceiro espaço╊ – para a construção de 
identidades flexíveis, e sair das análises tradicionais sobre divisões bin|rias ╉homem/mulher, normal/deficiente, jovem/idoso,...╊, construindo novas formas de 
identificação e de relacionamento onde emergem identidades híbridas (Bhabha, 1994), cujos processos estão na origem de algo diferente, novo, uma nova área de 
negociação e de sentido ou de representação. 

Acreditamos que este Guia pode contribuir para um melhor conhecimento das relações sociedade-território e para aumentar a capacidade de avançar para além das 
classificações dicotómicas e maniqueístas, típicas das categorias sociais convencionais, para que se possam reconhecer novas formas de relacionamento entre os 
grupos sociais e os territórios que não coincidam com as agendas tradicionais, procurando um nível técnico doutrinário capaz de repensar as suas proposições, 
métodos e práticas de trabalho. 

 

Margarida Queirós e Nuno Marques da Costa 
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1. Introdução: acerca do Guia 

Este Guia resulta de uma vontade política no âmbito dos Estados-membros da União Europeia. Por isso, nele se usam termos 
e conceitos assumidos no contexto europeu. Assim, para efeitos do presente Guia, o termo ╉discriminação╊ refere-se às 
manifestações directas e indirectas de desigual tratamento entre pessoas como definido na legislação anti-discriminação da 
UE (Directiva 2000/43/CE e Directiva 2000/78/CE). 

 A Directiva do Conselho 2000/43/CE implementa o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas independentemente da 
origem racial ou étnica. Esta directiva foi a primeira adoptada por unanimidade pelo Conselho ao abrigo do artigo 13.º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, em vigor desde 1 de Maio de 1999. 
 

 A Directiva do Conselho 2000/78/CE estabelece um quadro geral a fim de assegurar o respeito da igualdade de tratamento entre as 
pessoas da União Europeia, independentemente da raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência eventual, idade ou 
orientação sexual, tanto em matéria de acesso a um emprego ou actividade profissional como em matéria de promoção, formação 
profissional, condições de emprego e de trabalho e inscrição em determinados organismos. 

Considera-se que existe discriminação directa sempre que uma pessoa seja objecto de tratamento menos favorável que 
aquele que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação comparável. Considera-se que existe 
discriminação indirecta sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra coloque pessoas numa 
situação de desvantagem comparativa com outras pessoas, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja 
objectivamente justificada por um objectivo legítimo e que os meios utilizados para o alcançar sejam adequados e 
necessários. 

O conceito ╉igual tratamento╊, como é usado neste guia, refere-se ao utilizado na Directiva 2004/113/CE do Conselho que 
implementa o princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento. 

Além de abranger todas as pessoas, a protecção contra a discriminação consagrada pelas directivas referidas, ultrapassa o 
domínio tradicional do emprego, estendendo-se a campos como os benefícios sociais, os cuidados de saúde, a educação e, 
um dos seus aspectos fundamentais, o acesso público a bens e serviços, como seja a habitação ou o espaço público. Por este 
motivo, o Guia centra os seus conteúdos nos domínios dos benefícios sociais. 

Este Guia corresponde a um desfecho, de entre as múltiplas orientações de política da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género, nomeadamente do Projecto PROGRESS, Tackling Discrimination Locally, Aiming to Attain Equality 
Globally. No espírito deste projecto, assume-se que a qualidade de vida e a participação cidadã são condições essenciais para 
o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade, sendo por isso fundamental ao desenvolvimento a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e o combate à discriminação, sobretudo de grupos desfavorecidos ou excluídos. Mas a 

Enquadramento legal do 
combate à discriminação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminação directa 
 

Discriminação indirecta 

 
 
 
Igual tratamento 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=113
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qualidade de vida não é igual para todos: seja pela idade, sexo, etnia, deficiência, orientação sexual, rendimento, ou local de 
residência, cada grupo tem necessidades e aspirações específicas e diferentes possibilidades de acesso a elas. Por isso 
importa conhecer primeiro as necessidades e aspirações diferenciais para poder fazer uma distribuição adequada de bens e 
recursos e conceber instrumentos que levem à prática essas políticas. Este Guia é dos desses instrumentos que tem por 
meta aumentar os níveis de inclusão e participação na vida local e, por isso, dirige o foco às autoridades locais. Na 
elaboração do mesmo, foi possível entender a existência de comunidades sensíveis às desigualdades e à discriminação a 
crescer em Portugal, e para as quais este Guia é um contributo. 

A estrutura do Guia para o Combate à Discriminação nos Municípios. Planear para todos e todas, planear a diversidade, cumpre 
quatro pontos essenciais: enquadramento do tema; identificação de processos e de boas práticas; provimento de 
elementos fundamentais para elaboração de planos; estabelecimento de mecanismos de verificação e controlo. 
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2. Enquadramento e objectivos 

O princípio da igualdade de direitos e de oportunidades em todas as áreas da sociedade é uma condição fundamental para o 
exercício da cidadania, mas é frequentemente substituído por preconceitos de natureza relacional, política e ideológica que 
determinam práticas, atitudes e comportamentos discriminatórios na sociedade e que têm importante expressão no 
território. São exemplos destas condutas, as restrições ao exercício de direitos cívicos, a limitação da acessibilidade ao (e no) 
meio edificado, ao espaço público e aos transportes, a restrição do acesso ao comércio, serviços e informação e ao 
impedimento da participação na vida democrática, quer das pessoas com deficiência, idosos, jovens, quer com base nas 
características percebidas de género, ou na segregação de imigrantes, minorias sexuais e étnicas – em particular nas 
dificuldades na afirmação e apresentação das reivindicações específicas destes grupos sociais. 

O igual tratamento das pessoas, independentemente dos grupos-alvo ou da categoria analítica (idade, género, orientação 
sexual, origem étnica, deficiência, religião ou crença) constitui uma das áreas estratégicas de actuação da União Europeia, 
que se orienta para a definição de políticas, medidas e acções em diversos domínios da discriminação: no emprego, na vida 
familiar, no desporto e no lazer, na saúde, educação e acesso à justiça, etc., assegurando formalmente um idêntico nível de 
acções contra a discriminação nos diferentes Estados-Membros. 

Com efeito, é indiscutível que a União Europeia (UE) produz os instrumentos formais anti-discriminação mais extensivos do 
mundo. As suas instituições têm desenvolvido acções para lutar contra todas as formas de discriminação e exclusão social e, 
no que respeita às suas formas e manifestações, têm produzido múltiplas directivas, regulamentos, estudos, acções de 
sensibilização, dotando-se de um quadro de financiamento próprio para a execução desses programas. No entanto, a partir 
destas orientações comuns, as respostas dos seus Estados-Membros são diversificadas, bem como os seus resultados 
desiguais e sempre aquém do desejado. As experiências e os dados estatísticos mostram que os princípios e direitos formais, 
constantes na legislação, não são totalmente cumpridos. Mudar as mentalidades e o despertar para a consciencialização 
acerca dos direitos fundamentais são essenciais para que a igualdade se torne uma realidade. 

São as autoridades nacionais e regionais da UE que detêm um papel crítico na garantia do princípio da igualdade. Sendo a 
estrutura de governo mais próxima dos cidadãos e cidadãs, as autoridades locais estão bem posicionadas para se 
empenharem em acções e medidas para o implementar e já são muitas as suas formas de participação, mas muito mais se 
pode fazer. Por isso, a importância da partilha de experiências e de boas práticas entre as entidades que ao nível municipal e 
intermunicipal participam na luta contra a discriminação. 

A qualidade de vida e os níveis de participação, não são os mesmos para os indivíduos e os grupos sociais, seja em resultado 
da idade, sexo, etnia, deficiência, orientação sexual ou do rendimento, grau de instrução, status ou local de residência. Os 
grupos humanos têm necessidades diferenciadas e possibilidades distintas de acesso aos recursos e bens essenciais que 
possibilitam o bem-estar individual e colectivo. Nem todos têm voz junto dos poderes públicos e dos processos de decisão, 

Autoridades locais 
 
 
 
 
Necessidades e 
possibilidades 
diferenciadas 
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nem a mesma capacidade para valorizar as suas necessidades e aspirações, quer em sociedade, quer no território em que 
vivem e/ou trabalham. Por estes motivos, é importante conhecer as necessidades diferenciadas da população, segundo o 
sexo, a idade, a etnia, a orientação sexual, a deficiência, etc. Este conhecimento servirá para definir políticas adequadas para 
uma distribuição mais equitativa de bens e serviços e conceber os instrumentos que permitam colocar as políticas em acções 
inclusivas. A administração pública local e todas as forças vivas locais são os actores privilegiados de políticas e práticas para 
a não discriminação. 

 

É sabido que a discriminação não ocorre apenas no emprego mas também no acesso a bens e serviços, como os transportes, 
habitação, saúde, educação, informação, crédito e seguros, bem como no uso do espaço público. De uma forma geral, a 
discriminação ocorre com determinados grupos-alvo e portanto, decorre da nacionalidade, das origens étnicas, religiosas, ou 
da orientação sexual, da deficiência, do género e da idade, dentro e fora do mercado de trabalho ou do seio familiar. 

As pessoas, mulheres e homens, têm diferentes prioridades e as desigualdades em sociedade (mercado de trabalho e de 
habitação, condições de vida e de saúde, acesso a bens e serviços e transportes, poder de decisão), mostram que a 
igualdade não é avaliada correctamente e as desigualdades persistem porque é difícil mudar culturas e formas habituais de 
fazer planeamento. Os territórios reforçam a identidade mas podem igualmente alienar e discriminar, por isso, ordenar o 
território implica reconhecer que a perspectiva de género é fundamental para incorporar no processo de planeamento, 
recordando que o género é transversal a todas as outras diferenças sociais, como a idade, origem, deficiência ou 
orientação sexual (RTPI, 2003). 

Evitando criar referências normativas, este Guia edifica argumentos para a compreensão dos contextos da discriminação no 
território e para o desenvolvimento de políticas sensíveis às necessidades gerais da comunidade, reconhecendo 
especificidades de grupos particulares, melhorando também os processos de planeamento, tornando-os mais inclusivos, ao 
produzir planos municipais que respondam a todos os grupos sociais. De acordo com esta argumentação, o Guia estabelece 
um enquadramento para (Figura 1): 

•As administrações locais são entidades que detêm condições únicas de intervenção para combater a
reprodução das desigualdades que espelham a discriminação e para promover comunidades realmente
igualitárias. São as instituições que podem e devem, no âmbito das suas competências, e em cooperação com o
conjunto dos actores locais, empreender acções para a igualdade das pessoas.

Caixa 1.

Sabia que...

Distribuição equitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de género no 
ordenamento do 

território 
 
 
 
 
 
 

Planeamento inclusivo 
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Sensibilizar para as questões de género na sua relação com o planeamento e mobilizar as entidades da Administração Local 
para aprofundar medidas e acções que potenciem sinergias locais para a igualdade e a eliminação de todas as formas de 
discriminação das pessoas com base no género, idade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade e origem étnica; 

Estabelecer um quadro comum e integrado de actuação para os municípios no plano da promoção da igualdade e do 
combate à discriminação; 

Identificar boas práticas ao nível municipal que promovem a igualdade e o combate às formas de discriminação na vida local 
(género, idade, deficiência, orientação sexual, emigrantes/minorias étnicas); 

Formular orientações para a elaboração de Diagnósticos Municipais para a Igualdade e combate a todas as formas de 
discriminação na vida local/quadro fundamentado das necessidades (com base nas origens étnicas, nacionalidade, 
orientação sexual, deficiência, género e idade) e de Planos Municipais para a Igualdade; 

Indicar um quadro operativo de verificação da integração da perspectiva da igualdade de género nos Diagnósticos e Planos 
Municipais para a Igualdade. 

 

Figura 1. Objectivos do Guia para o combate à discriminação nos municípios 
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Tendo como pressuposto que o género é transversal a todas as categorias analíticas referidas, o Guia decompõe as mesmas 
por fortes razões: a deficiência, a orientação sexual, a condição de imigrante/minoria étnica ou a idade, são dimensões que, 
em paralelo, reforçam/multiplicam a discriminação, já que a estas categorias subjaz a dimensão de género. Por esta razão, 
frequentemente desagregado por categorias (género, idade, orientação sexual, deficiência, imigrantes e minorias étnicas), o 
Guia (i) enquadra as áreas-chave para a formulação de medidas e acções no processo de planeamento territorial, (ii) sugere 
indicadores sensíveis e (iii) fornece um quadro operativo de verificação da integração da perspectiva da igualdade e de 
combate à discriminação tendo por base Planos Municipais para a Igualdade de Género. As orientações presentes neste Guia 
não excluem a possibilidade das Autarquias o fazerem – sempre que considerem pertinente – separadamente ou em 
parceria com outras Autarquias, abarcando territórios mais vastos mas fortemente interligados por relações de trabalho ou 
outras. 

 

 

 

Este documento dirige-se aos/às dirigentes e técnicos/as da Administração Local, e a outras organizações que entendem ser 
sua missão eliminar as desigualdades nos seus territórios, robustecendo as capacidades institucionais para uma governação 
mais justa e em parceria com outras instituições fundamentais na vida local. Procura assim este Guia ser uma ferramenta de 
trabalho para suporte administração pública local, individualmente ou em associação com outras autarquias e entidades, nas 
suas acções para promover políticas anti-discriminatórias, reforçando os desígnios contidos na RCM n.º39/2010, de 25 de 
Maio, que institui a figura dos/as Conselheiros/as para a Igualdade: 

«... tem vindo a ser feito um trabalho de sensibilização junto das autarquias para a integração sistemática da dimensão de 
género nas diferentes áreas de política da administração local, através da elaboração e desenvolvimento de planos municipais 
para a igualdade. Esse é um dos domínios em que a cooperação entre a administração central e as autarquias locais nos domínios 
da integração da igualdade de género, da eliminação dos estereótipos e da promoção da cidadania tem vindo a ser aprofundada 
com resultados mais significativos.» 

•As diferenças transversais mostram que uma mulher idosa reformada tem necessidade de diferentes
serviços em relação aos que jovens mães trabalhadoras necessitariam. As mulheres das áreas rurais
utilizadoras de automóvel têm diferentes necessidades quando comparadas com outras que dependem
inteiramente do transporte público para trabalhar. As mulheres de minorias étnicas necessitam de
apoios diferentes dos seus maridos; as mulheres deficientes têm necessidades diferentes dos homens
deficientes por uma variedade de razões de ordem biológica, cultural e de mobilidade; as mulheres
lésbicas sofrem de um processo de dupla invisibilidade e discriminação como mulheres e como
membros de uma "minoria sexual". O rendimento, as responsabilidades familiares e no trabalho
influenciam as expectativas de homens e mulheres em relação ao sistema de planeamento.

Caixa 2. 
Sabia que...
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O Relatório Final do Estudo de Avaliação do III PNI (2010) constata que a integração do respectivo domínio de intervenção 
«2.6 – Ambiente e Território» no Plano, representa um elemento de relevo para a transversalidade da igualdade de género 
em todas as áreas de política, porém apresentou uma taxa de execução bruta (66,7%) abaixo da média. Considera ainda este 
relatório que (Ferreira et al., 2010): 

 a novidade das medidas e o carácter da sua formulação, por um lado, e a ausência de produção de conhecimento sobre 

as matérias em jogo, por outro, comprometeram a efectividade da execução do Plano nesta área, pela dificuldade de 

integração das entidades responsáveis. O Relatório destaca positivamente a produção de informação e conhecimento, 
com a publicação pela CIG de informação sobre a relação entre género, ambiente e território e do “Guia para o 
Mainstreaming de Género no Ambiente e Território╊ (Gaspar et al., 2009b); 
 

 a importância da Administração Local neste domínio é um factor chave que se espera que os Planos Municipais para a 

Igualdade venham a consubstanciar. O aumento do número dos municípios com Conselheiras/os para a Igualdade é um 
bom indicador que se espera venha a ter impactos neste domínio. 

Num contexto de reforço de consciencialização para responsabilidade da actividade de ordenar o território, este Guia apoia 
a Administração Local na formulação de políticas que valorizem os territórios e que contribuam para a construção de 
comunidades mais justas e equitativas. O desafio do desenvolvimento territorial e urbano tem como pressuposto que as 
Autarquias o coloquem nas suas agendas e o concretizem nas suas práticas quotidianas, incorporando nas suas decisões e 
prática, as diferenças de género. Procura ainda este Guia facilitar a missão das/os Conselheiras/os para a Igualdade, no 
quadro das suas atribuições e competências, fornecendo inspiração para o aprofundamento de estratégias promotoras da 
cidadania, da igualdade de género e do combate às diferentes formas de discriminação nos municípios, tendo como 
perspectiva de fundo o território. 

 

 

 

•Para que a vida pública reflicta as preocupações e acções de integração da dimensão de género no
planeamento, é necessário nele integrar a perspectiva de usos, vivências, relações e oportunidades mais
igualitárias. Favorecer a vida quotidiana, criando locais de proximidade, implica a realização de mudanças de
várias ordens na forma actual de planear o território e de construir as cidades. O ordenamento do território e o
urbanismo como acção transformadora sobre a realidade urbana, necessita de instrumentos que promovam a
qualidade de vida e respondam às novas necessidades sociais duma população diversificada – no género, na
idade, na etnia, na orientação sexual, etc.

Caixa 3. 
Sabia que...
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3. Contexto internacional 

Os instrumentos internacionais e nacionais de promoção da igualdade e de luta contra todas as formas de discriminação são 
fundamentais para a criação e desenvolvimento de políticas públicas de âmbito nacional, regional e local. 

A nível internacional, as Convenções das Nações Unidas
i
 são formuladas com o objectivo de criar normas jurídicas 

vinculativas dos sujeitos intervenientes, e enquadram-se como elementos de promoção dos Direitos Humanos ao nível das 
políticas públicas. Foram subscritas por Portugal e, no contexto nacional, assumem uma relativa visibilidade. 

À escala europeia, os direitos dos cidadãos e das cidadãs da UE estão protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (2000), cujo objectivo é o de assegurar que todos os Estados-Membros e instituições europeias defendem e 
promovem medidas para a igualdade, a justiça, a dignidade e os direitos dos cidadãos e cidadãs. Representa a síntese dos 
valores comuns dos seus Estados-Membros e, pela primeira vez, reúne num único texto os direitos civis e políticos, bem 
como os direitos económicos e sociais. Os objectivos, explicados no preâmbulo, afirmam ser necessário reforçar a protecção 
dos direitos fundamentais, à luz da evolução da sociedade, do progresso social e da evolução científica e tecnológica. No 
mesmo sentido, os artigos 20º e 21º reafirmam o princípio da igualdade e da anti-discriminação. 

Mas foi o Tratado de Amesterdão (1997) que teve o mérito de incorporar a igualdade de género como uma preocupação de 
política da UE. Com efeito, a igualdade e a transversalidade de género foram incluídas no Tratado Europeu formalizando-se 
estes compromissos nos Artigos n.º2 e n.º3; o Artigo n.º13 faz da eliminação das desigualdades e, especialmente, da 
promoção da igualdade entre homens e mulheres, uma das considerações centrais em todas as políticas públicas, aos níveis 
administrativos central e local. Na sequência do Tratado e no espírito de Pequim, a Comissão Europeia tem aprofundado 
esta preocupação e muitos países da UE adoptaram iniciativas neste sentido (para uma reflexão mais detalhada sobre a 
transversalidade de género, consultar: Gaspar et al., 2009a; 2009b). 

Nos dez anos que seguiram à publicação da Carta dos Direitos Fundamentais, a União Europeia aprovou um conjunto de 
directivas e decisões de luta contra a discriminação, das quais se evidenciam as seguintes: 

 Directiva 2000/43/CE e Directiva 2000/78/CE (os alicerces da política comunitária; proíbem a discriminação directa e indirecta com 
base na origem racial ou étnica, na religião ou nas convicções, na deficiência, na idade e na orientação sexual); 

 Decisão 2000/264/EU (estratégias de emprego para melhorar a conciliação do trabalho com a vida familiar); 
 Decisão 2003/578/EU (orientações para redução do fosso salarial baseado no género); 
 Directiva 2004/113/CE (aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços);  
 COM (2004) 379 final, de 28 de Maio de 2004 (Livro Verde – Igualdade e combate à discriminação na União Europeia alargada); 
 Decisão 771/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 (institui o Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Tod@s, 2007, para uma sociedade justa); 

União Europeia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta dos direitos 
fundamentais 

 
 
 
 
 
 

Tratado de Amesterdão 
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 Decisão-Quadro 2008/913/JAI (estabelece normas comuns para a luta contra os crimes raciais; relativa à luta por via do direito penal 
contra formas e manifestações de racismo e xenofobia). 

Até muito recentemente, o modelo económico-social europeu pressupunha soluções que tornam as preocupações sociais 

compatíveis com a eficiência económica
ii
. Por esse motivo, a União Europeia investiu na defesa da diversidade de culturas, 

no combate às desigualdades, na promoção das realizações culturais enquanto elementos identificadores dos europeus. 
Estas ideias projectam uma UE constituída por Estados soberanos e iguais em direitos, apostada no reforço da coesão social. 
Esse investimento não passou somente pela produção de instrumentos legais, mas pelas organizações que criou e apoiou no 
seu seio e que combatem a discriminação e promovem a igualdade. Um bom exemplo desta vontade política está na criação, 
em 2007, da Agência Europeia de Direitos Fundamentais (a partir do antigo Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia) promotora de uma abordagem integrada no tratamento da desigualdade e da defesa de direitos. 

 

 

No espaço europeu, existem hoje inúmeras redes de grupos que representam e defendem os direitos de pessoas alvo de 
discriminação e actuam no domínio da defesa dos direitos fundamentais, bem como promovem a igualdade entre homens e 
mulheres e a inclusão de grupos vulneráveis no espaço europeu. O Quadro 1 contém algumas referências a estas redes 
europeias de entidades não governamentais. 

 

 

 

 

 

•São três os momentos importantes na evolução das políticas para a igualdade na Europa: o primeiro deles
inicia-se em meados dos anos 1970, corresponde ao liberalismo político, no qual se defende o princípio da
igualdade para todos e todas perante a lei; depois, um momento a partir do qual as políticas para a igualdade
são orientadas por acções específicas positivas; por fim, no período após a Conferência de Pequim, em 1995,
em que as políticas se orientam para a transversalidade de género (mainstreaming) em todas as políticas e
todos os domínios da tomada de decisão.

Caixa 4. 
Sabia que...
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Quadro 1.ONG para os direitos das vítimas de discriminação que actuam no domínio da defesa dos direitos fundamentais na Europa 
Organizações Projecto 

EWL, Lobby Europeu das Mulheres A maior aliança de organizações não governamentais da UE que promove os direitos das 
mulheres e a igualdade entre sexos 

YFJ, Fórum Europeu da Juventude Representa as organizações de juventude europeias nas instituições internacionais em 
questões relevantes para os jovens 

Eurochild Rede de organizações e indivíduos que actuam na Europa para melhorar a qualidade de vida 
das crianças e jovens 

AGE, Plataforma europeia das pessoas idosas Rede de pessoas de mais de 50 anos que procura dar voz e promover os interesses dos 
cidadãos seniores da Europa 

ILGA – Europe, Associação internacional de lésbicas e de 
homossexuais  

Desenvolve trabalho em torno do reconhecimento do movimento LGBT, procurando 
igualdade para as pessoas homo, bi, trans e intersexual 

EDF, Fórum Europeu da Deficiência  Monitoriza as iniciativas da União Europeia e propõe legislação para defender os direitos de 
cidadãos com deficiência 

ENAR, Rede europeia contra o racismo  Combate o racismo em todos os países membros da União Europeia actuando como a voz 
do movimento anti-racista na Europa 

EAPN, Rede Europeia Anti-pobreza Defende os direitos humanos fundamentais e procura garantir que todos tenham as 
condições necessárias ao exercício da cidadania e a uma vida digna 

 

Para além do impulso da legislação, dos textos formais e das entidades e grupos organizados que proliferam na UE, ainda há 
que contar com a disponibilização de instrumentos financeiros (Fundo Social Europeu; Iniciativa Comunitária EQUAL 
2000-2006;Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social – PROGRESS 2007-2013) que nos últimos 
períodos de programação integraram a igualdade e a discriminação nas estratégias e programas de políticas. 

São ainda de assinalar outros instrumentos ╉de sensibilizaç~o╊ e que evidenciam prioridades políticas, como as acções de 
sensibilização relacionadas com o Ano Europeu de Pessoas com Deficiência em 2003, o Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades para Tod@s em 2007, o Ano Europeu do Diálogo Intercultural em 2008 e o Ano Europeu de Luta contra a 
Pobreza e a Exclusão Social em 2010. 

 

Instrumentos financeiros 
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3.1 Experiências internacionais 

Em consequência da crescente sensibilização e empenho das instituições e de autoridades nacionais, regionais e locais na 
protecção contra a discriminação, uma das orientações presentes na elaboração deste Guia é a de divulgar experiências que 
contenham preocupações comuns na formulação de políticas anti-discriminação noutros países, independentemente de 
pertencerem ou não ao espaço europeu; em particular no que respeita aos documentos de natureza política que legitimam e 
operacionalizam os esforços de igual tratamento das pessoas, nas categorias em foco. A Figura 2 coloca em evidência os 
países pesquisados contendo informação disponível em sítios internet, sobre diversas iniciativas e planos de combate às 
desigualdades; alguns apresentam um âmbito de actuação nacional ou regional, outros são municipais e outros ainda, 
concebidos para actuação ao nível da cidadeiii. A pesquisa destes documentos fez-se com base em palavras-chave específicas 
e alusivas ao tema, sendo esta procura aperfeiçoada consoante a disponibilidade de artigos e documentos dentro de cada 
categoria analítica, por exemplo, ╉handicap discrimination╊, para a deficiência, ou ╉ethnic inclusion╊ para a origem étnica. 
Foram posteriormente seleccionados aqueles com potencial interesse para o trabalho a desenvolver.  

 

 
Figura 2. Países com planos ou outros instrumentos de política anti-discriminação estudados 

Política de Igualdade no 
quadro internacional 
 
 
 
 
Actuação ao nível 
mundial: experiências 
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Género 

Reconhecem-se necessidades específicas das mulheres, em especial as que resultam da sua sub-representação no emprego, 
sobretudo nos cargos de decisão e/ou mais bem remunerados, tradicionalmente ocupados por homens. Esta 
sub-representação é igualmente visível na vida política. As recomendações que surgem neste domínio dirigem-se para a 
adequação dos horários às necessidades específicas de género, bem como a inclusão da obrigatoriedade de obedecer a um 
regime de quotas entre homens e mulheres. 

Um desproporcional número de mulheres encontra-se em situação de pobreza, especialmente mães jovens, idosas 
pensionistas, mulheres imigrantes, mulheres deficientes afectadas pelo desemprego e baixos níveis salariais. No âmbito 
deste domínio encontraram-se algumas estratégias e medidas elaboradas em diversos países - umas que se traduzem em 
políticas e programas e outras que são ideias e orientações que promovem os objectivos pretendidos –, em áreas de 
actuação como a saúde, tempo de maternidade, violência doméstica, mulheres adolescentes, entre outros. 

São normalmente encontrados quatro pilares essenciais que servem de base ao combate à discriminação das mulheres, são 
eles: a educação, o emprego, a independência económica e a capacitação da mulher. Embora variando de país para país, as 
intervenções dividem-se em medidas com aplicaç~o directa sobre os ╅homens╆ com implicaç~o indirecta em actividades que 
são muitas vezes desempenhadas por ╅mulheres╆ e uma outra forma de actuaç~o que incide directamente sobre a mulher e 
as actividades tradicionalmente por ela desempenhadas. A título de exemplo, identificam-se acções do primeiro tipo como, 
licenças de paternidade dirigidas ao envolvimento do pai na educação dos filhos, tornando-o uma figura mais relevante no 
processo de crescimento; programas de apoio a situações de violência doméstica, familiar ou contra mulheres no sentido de 
apoiar e promover a recuperação social dos agressores do sexo masculino; conciliação de horários laborais com 
responsabilidades da vida familiar (adequação de horários dos pais aos horários das actividades escolares dos filhos); 
actividades de formação e preparação em saúde infantil (para homens); sensibilização para a realização de tarefas 
domésticas numa lógica de colaboração; etc. Porém, devido aos resultados deste tipo de medidas ou acções serem de difícil 
análise ou o seu sucesso dificilmente mensurável em resultado da informalidade com que se desenvolvem, o tipo de 
medidas de execução directa é mais abundante e diversificado. 

Note-se que a quase totalidade das medidas apontadas no ponto anterior remetem para o ╉homem╊ enquanto parte de 
uma família nuclear (com filhos) porém, na actualidade, este tema deve possuir um espectro de actuação mais alargado, seja 
pelos tipos de família que coexistem, seja pelo facto de a mulher ter uma existência própria que ultrapassa a lógica do casal. 
Assim exemplificam-se, no segundo tipo, acções que promovem o desenvolvimento de figuras jurídicas de apoio à mulher 
(exemplo da/o Conselheira/o Municipal para a Igualdade, a que se poderia acrescentar, por exemplo, um Instituto da 
Mulher) ou o desenvolvimento de uma especialidade jurídica para o tema da igualdade de género; o favorecimento da 
criação e desenvolvimento de cooperativas de mulheres que se destinem a promover a participação cívica das mesmas na 
vida pública; a mobilização das vítimas de discriminação para cooperação e associação, ao contrário de uma visão de 
competição e concorrência; prémios para empresas públicas e privadas promotoras de iniciativas para a igualdade de 
género; apoio ao micro-crédito para as mulheres; a flexibilização da jornada de trabalho em função das necessidades 

Educação 
 

Emprego/independência 
 

Economia 
 

Capacitação 
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específicas da mulher/homem/família; o incentivo aos manuais escolares com uma linguagem inclusiva e promotora da 
desconstrução de estereótipos com base no género (revisão de conteúdos programáticos); a adopção de uma linguagem 
neutra e ╉amiga do género╊ nos serviços p’blicos (muito embora esta perspectiva seja criticável, já que intervir na 
semântica ou na sintaxe para reinventar um género ou evitar o género, é ir contra o uso da própria língua e não intervém 
onde importa, que é ao nível do ╉discurso que evita estereótipos╊ょ. 

Rennes, França: rompendo com os ╉telhados de vidro╊ 

Em resposta à proporção diminuta de mulheres nos escalões principais de cargos executivos e de administração, foi sugerido um estudo 
que identificasse os obstáculos às carreiras das mulheres e esclarecesse sobre as desigualdades de recrutamento entre homens e 
mulheres, a hierarquia no emprego e as responsabilidades atribuídas. O estudo concluiu que o que mais falha na progressão nas carreiras 
profissionais resulta da dificuldade em adaptação a um horário de trabalho baseado no modelo masculino de uso do tempo. O estudo 
desafia a autarquia local a formar um ╉Grupo para a )gualdade de Oportunidades entre (omens e Mulheres╊ ゅmais tarde o Grupo 
separou-se em quatro subgrupos temáticos: igualdade/paridade profissional, uso do tempo, saúde e condições de trabalho e 
comunicaçõesょ e, dada a extens~o dos problemas, a criar em がごごぐ, a figura ’nica em França do ╉Delegado da )gualdade de 
Oportunidades╊. Este teria um mandato para coordenar o trabalho do Grupo, sintetizaria as suas recomendações para apresentaç~o ao 
executivo municipal. A cidade de Rennes também desenvolveu programas de formação para aumentar as qualificações e o status dos 
trabalhos tradicionalmente assumidos por mulheres. Igualmente procurou melhorar a conciliação dos horários de trabalho em função da 
vida familiar. Também passou a ser prestada maior atenção ao conforto no trabalho e as mulheres executivas da administração municipal 
foram desafiadas a formarem grupos de trabalho e, entre outras acções, produziram um Livro Branco, que analisa as práticas políticas, tais 
como, o tempo e a duração das reuniões, bem como estabelece recomendações de alteração dos problemas identificados. 

Fonte: Federation of Canadian Municipalities International Centre for Municipal Development, 2004: www.icmd-cidm.ca/ 
www.ville.montreal.qc.ca/femmesetville: A City Tailored to Women – The Role of Municipal Governments in Achieving Gender Equality. 

 

Um projecto de habitação por e para mulheres em Viena, Áustria 

As mulheres constituem 52% da população vienense, no entanto o seu papel na vida quotidiana foi durante muito tempo amplamente 
ignorado. O projecto de habitação Frauen-Werk-Stadt, iniciado em 1993, foi um primeiro passo para implementar as experiências e 
necessidades quotidianas das mulheres no desenvolvimento da cidade. Devido a este projecto, uma secção da cidade foi desenhada 
exclusivamente por mulheres arquitectas e planeadoras, como parte do programa de expansão de Viena. Particular atenção foi dada ao 
desenho do ambiente em torno dos alojamentos e do interior dos apartamentos, em particular no espaço alocado para as divisões. A 
intenção foi chegar a divisões da mesma dimensão que não forçasse os arrendatários a adoptar usos pré-determinados. Foram 
construídas 359 habitações deste tipo, subsidiadas em associação com estabelecimentos comerciais. O projecto de habitação tem muitos 
equipamentos comunitários, incluindo um jardim infantil, uma unidade de enfermagem, um gabinete médico, um centro de comunicação, 
uma esquadra de polícia e uma área de 600m2 de lojas, procurando estimular redes de apoio na vizinhança. Desde então, um número 
assinalável de mulheres peritas é constantemente convidada para avaliações no âmbito do planeamento urbano, provando assim as suas 
competências. 

Fonte: UN Habitat, bestpractises.org/bpbriefs/analysis.html 
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Idade: crianças e jovens 

Na definição de políticas para as crianças e jovens, o enfoque centra-se na educação e no ambiente familiar, pois assume-se 
que a família pode constituir um motor ou entrave no acesso à educação. Assim, por um lado, atendendo aos parâmetros 
que actualmente influenciam a sociedade, a educação e a formação dos jovens assumem um papel essencial nas 
expectativas e potencialidades que mantêm para com o mercado de trabalho. Por outro, procura-se impedir que um 
ambiente familiar negativo entrave o acesso ao ensino e um crescimento saudável e activo, bem como o surgimento de 
formas de pressão e de intimidação sobre os jovens. Por esta preocupação passa também a prevenção de comportamentos 
de risco, evitando que as crianças e os jovens se tornem eles próprios alvo de discriminação. 

Ao nível escolar, salienta-se a preocupação com a adequação dos mecanismos e instrumentos de ensino às realidades da 
discriminação e igualdade, procurando ainda evitar o abandono escolar. Garantido o pleno acesso à educação, o/a jovem é 
encarado/a como potencial agente de combate à discriminação, e sendo-o também no futuro, quando for um/a agente 
económico/a e/ou social, enfim, um/a cidadão/ã atento/a e preocupado/a com a promoção da igualdade. Assim, a escola é 
considerada determinante como uma instituição preparada para instruir e formar os cidadãos e cidadãs de amanhã em todas 
as suas valências, sejam elas formativas, sociais e/ou culturais. Porém, o investimento nas estruturas de apoio e promoção da 
qualidade de vida das/os jovens é encarado como fundamental, uma vez que, para além de poder representar um 
compromisso social de longo prazo, pode também salvaguardar os comportamentos necessários para uma sociedade mais 
tolerante, inclusiva e justa. 

Do ponto de vista dos objectivos, os diversos planos apresentam em comum: i)medidas e acções que garantem a igualdade 
de acesso às oportunidades, independentemente do meio de origem, ii) o fomento da formação, da educação e da 
prevenção do abandono escolar, e iii) o crescimento saudável. 

Muito curioso é o facto de que as crianças e os jovens têm direitos sociais, económicos e políticos ╉diminuídos╊, com base 
na presunção de que não possuem uma racionalidade completa (não podem votar, não podem comprar nem vender bens, 
não podem casar, etc.), muito embora não se encontre reflexão filosófica e política sobre esta questão. 

 

Amesterdão e a política de inserção no mercado de trabalho para os jovens 

Em Amesterdão, a política para a inserção dos/das jovens no mercado de trabalho é bastante eficaz. Os programas orientados para o 
desemprego na juventude obrigam ao ╉regresso╊, j| que aqueles/as que n~o frequentaram a escolaridade obrigatória, est~o impedidos/as 
de beneficiar dos subsídios de desemprego. Na prática são indirectamente obrigados/as a regressar à escola ou a alistar-se em algum dos 
múltiplos projectos municipais criados com a finalidade de acolhimento de jovens para formação. Esta política tem sobretudo impacto 
nos/as jovens imigrantes, que apesar das qualificações que possuem para o trabalho, carecem de qualificações sociais e não são 
facilmente persuadidos/as para integrar programas governamentais. 
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Diversas instituições municipais (escolas, departamentos de polícia, serviços de apoio social, etc.) cooperam para estabelecer linhas rígidas 
de orientação, obrigando os/as jovens a cooperar nos referidos programas. Assim que um destes objectivos é alcançado, as autoridades 
continuam a seguir os/as jovens até obterem qualificações adicionais que lhes permitam encontrar um lugar no mercado de trabalho. Este 
método presta uma atenção continuada, personalizada e intensiva aos/às jovens procurando, a prazo, uma inserção positiva, dando-lhes 
também a possibilidade de conhecerem o seu potencial e assumirem as suas responsabilidades. As autoridades em Amesterdão abraçam 
conscientemente esta política orientada para a juventude, livre das típicas acções orientadas para as minorias étnicas e grupos específicos, 
apesar de se ter tornado muito eficaz junto dos/as imigrantes. 

Fonte: Vermeulen, 2006, Policy brief - based on the )M)SCOE Workshop ╅Successes and Challenges of Local )ntegration Policies╆, Berlin, December きかかけ. 

 

Poole, uma política local dirigida para as crianças e jovens 

Poole, uma cidade média no sudeste de Inglaterra, é um exemplo interessante de promoção de uma política local orientada para as 
necessidades das crianças e jovens. Em Poole está em vigor o Poole's Children and Young People's Plan 2009-2012, cujos objectivos 
estratégicos potenciam a defesa dos direitos de cidadania de crianças e jovens. Entre os princípios deste plano estão ideias tão simples 
como «as necessidades de crianças e dos/as jovens são fundamentais; os seus desejos e sentimentos devem ser ouvidos e tidos em conta; 
o seu bem-estar emocional é vital; as crianças têm o direito de crescer num ambiente estável suportado por relacionamentos de que 
possam depender; as bases para a saúde ao longo da vida são estabelecidas nos primeiros anos de vida; as crianças e jovens devem ter 
acesso local a espaços amigáveis de sociabilidade e a serviços de saúde e educação; a igualdade de oportunidades e respeito pela 
diversidade são essenciais pois todas as crianças deveriam ter as oportunidades e apoio que precisam para desenvolver o seu potencial». 

O plano desenvolve-se segundo propostas em diferentes áreas, responsabilizando as autoridades locais por assegurar os serviços de apoio 
e resultados para as crianças, jovens e famílias, cumprindo as exigências do governo local, e promovendo, junto dos funcionários 
municipais, o desenvolvimento das melhores práticas em todas as áreas dos serviços. Isso inclui um foco na ajuda aos pais e encarregados 
de educação nos seus papéis, reduzindo disparidades entre os resultados educativos das crianças oriundas de famílias desfavorecidas e 
trabalhando para reduzir a pobreza infantil e seus efeitos. O plano dá ainda particular atenção à promoção da saúde e do bem-estar das 
crianças vulneráveis (em especial as de necessidades especiais) e das suas famílias, promovendo a redução das desigualdades e do fosso 
entre os resultados que não estão a ser atingidos e o seu potencial esperado. 

A cidade de Poole destacou-se ainda pela criação de um serviço integrado com as escolas e centros de juventude existentes no município 
que tem potenciado a formação e educação de crianças e jovens. Temas como ╉educação para a saúde╊ e ╉educação sexual╊ são dos 
melhores exemplos referenciados no contexto britânico. Para tal, o município criou um projecto ╉Centro da Juventude Saud|vel╊, uma 
parceria entre os sistemas nacional de saúde e a autoridades locais em que os técnicos de saúde trabalham com os jovens o tema da 
saúde: alimentação saudável, actividade física, saúde emocional, sexualidade e relacionamentos, drogas (incluindo álcool e tabaco), 
comunidade e ambiente. O Centro de Juventude Saudável é um projecto inovador, existindo interesse por parte do governo britânico (o 
Programa Nacional de Escolas Saudáveis e a Agência Nacional de Juventude) em replicar este projecto noutros territórios do Reino Unido. 

Fonte:http://www.boroughofpoole.com/directory/categories/ref:C4642D76B78AE7/aka:Children+And+Young+People's+Services/;http://www.boroughofpo
ole.com/go.php?structureID=categories&ref=C4648571B3E726 

Família, saúde e bem-
estar 

http://www.boroughofpoole.com/directory/categories/ref:C4642D76B78AE7/aka:Children+And+Young+People's+Services/
http://www.boroughofpoole.com/go.php?structureID=categories&ref=C4648571B3E726
http://www.boroughofpoole.com/go.php?structureID=categories&ref=C4648571B3E726
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Idade: pessoas idosas 

 

As principais preocupações referem-se ao acesso a serviços e saúde, em particular a atenção centra-se no processo de 
envelhecimento saudável. A motivação prende-se com a justiça social que assiste à população idosa merecedora de uma vida 
condigna e de um tratamento adequado às debilidades decorrentes da idade. O processo de envelhecimento saudável será 
tanto mais satisfatório quanto maior influência social for atribuída aos/às idosos/as. Encontram-se por isso recomendações 
para se considerarem a população idosa como proponente, participante, monitora e avaliadora das políticas que lhes dizem 
respeito. 

Os princípios que sustentam o envelhecimento são, essencialmente, ter uma vida activa, envelhecer com segurança e 
independência, ser tratado/a com respeito e aceder facilmente aos serviços de auxílio. Para tal, são várias as estruturas de 
apoio sugeridas, das quais se podem destacar, serviços de apoio domiciliário, centros de dia, alarmes pessoais, centros de 
transição hospital-domicílio, adaptações no domicílio, visitas de equipas de apoio domiciliário, famílias de acolhimento, 
serviços de transporte adaptado e cuidados com a higiene e saúde oral. Devido ao facto de vários destes serviços serem 
bastante dispendiosos e, usualmente, estarem sobrelotados ou com lista de espera, verifica-se a intervenção de entidades 
privadas ou do terceiro sector, na política geriátrica sob a forma de parcerias, permitindo ao utente optar pelo serviço que 
pretende, o que, de alguma forma, atenua o congestionamento destes serviços. 

No domínio da saúde, são sugeridos programas importantes no apoio aos idosos: gestão da doença (apoio no caso de 
doenças crónicas), gestão da medicação (prevenção de medicação desadequada ou em excesso), nutricionismo (para uma 
correcta alimentação), prevenção de quedas, actividade física adequada, combate ao tabagismo, etc. Também se sugere 
frequentemente que, apesar dos programas de apoio serem bastante satisfatórios, falha-se sistematicamente na divulgação 
dos mesmos. Uma solução reside na sua divulgação através dos media, uma vez que os/as idosos/as passam várias horas por 
dia a ver televisão, e tal representaria uma forma eficaz de ficarem a conhecer os programas que se destinam a apoia-los/as. 
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Dundalk, a cidade ╉amiga╊ dos idosos 

Dundalk (Louth County) é uma cidade de média dimensão no nordeste da República da Irlanda e foi uma das participantes no projecto 
Age-Friendly Cities, da Organização Mundial de Saúde (OMS), que desenvolveu o seu projecto de intervenção local com equipas de 
investigação do Instituto de Tecnologia do Dundalk e as autoridades locais, com o lema central de que este plano deveria ser 
"desenvolvido com os idosos/as, não para eles/as" o que transformou esta cidade na primeira daquele país a ser considerada ╉amiga 
dos/as idosos/as╊. Este plano apresenta um conjunto de áreas específicas que promovem um modelo inter-geracional das políticas locais. 

Entre os resultados desta experiência está a participação positiva da população idosa e as diferentes formas de associativismo ligadas a 
esta, tendo sido criado, em 2009, o Fórum de Pessoas Idosas de Louth, cuja estrutura foi decidida pelos próprios, em resultado de um 
conjunto de oficinas participativas para a população idosa, associações, lares e centros de dia. Integrado no funcionamento deste fórum, 
realizou-se um seminário que juntou todos/as os/as envolvidos/as, e onde foi apresentada uma publicação "Sua Opinião" (Your View) que 
continha as orientações gerais do plano, nomeadamente a melhoria do acesso a produtos e serviços para população idosa em formato de 
╉balc~o ’nico╊, mais segurança e acessibilidade aos transportes, combate ao isolamento e promoção de actividades inter-geracionais. 

Fonte: http://www.netwellcentre.org/projects/47.html 

 

Londres: explorando territórios inclusivos para os idosos 

Integrado como um suplemento ao plano estratégico de Londres o Planning for Equality and Diversity in London – Supplementary Planning 
Guidance to the London Plan (Outubro 2007) é um documento com uma visão integradora e transversal da luta pela igualdade.  

Neste documento, as políticas dirigidas à população idosa colocam o enfoque na habitação, nas acessibilidades e nas condições de vida 
desta população. Relativamente à habitação, o plano destaca a necessidade de adaptação dos seus locais de residência, bem como as 
especificidades da sua mobilidade, a necessidade de sociabilidade e de convívio, como formas de combater o sentimento de solidão e 
sub-ocupação de espaços residenciais, numa cidade onde a procura de habitação é elevada.  

Relativamente à mobilidade, este plano preconiza a necessária atenção ao desenho do espaço público, tendo em conta as dificuldades de 
mobilidade deste grupo etário salientando, ainda, a necessidade de adaptação do sistema de transportes públicos, nomeadamente o seu 
modelo organizativo e do mobiliário urbano (paragens) de acesso ao sistema. 

Londres está ainda envolvida no projecto promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Age-Friendly Cities Project, que promove 
acções para uma melhor qualidade de vida da população idosa, aumentando a consciência por parte dos responsáveis e das populações 
locais das necessidades, das lacunas e das boas práticas, com o objectivo de desenvolvimento de territórios mais ╉amigos╊ da populaç~o 
idosa. 

Fonte: Planning for Equality and Diversity in London - Supplementary Planning Guidance to the London Plan (October 2007) in 
http://legacy.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/docs/spg-planning-for-equality.pdf; 
http://www.kcl.ac.uk/content/1/c6/02/96/45/ID6846Agefriendlycities1.pdf 

 
 
Territórios ╉amigos da 
pessoa idosa╊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitações adaptáveis 

http://www.netwellcentre.org/projects/47.html
http://legacy.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/docs/spg-planning-for-equality.pdf
http://www.kcl.ac.uk/content/1/c6/02/96/45/ID6846Agefriendlycities1.pdf
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Deficiência 

 

A deficiênciaiv é um tema frequentemente remetido para o emprego, na perspectiva em que este é considerado, para além 
de um direito, uma forma de valorização pessoal e de integração social das pessoas portadoras de deficiência. Porém, no 
contexto actual da economia, onde é perceptível o fomento da liberdade dos mercados e dos agentes económicos, pouca 
atenção é dada ao carácter social e solidário do emprego. Esta questão pode revelar-se problemática e de difícil resolução 
para deficientes, sobretudo porque os/as cidad~os/d~s com deficiência s~o encarados como cidad~os/d~s ╉invisíveis╊. 

Existem várias formas de contornar esta tendência, das quais é possível destacar duas correntes. Uma delas encara o 
emprego como uma obrigação social, sendo que, para garantir o acesso à pessoa com deficiência, são definidas quotas ou 
percentagens de postos de trabalho a serem ocupados por indivíduos com determinada limitação. No entanto, muitas vezes 
os postos de trabalho dotados para preenchimento dessas quotas são mal pagos ou de baixo estatuto social. A outra encara 
o emprego como uma forma de responsabilização individual, onde o factor central é o da promoção dos direitos e deveres 
individuais, sendo nesta perspectiva, necessário informar e desconstruir ideias pré-concebidas de modo a que os direitos dos 
indivíduos com deficiência sejam efectivos e valorizados. 

Independentemente da perspectiva adoptada, são utilizadas frequentemente políticas de persuasão com impacto centrado 
nos empregadores. Tal é feito através dos incentivos financeiros (redução e isenção de impostos a empresas que 
empreguem deficientes) ou através da promoção do estatuto empresarial (prémios para entidades que promovam uma 
política de igualdade). Com estes incentivos e através de campanhas de sensibilização junto dos empregadores é possível 
tornar o mercado de trabalho mais receptivo a estas pessoas. Porém, as orientações de política advertem para a fragilidade 
destes mecanismos que não são suficientes para intervir no mercado, sendo considerado também essencial a promoção, a 
formação e instrução das pessoas com deficiência. Só com indivíduos competitivos e preparados para enfrentar um mercado 
de trabalho exigente e selectivo se poderão alcançar resultados satisfatórios, seja na procura de emprego, seja na 
capacidade para criar o seu próprio negócio, o que pode ser uma forma criativa de contornar dificuldades de 
empregabilidade. 

Igualdade e cidadania são conceitos fortemente associados a esta categoria analítica, porém, esta visão é frequentemente 
válida para indivíduos que apresentem um grau de autonomia mínimo e que lhes permita garantir a sua subsistência. No 
caso dos permanentemente dependentes a situação é bastante mais complexa e com respostas não tão claras e 
estruturadas. 

Associado a pessoas com mobilidade reduzida está o problema das barreiras físicas. O processo de urbanização fez com que, 
na grande maioria dos casos, não se acautelassem as questões relativas à capacidade de circulação e mobilidade de pessoas 
cuja mobilidade está, de alguma forma reduzida ou prejudicada. No entanto, com o ganho de visibilidade destas questões e 
o surgimento de diversas organizações relacionadas com a defesa dos direitos dos cidadãos com mobilidade reduzida, têm 
surgido acções que contribuem para a resolução ou minimização dos efeitos das barreiras físicas, das quais se destacam 
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aquelas que garantem a transformação e adequação de barreiras arquitectónicas à circulação de pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Londres, a pensar nas mulheres deficientes 

Pelo menos 16 bairros em Londres estão envolvidos num projecto para a ╉Deficiência e Regeneraç~o╊ gerido pelo Serviço de Design da 
Mulher trabalhando com organizações não governamentais para a deficiência. O projecto identifica os métodos de envolvimento de 
mulheres deficientes na vida activa, providencia o acompanhamento de pessoas com deficiência aos equipamentos e serviços, promove a 
realização de visitas a casa e a utilização da internet. Este projecto, é enquadrado por uma organização que se constituiu em 1987 por um 
grupo de mulheres arquitectas, designers e planeadoras determinadas a ajudar a melhorar as condições de acesso aos edifícios da cidade. 
De entre os seus múltiplos contributos, destaca-se o projecto sobre ╉mulheres e deficiência╊ pela qualidade com que potenciou a 
definição de metas de planeamento urbano para a especificidade das mulheres com deficiência e mobilidade reduzida. 

Fonte: Women╆s Design Service Publications including: ╅What to do about women╆s safety in parks from A to Y?╆; ╅Disability and Regeneration╆; and ╅Making 
Safer Places╆. 

Donegal e as acessibilidades da pessoa com deficiência 

Donegal é uma cidade no noroeste da Irlanda, que possui políticas locais norteadas para a não-discriminação da pessoa portadora de 
deficiência, tendo em 2008 aprovado o Disability Strategic Framework and Implementation Plan 2009-2015. Tal como é referido no 
preâmbulo, este documento segue as indicações internacionais e nacionais da República da Irlanda para a integração e não discriminação 
em função da deficiência física ou mental da pessoa. Este plano estratégico foi desenvolvido em consonância com os valores 
fundamentais e os objectivos estratégicos para «atingir melhorias significativas na qualidade e nível de serviço a todos os nossos 
residentes e comunidades, com um foco particular em conseguir uma maior inclusão social». 

O Plano recomenda diferentes formas de acessibilidade pensadas para esta população, mormente as acessibilidades melhoradas aos 
edifícios e a serviços e informações. São exemplos, a facilitação do acesso à informação, nomeadamente com a introdução de Braille em 
documentos oficiais ou sítios de internet específicos e adaptados a pessoas com deficiência visual; o acesso aos serviços, em particular o 
acesso facilitado a cadeira de rodas e de estacionamento próximo dos edifícios públicos; a sensibilização e formação dos/as 
funcionários/as em relação aos requisitos das pessoas com deficiência, potenciando a criação de boas práticas entre os/as funcionários/as 
dos serviços públicos; o desenvolvimento de esforços para atingir a meta de 3% para o emprego das pessoas com deficiência, cumprindo a 
legislação nacional da Irlanda; o estímulo a uma nova cultura de planeamento urbanístico e territorial, em especial tendo em conta normas 
de construção de edificado de molde a potenciar uma maior acessibilidade e usufruto não apenas dos espaços privados mas também do 
espaço público. 

Em consequência da implementação do Plano, as autoridades e organizações da sociedade civil têm vindo a desenvolver um conjunto de 
boas práticas que passam por exemplos como: desporto para a população portadora de deficiência, através de uma estrutura municipal 
de promoção do desporto que incentiva a participação colectiva na prática desportiva, em particular entre os grupos-alvo de crianças, 
mulheres, desempregados/as, população idosa e deficiente. 

Fonte: http://www.donegalcoco.ie/NR/rdonlyres/E4CECE58-A1EA-41C6-8524-
F3E2731B633D/0/DisabilityStrategicFrameworkandImplementationPlan20092015.pdf; http://www.disability.activedonegal.com/ ; 
http://www.irishdigest.com/?p=5515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidade transponível 
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http://www.donegalcoco.ie/NR/rdonlyres/E4CECE58-A1EA-41C6-8524-F3E2731B633D/0/DisabilityStrategicFrameworkandImplementationPlan20092015.pdf
http://www.disability.activedonegal.com/
http://www.irishdigest.com/?p=5515
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Imigrantes/ origem étnica 

 

Sobre os/as emigrantes ou as diversas origens étnicas, os documentos disponíveis sugerem que os principais problemas 
estão relacionados com o desemprego, que se traduz numa situação acrescida de risco de pobreza. Para combater a 
pobreza, são sugeridas actuações orientadas para as entidades empregadoras, procurando que estas valorizem a 
diversidade cultural. Fazendo os empregadores compreender que a diversidade é um factor positivo, uma vez que permite 
alcançar um produto final mais variado e completo o que, consequentemente, aumentará o potencial interesse de mais e 
variados stakeholders. Paralelamente, são comuns as iniciativas que estimulam uma cultura de promoção centrada no mérito 
e sucesso empresarial, independentemente da origem étnica ou nacional. Assim se garante o empenho destes indivíduos na 
procura de emprego (evitando assim, populações dependentes de subsídios), quebrando com a ideia de que os postos de 
trabalho mal pagos ou com baixa exigência em formação se destinam a ser ocupados por imigrantes. 

O contexto de especificidade, muitas vezes subjacente à origem de certos grupos de imigrantes, exige também uma política 
de acesso à saúde com características específicas. Para além disso, a língua ainda funciona, em vários casos, como barreira à 
integração, sugerindo-se a criação de uma figura semelhante a um ╉mediador cultural╊nos serviços públicos de 
proximidade. 

Ao nível cultural é sugerida a criação de centros de memória afectiva, de modo a combater a perda de identidade das 
segundas gerações de imigrantes, que, frequentemente se sentem socialmente segregadas e sem uma identidade cultural 
própria. 
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Neukölln, Berlin: um exemplo de inclusão 

O bairro de Neukölln em Berlin constitui um exemplo onde se podem abraçar diferentes culturas. Ali é possível sentarmo-nos no Britzer 
Garten e comer um Döner Kebab, que já se tornou uma pequena refeição tradicional dos alemães, acompanhado pela cerveja Berliner 
Pilsner produzida na cidade, observando as mulheres muçulmanas passarem com seus característicos véus ou jovens turcos e alemães 
com suas roupas ao estilo hip-hop. Neukölln tem a maior densidade populacional de Berlim e também é o local onde vive a maior 
quantidade de imigrantes da cidade, cerca de 38% do total de moradores são estrangeiros. Pessoas de mais de 160 nações vivem neste 
bairro. Neukölln consegue harmonizar culturas bastante distintas, congregando tanto moradores de origem turca (maioria dos imigrantes 
em Neukölln) quanto judeus e asiáticos (especialmente chineses). Indivíduos de origem tão diversa convivem no bucólico Britzer Garten, 
parque localizado no coração do bairro, no Böhmisches Dorf, nos diversos cafés, bares e restaurantes, e nos edifícios de mais de 250 anos 
que permanecem bem preservados, como o Hufeisensiedlung. 

Mas para os habitantes de Neukölln que não são de origem alemã, a situação é muitas vezes marcada pela insuficiência de competências 
linguísticas, de formação e educação, resultando em elevadas taxas de desemprego. As diferentes intervenções realizadas na área 
centram-se no combate à exclusão através de estratégias sociais e culturais que se concentram na educação e nas artes, especialmente 
dirigidas a crianças e jovens. Neste domínio, o Departamento de Cultura do Bezirk (autarquia local) tem papel importante na promoção de 
políticas públicas inclusivas e por isso é considerado ╉um comunicador e um mediador, que visa a criação de uma área de contacto 
transcultural╊. Com efeito, este Departamento tem desenvolvido o papel da cultura no fomento da participaç~o cívica, na comunicação 
interna às diferentes comunidades e entres as mesmas, e identificação com um novo olhar sobre o território. Devido à sua diversidade, 
Neukölln participa no projecto-piloto ╉Cidades interculturais╊ do Conselho Europeu. 

Fonte: www.alemanja.org/component/content/1886?task=view 

Mataró e o Plano Municipal para a Nova Cidadania 

Na Área Metropolitana de Barcelona, a cidade Mataró (cerca de 117000 habitantes, dos quais 12,5% são imigrantes) tem vindo a 
desenvolver um conjunto de políticas públicas de integração de imigrantes que têm como elemento particularmente inovador a 
percepção de que são necessárias não apenas estratégias de integração dos/as imigrantes (a maioria dos imigrantes vem de Marrocos, 
com os demais grupos provenientes da China, Gâmbia, Senegal e da América do Sul), no sentido restrito, mas também combater a 
percepção negativa em relação a estes por parte da população autóctone. 

As autoridades locais propuseram um plano estratégico (Pla Municipal perla Nova Ciutadania 2003-07) sob a égide de um conselho especial 
formado por 35 representantes dos grupos municipais, grupos de cidadãos e associações de imigrantes. Para atingir um conjunto amplo 
de objectivos do plano, a Câmara Municipal desenvolveu programas de acção que visam a integração dos/as imigrantes 
recém-chegados/as, a convivência e o respeito pela diversidade e políticas de coesão e cidadania. Estes programas de acção incluem: o 
fornecimento de informações em orientação profissional (facilitando o acesso a informações e serviços); mediação (facilitando a 
comunicação e o conhecimento mútuo, assegurando compreensão entre os povos recém-chegados e os serviços públicos); um programa 
de alojamento e um programa para auxiliar a integração de emprego (com a formação profissional e a integração das pessoas com 
dificuldades particulares). Além destes elementos centrais, o plano considera, com particular atenção, a socialização, a formação e 
educação dos/as jovens, como áreas estratégicas de integração, bem como, dá particular atenção à integração das mulheres migrantes. 

Fonte: www.mataro.org/ajuntament/publidoc/pdsim/pnovaciutadania.pdf 
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Orientação sexual 

 

As principais preocupações que emanam dos documentos dizem respeito à participação cívica, à saúde e à educação. A 
participação cívica tem sido umas das principais reivindicações do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e 
transgéneros) no sentido de aumentar a sua visibilidade cultural e passar a ser incluída de forma mais constante nos 
processos de decisão. Uma das formas de combater a discriminação e garantir o acesso e igualdade de usos do espaço 
público seria garantir o direito à expressão pública afectiva. 

Na saúde estes grupos sociais têm chamado a atenção para a questão da acessibilidade aos serviços de saúde e ao combate 
à discriminação e normatividade no seio dos serviços saúde e por parte de técnicos de saúde em especial nas áreas da 
ginecologia, psiquiatria e psicoterapia e nos serviços relacionados com as Infecções Sexualmente Transmissíveis.  

Por outro lado a educação é apresentada como determinante no combate à homofobia. Um primeiro elemento está 
relacionado com a formação dos docentes e outros funcionários do sistema educativo para a promoção de uma educação 
sem homofobia, que ao mesmo tempo seja um agente de prevenção do bullying escolar. Por outro, a formação e 
sensibilização de jovens para a promoção dos Direitos Humanos e especialmente para este tema assume um papel 
importante na procura de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Igualmente relevante é o acompanhamento de jovens 
casais do mesmo sexo e do seu relacionamento, de modo a prevenir casos de violência doméstica pois devido à invisibilidade 
social deste colectivo, as situações de violência estão menos visíveis. 

Uma proposta discutível tem a ver com a promoção do diálogo entre as associações LGBT e entidades religiosas, que, por 
norma, têm uma postura de censura para com esta questão. A facilitação e promoção de projecto e boas práticas do 
associativismo são também uma forma eficiente de dar visibilidade a este grupo social. 

 

Um Brasil sem homofobia? O caso de Belo Horizonte 

Em Belo Horizonte, no Brasil, um conjunto de políticas públicas está enquadrado no Programa Brasil sem Homofobia: Programa de Combate 
à Violência e à Discriminação contra GLTB (Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais) e de Promoção da Cidadania de Homossexuais – PBSH. 
Em きかかこ, a aprovaç~o de um documento de planificaç~o intitulado ╉Resoluções aprovadas no Fórum Municipal GLBT – Cidadania e 
Políticas P’blicas╊ levou o município de Belo Horizonte (capital do estado de Minas Gerais) a desenvolver um ╉Centro de Referência pelos 
Direitos Humanos e Cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CRGLBT╊ e a promover a criaç~o de uma 
╉Coordenadoria da Cidadania LGBT╊, que se constitui como uma instância de estudo, análise, proposição, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas transversais, voltadas para a população LGBT. 

Por outro lado, a Universidade Federal de Minas Gerais institucionalizou no seu seio o ╉NU( - Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 
LGBT╊ integrado na Faculdade de Filosofia e Ciências (umanas que tem como propósito congregar investigadores e desenvolver 
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actividades de pesquisa, ensino e extensão dirigidas ao reconhecimento dos direitos, da cidadania, das identidades e das práticas culturais, 
políticas e sociais de indivíduos e grupos LGBT. Entre os projectos que este núcleo desenvolve, a ╉Educaç~o sem homofobia╊ é um 
projecto em parceria com associações LGBT da cidade, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e o Centro de Referência 
GLBT de Belo Horizonte, e tem como objectivo combater o elevado índice de violência física e psicológica contra a comunidade LGBT nas 
escolas, o que tem tido como consequência a evasão de muitos/as desses/as alunos/as. Na realidade, a homofobia como uma violência no 
quotidiano, está invisível no contexto da educação pública, necessitando de intervenções que auxiliem os actores envolvidos na 
comunidade escolar a identificarem, nomearem e combaterem essa forma de violência física e simbólica. 

Fonte: Resoluções aprovadas no Fórum Municipal GLBT -Cidadania e Políticas Públicas; Documento Final das Propostas aprovadas no Encontro Municipal de 
Direitos Humanos. Prefeitura de Belo Horizonte; http://www.fafich.ufmg.br/nuh/index.php; http://educacaosemhomofobia.wordpress.com/ 

 

Barcelona na vanguarda dos direitos LGBT 

Segundo estimativas municipais, são cerca de 100 mil as lésbicas, gays, bissexuais e transexuais que vivem na capital catalã o que deve ser 
adicionado a cada semana milhares que visitam Barcelona. Além do mais, Barcelona tem mais de 70 empresas com mais de 600 
trabalhadores na indústria LGTB e que, apesar das dificuldades associadas à recente crise financeira, é um fenómeno em crescimento. Os 
residentes, turistas e as actividades económicas relacionadas justificam que a cidade de Barcelona possua actualmente um Plano 
Municipal LGBT. Barcelona foi a primeira cidade europeia a desenvolver, de uma forma participativa, um plano municipal para garantir a 
cidadania dos homossexuais e transexuais residentes ou visitantes da cidade: em Outubro de きかがか foi apresentado o ╉Plano Municipal 
para o Colectivo LGBT╊ da cidade Barcelona que surgiu de uma proposta defendida pelo Conselho Municipal de Gays Lésbicas e Homens e 
Mulheres Transexuais (organismo consultivo constituído em 2004 por todas associações LGBT existentes na cidade). Este plano tem como 
objectivos centrais: articular e coordenar as acções que a administração municipal dirige ao colectivo das pessoas lésbicas, gays, 
transexuais e bissexuais da cidade; incorporar a perspectiva LGTB em toda a estrutura municipal; implementar um sistema de controlo e 
avaliação destas acções. 

Os princípios orientadores deste plano reforçam a transversalidade e a integração das políticas LGBT nas políticas locais potenciando, na 
vida quotidiana e nos serviços municipais, os direitos que figuram no quadro legal. Entre estes princípios orientadores destaca-se ainda 
uma referência inovadora à diversidade que caracteriza a população LGBT, reforçando a acção junto dos grupos sociais deste colectivo 
considerados mais vulneráveis: mulheres, menores, pessoas idosas, homens e mulheres transexuais, e pessoas portadoras do vírus do 
HIV/SIDA. Entre as medidas previstas no plano, evidenciam-se as que se desenvolvem no campo da educação como forma de erradicar 
preconceitos e atitudes que, nestes casos, configuram frequentemente situações de violência entre adolescentes. São ainda de 
referenciar as medidas no domínio da memória histórica, da sensibilização para a repressão sofrida por estas pessoas e no fortalecimento 
dos direitos reconhecidos. 

A construção do Plano foi realizada em duas fases: o processo de diagnóstico, a fim de conhecer a realidade das pessoas LGBT na cidade e 
os seus principais problemas; e o processo participativo, que visou recolher propostas para o desenvolvimento do plano - dirigido pelo 
Instituto de Governo e Políticas Públicas (IGOP), da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB). 

Fonte: gospelgay.blogspot.com/2009/02/biblioteca-lgbt-de-barcelona.html; 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1312236299_2,00.html 
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4. Contexto nacional 

A Constituição da República Portuguesa, nos Artigos 13º e 26º, salienta a igualdade de todos e a necessidade da luta contra as 
diferentes formas de discriminação: 

Artigo 13.º (Princípio da igualdade) 
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 
2. 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, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual. 
 

Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao 
bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reservada intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer 
formas de discriminação. 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações 
relativas às pessoas e famílias. 
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização 
das tecnologias e na experimentação científica. 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter 
como fundamento motivos políticos. 

 

Sendo este articulado fundamental na promoção da igualdade como um desígnio nacional, a sua tradução em legislação 
complementar surge dispersa e diferenciada em função das categorias analíticas da discriminação o que se deve 
aparentemente ao modo como o Estado Português vai estabelecendo prioridades e como os seus diferentes organismos se 
organizam e encaram institucionalmente as diferentes discriminações. No entanto, fruto do processo integrador europeu e 
de decisões políticas relativas ao modelo social dos diferentes governos nacionais, inicia-se uma alteração profunda desta 
dispersão a partir de 2005 (XVII e XVII Governos Constitucionais) no sentido de uma convergência legislativa impulsionadora 
da igualdade. Esta concentração coloca em evidência as apostas estratégicas associadas às alterações demográficas, à 
necessidade de maximizar o potencial da sociedade e da economia – pelos seus efeitos positivos no emprego, na 
competitividade, nas qualificações e no desenvolvimento humano –, e na resposta a situações de crescimento lento, 
desemprego e desigualdade social. Será a partir de meados da década de 1990 e, sobretudo, nos anos 2000, que se verifica 
o reforço e a multiplicação de marcos indispensáveis à construção da política nacional de igualdade e de anti-discriminação 
(Figura 3). Por um diferente conjunto de razões (pressões internacionais e internas) tem-se assistido a uma sequência de 
esforços nacionais de consolidação de políticas para combater a discriminação e assegurar a igualdade de oportunidade para 
todos, tanto em termos legislativos como em outras formas de intervenção das políticas públicas. 
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Figura 3. Timeline dos principais marcos políticos da agenda para a promoção da igualdade e combate à discriminação 

 

 

 

4.1 Quadro legal e instrumentos de políticas públicas 

Procurando contextualizar abreviadamente a evolução da legislação nacional e outros instrumentos relevantes, por 
categoria analítica de discriminação, os Quadros 2 a 7 apresentam uma sinopse do enquadramento legal e político nacional. 

 

Género 

No contexto actual, de consolidação da política nacional no domínio da Igualdade de Género (Quadro 2), destacam-se três 
planos que traçam rumos importantes para esta categoria: (i) o III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, que constitui 
um instrumento de política de promoção da cultura para a cidadania e igualdade, de reforço de campanhas de informação e 
de formação, e de apoio e acolhimento das vítimas numa perspectiva de reinserção e autonomia; (ii) em virtude de uma 
crescente feminização da pobreza, portanto, da maior vulnerabilidade das mulheres (e das crianças), a tornarem-se vítimas 
de tráfico, o I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos que protege grupos expostos a situações de exploração 
sexual e laboral segundo um modelo que define áreas estratégicas de intervenção; (iii) o Plano Nacional para a Igualdade – 
Cidadania e Género (actualmente, III PNI e em breve o IV PNIょ que na sua ╉terceira ediç~o╊ reafirma a import}ncia da 
Administração Pública nas diferentes escalas, como responsável pela construção e implementação de políticas de igualdade 
e de não discriminação. São enunciados dois objectivos de aplicação no âmbito local: apoiar a integração da dimensão de 
género nas diferentes áreas de política da Administração Local e dinamizar o envolvimento das Autarquias no reforço da 
cidadania. 
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No contexto do III PNI, são ainda indicadas formas de intervenção junto das Autarquias assinalando os instrumentos legais e 
políticos a concretizar: sensibilizar as Autarquias para a criação e desenvolvimento de Planos Municipais para a Igualdade; 
preparar o enquadramento jurídico relativo ao Conselheiro ou Conselheira Local para a Igualdade visando a promoção da 
igualdade em todas as políticas locais, nomeadamente no quadro da Rede Social; definir e elaborar recursos, instrumentais e 
materiais, de suporte ao trabalho das Autarquias e outros actores locais. 

Estes objectivos sugerem a elaboração de planos e políticas locais de igualdade, bem como a figura institucional de promoção 
da igualdade – que são os Conselheiros/as da Igualdade. O III PNI reforça ainda o papel das Autarquias Locais propondo: 
estimular o desenvolvimento de estratégias, ao nível local, promotoras do envolvimento da sociedade civil, nomeadamente, 
de associações locais; apoiar os mecanismos de proximidade entre o poder local e os cidadãos e as cidadãs, divulgando as 
boas práticas existentes neste domínio. 

Neste contexto adoptaram-se medidas de promoção da transversalidade (mainstreaming) da perspectiva de género na 
Administração Central e foi aprovado o Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros para a Igualdade, bem como dos 
membros das equipas interdepartamentais para a Igualdade, introduzindo, nomeadamente, a obrigação de utilização da 
linguagem não discriminatória em todos os actos normativos do Estado (RCM n.º 161/2008, de  22 de Outubro). Este foi um 
importante passo para a promoção da igualdade a nível da administração pública. 

O marco fundamental seguinte aconteceu em 2010, com a publicação, da RCM n.º39/2010, de 25 de Maio, que cria o quadro 
de referência do Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a Igualdade. Este documento é essencial para a 
construção de uma visão integrada e transversal das questões da igualdade. Segundo o mesmo, as/os Conselheiras/os têm 
por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação das políticas locais para a cidadania e a igualdade de género, 
promovendo a aplicação (no âmbito multi-escalar da Administração pública) das políticas de igualdade entre mulheres e 
homens.  
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Quadro 2.Marcos políticos para a igualdade de Género 

Ano Figura Legal Conteúdo 

2007 RCM nº 3/2007, de 22 de Junho 
III Plano Nacional contra a Violência Doméstica: promove uma cultura para a cidadania e para a igualdade, o 
reforço de campanhas de informação e de formação, bem como o apoio e acolhimento das vítimas numa 
lógica de reinserção e autonomia 

2007 RCM nº 81/2007, de 22 de Junho 
I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos: desenvolve uma resposta e combate efectivo a esse 
fenómeno, com uma cooperação multidisciplinar entre os diversos agentes envolvidos 

2007 RCM nº 82/2007, de 22 de Junho 
III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género: reforça o combate à desigualdade de género em 
todos os domínios da vida social, política, económica e cultural 

2007 Decreto-Lei nº 164/2007, de 3 de Maio 

Lei Orgânica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG): integra na CIG a Comissão para a 
Igualdade e Direitos das Mulheres e a Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica, passando a CIG a 
assumir um papel de promoção da educação para a cidadania. De acordo com as orientações definidas pelo 
PRACE, a CIG integra ainda as atribuições da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego relativas à 
promoção da igualdade 

2008 Lei nº 14/2008, de 14 de Março 
Proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro 

2008 RCM nº 161/2008, de 22 de Outubro Adopta medidas de promoção da transversalidade da perspectiva de género na Administração Central 

2010 RCM nº 39/2010, de 25 de Maio 

Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a Igualdade: define o quadro de referência do 
estatuto aplicável, por iniciativa dos Municípios, às Conselheiras e aos Conselheiros Locais para a Igualdade – 
estes têm por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação das políticas locais, para a cidadania e a 
igualdade de género 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Idade: crianças e jovens 

O quadro legislativo que configura a luta contra a discriminação em função da idade, em especial dos grupos mais sensíveis – 
crianças, jovens e idosos – é bastante menos integrado quando comparado com as políticas de igualdade de género, de 
integração de imigrantes ou de luta contra a discriminação de pessoas deficientes (Quadro 3). 

No caso das crianças, o artigo 69º da Constituição da República Portuguesa refere que têm direito à protecção da sociedade 
e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 
discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições. Este contexto 
constitucional e os compromissos e recomendações internacionais de referência no domínio dos direitos das crianças e 
jovens, dão origem às Comissões de Protecção de Menores (Decreto-Lei n.º189/91, de 17 de Maio), à Lei de Protecção de 
Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º147/99, de 1 de Setembro), à Lei Tutelar Educativa (Lei n.º166/99, de 14 de Setembro) e ao 
Plano Nacional de Acção para Inclusão 2006/08 (PNAI). 

A Lei n.º147/99cria um modelo de protecção de crianças e jovens em risco, apelando à participação activa da comunidade, e à 
relação de parceria com o Estado, concretizada nas Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), relacionamento 
esse capaz de estimular as energias locais para o estabelecimento de redes de desenvolvimento social. As Comissões de 
Protecção de Menores, criadas na sequência do Decreto-Lei n.º189/91, de 17 de Maio, foram reformuladas de acordo com a 
Lei n.º147/99, de 1 de Setembro (alterada pela Lei n.º31/2003, de 22 de Agosto, e Regulamentada pelo DL n.º332-B/2000, de 30 
de Dezembro) para dar origem às CPCJ. O enquadramento institucional criado em 1997 para as crianças e jovens em risco 
(RCM nº193/97, de 3 de Outubro), anterior à lei que está na base das CPCJ, apresenta como entidade fundamental, a 
Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) com competências para planificar a intervenção 
do Estado, bem como a coordenação, acompanhamento e avaliação da acção dos organismos públicos e da comunidade, em 
matéria de protecção de crianças e jovens em risco.  

As CPCJ visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua 
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, intervindo sempre que a criança/jovem está em perigo: 
o abandono por parte da família; maus tratos físicos ou psíquicos ou quando é vítima de abusos sexuais; não recebimento de 
cuidados e afeição adequados à sua idade e situação pessoal; é obrigada a actividade ou trabalhos excessivos ou 
inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento, entre muitos 
outros. 

Já a legislação destinada à juventude tem um enquadramento amplo no sentido de (i) disponibilização de informação 
relacionada com programas para a juventude, (ii) promoção da participação dos/as jovens em todos os domínios da vida 
social e de (iii) integração dos/as jovens nas diversas dimensões da vida activa - política de habitação, emprego, desporto, 
lazer, entre outras – domínios fundamentais para apoiar os/as jovens no seu processo de emancipação e de integração no 
mercado de trabalho. Porém, se há uma profusão de documentos estruturantes, não existe um documento geral e 
integrador da política nacional da juventude. 
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Em 18 de Fevereiro a Lei 8/2009, de 18 de Fevereiro, é estabelecido o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude 
(CMJ). Na definição legal estes são órgãos consultivos do Município em matérias relacionadas com a política de juventude. 
São instâncias de coordenação e consultada política de juventude municipal. Estes Conselhos têm várias competências, das 
quais se destacam: colaborar na definição e execução das políticas municipais de juventude, assegurando a sua articulação e 
coordenação com outras políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, 
educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e acção social; promover a discussão das matérias relativas às 
aspirações e necessidades da população jovem residente no município respectivo; promover iniciativas sobre a juventude a 
nível local; colaborar com os órgãos do município no exercício das competências destes, relacionadas com a juventude. 

No conjunto de políticas sectoriais dirigidas para a juventude, destaca-se o Programa Porta 65 que possibilita o 
arrendamento por jovens beneficiando de condições facilitadas, ou a criação do Cartão Jovem Municipal (ao abrigo do 
sistema Cartão Jovem, gerido no âmbito da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto - Movijovem). Num sentido mais 
amplo, a educação para a cidadania dirige-se à educação escolar para jovens e visa assegurar que estes se tornarão cidadãos 
activos e responsáveis. A educação para a cidadania (Fórum de Educação para a Cidadania) estimula a reflexão sobre um 
conjunto de temas actuais, tais como direitos humanos, ambiente, saúde, sexualidade, prevenção rodoviária, igualdade de 
género e outros que preparam os jovens para uma cidadania responsável. 
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Quadro 3.Marcos políticos para as Crianças e Jovens 

Ano Figura Legal Conteúdo 

1998 Decreto-Lei nº 98/1998, de 18 de Abril 
Cria a Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) que vai planificar a 
intervenção do Estado e coordenar, acompanhar e avaliar a acção dos organismos públicos e da 
comunidade na protecção de crianças e jovens em risco 

1999 

Lei nº147/99, de 1 de Setembro 
Alterada pela Lei nº 31/2003, de 22 de 
Agosto, e Regulamentada pelo D-L nº 
332-B/2000, de 30 de Dezembro 

Cria, estabelece as competências e o funcionamento das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ), as quais visam a protecção e promoção dos direitos das crianças e jovens. O apoio logístico é 
assegurado pelo Município, em cujas instalações, em regra, as CPCJ funcionam (as CPCJ entram em vigor 
em 2001) 

2008 
Decreto-Lei n.º 11/2008, de 17 de 
Janeiro  

Regime de Execução do Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo - Estabelece o regime de 
execução do acolhimento familiar previsto na lei de protecção de crianças e jovens em perigo 

2009 Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro 
Cria o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude (CMJ), estabelecendo a sua composição, 
competências e regras de funcionamento 
Atribuições dos CMJ: colaborar na definiç~o e execuç~o das políticas municipais de juventude,… 

2009 Lei  nº 112/2009, de 16 de Setembro  
Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das 
suas vítimas (incluindo crianças ou jovens vítimas de violência) 

2009 Lei nº 113/2009, de 17 de Setembro 
Estabelece medidas de protecção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho 
da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças 

2009 
Decreto-Lei nº 281/2009, de 6 de 
Outubro  

Cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 
(no âmbito dos níveis de processos de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança 
surge o nível local das equipas multidisciplinares com base em parcerias institucionais) 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Idade: pessoas idosas 

A noção de envelhecimento activo tem a sua origem na Organização Mundial de Saúde (OMS) e define-se como o processo 
de optimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança no sentido de reforçar a qualidade de vida à 
medida que as pessoas forem envelhecendo. Em consonância com a OMS, a União Europeia promove uma visão holística do 
envelhecimento, tendo em conta que este é um fenómeno que diz respeito a todo o ciclo de vida e a todas as dimensões da 
vida social. A preocupação pela intervenção relativa ao envelhecimento revela-se ao nível de dois eixos em particular: 
aumentar/prolongar a participação das pessoas no emprego; e proceder a uma modernização dos sistemas de protecção 
social. Em Portugal estes dois eixos estão longe de produzir os resultados esperados mas estão criados sistemas públicos 
solidários. Merece referência um conjunto de direitos e benefícios derivados do Cidadão Idoso - em particular os relativos à 
segurança social (pensão social, pensão mínima, complemento de dependência, comparticipação para lar,…ょ, { saúde 
(isenção de taxas moderadoras, bonificação na comparticipação de medicamentos,…ょ e { justiça (obrigação de prestação 
de alimentos, contratos de arrendamentos,…ょ. 

O envelhecimento coloca dificuldades do foro pessoal relacionadas com a solidão e dependência, que se repercutem em 
dificuldades do foro económico e social/relacional (ausência de redes de suporte familiar ou de vizinhança, mas também 
situações de violência e de exploração) e ainda, obstáculos do foro institucional, ou seja, faltam repostas que possam 
garantir a qualidade de vida dos idosos, a falta de iniciativas da comunidade e as fracas condições habitacionais. A nível 
nacional, assiste-se a um aumento do envelhecimento populacional, e os idosos são uma das categorias em maior situação 
de vulnerabilidade face ao fenómeno da pobreza e da exclusão social (Portugal detém, ao nível europeu, uma das maiores 
taxas de emprego das pessoas com idades entre os 55 e os 64 anos, mas possui, por oposição, uma das maiores taxas de 
pobreza), e todavia, não existe uma lei geral de protecção às pessoas idosas (Quadro 4), muito embora estejam 
implementadas em Portugal novas políticas sociais gerontológicas, desde 2005, que encerram o conceito de envelhecimento 
activo, promotor de uma vida mais autónoma e de maior qualidade porque mais integrada nas comunidades de pertença. 

Em Portugal, o Decreto-lei nº265/99, de 14 de Julho, enquadra a protecção na velhice, ao dirigir-se a pessoas com mais graves 
carências sociais, isto é, ao definir e regular a protecção social a conceder a pensionistas em situação de dependência 
(indivíduos que não possam praticar de forma autónoma os actos indispensáveis à satisfação das necessidades básicas da 
vida quotidiana, carecendo da assistência de outrem). Mas mais focalizado na população idosa, o Decreto-Lei n.º232/2005, de 
29 de Dezembro (alterado pelos DL n.º151/2009, de 30 de Junho e DL n.º 236/2006, de 11 de Dezembro), institui uma 
prestação extraordinária de combate à pobreza dos/as idosos/as, designada por ╉complemento solidário para idosos╊, 
integrada no subsistema de solidariedade. 

De entre as medidas desenvolvidas no país na óptica do mainstreaming do envelhecimento, salientam-se o Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCC), o Rendimento 
Solidário para Idosos (RSI), o Programa de Conforto Habitacional para pessoas Idosas (PCHI) e Modelos de Qualidade para 
Centros de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário. 
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A acessibilidade das pessoas de mobilidade reduzida, os deficientes, as pessoas idosas, as famílias com crianças ou as 
próprias crianças é hoje um factor estruturante para a inclusão (Livro Verde 2007, sobre Mobilidade Urbana). Entende-se a 
acessibilidade em sentido amplo (conceito não exclusivo à noção de mobilidade), representando o acesso a locais, bens, 
serviços e infra-estruturas, e à informação (as pessoas idosas são dos grupos mais ╉info-excluídos╊, sendo as tecnologias de 
informação e comunicação, instrumentos que reduzem o isolamento, contribuem para a melhoria da auto-estima e 
competências pessoais dos/as idosos/as e melhoram a sua qualidade de vida, ao fomentarem a sua autonomia e participação 
social). 

Em termos de condições de mobilidade, contextos de vida e autonomia, existe uma forte correlação entre a deficiência e a 
idade, e este problema acentua-se no caso das mulheres. Por seu lado, a urbanização e o envelhecimento também se 
relacionam na maior dificuldade no acesso aos espaços públicos, habitação, transportes, saúde, serviços básicos, 
informação, limitando as pessoas nestas condições à participação na vida em sociedade. 

Procurando prevenir diversas formas de discriminação ou exclusão e tendo em vista proporcionar um aumento da qualidade 
de vida das pessoas com mobilidade condicionada ou necessidades especiais, o Plano Nacional de Promoção da 
Acessibilidade (PNPA 2006-2010), propõe medidas integradas para fomentar a acessibilidade ao meio edificado, aos espaços 
públicos, aos transportes e às tecnologias de informação a pessoas com mobilidade condicionada ou com necessidades 
especiais. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto, define a política a construção de um sistema global, 
coerente e ordenado em matéria de acessibilidades, susceptível de proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada, 
condições iguais às das restantes pessoas. 

A mobilidade é assim um conceito-chave nas políticas de mainstreaming para a população idosa, e medidas específicas 
destinadas aos transportes nas áreas rurais poderão ter um efeito muito positivo na inclusão de idosos/as que vivem em 
comunidades mais remotas; os transportes gratuitos podem ser extensivos a todas as pessoas pensionistas, de forma a 
permitir a mobilidade dos mais isolados. Mas estas medidas devem ser também acompanhadas de ofertas de sistemas de 
intervenção sobre o sistema muscular, desde os spa ao jogging, à fisioterapia preventiva e a outras propostas, tudo com o 
objectivo de atrasar o aparecimento de perdas nas capacidades de mobilidade individual. 
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Quadro 4.Marcos políticos para os Idosos 

Ano Figura Legal Conteúdo 

1997 Decreto-Lei nº 102/97, de 28 de Abril 

Cria a Fundação Cartão do Idoso. Tem como fim genérico contribuir para o desenvolvimento e 
promoção de iniciativas que visem a participação social das pessoas com mais de 65 anos de idade 
e como fim específico lançar e gerir o cartão do idoso (acesso a bens e serviços em condições 
especialmente vantajosas) 

1999 Decreto-lei nº265/99, de 14 de Julho 
Define e regula a protecção social a conceder a pensionistas em situação de dependência 
Protecção na velhice 

2005 
Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de Dezembro 
Alterado pelos D-L nº 151/2009, de 30 de Junho 
e D-L nº 236/2006, de 11 de Dezembro 

Institui uma prestação extraordinária de combate à pobreza dos idosos, designada por 
complemento solidário para idosos, integrada no subsistema de solidariedade, que visa a melhoria 
do nível de rendimento dos seus destinatários 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Deficiência 

Do conjunto das pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, fazem parte sujeitos com mobilidade 
condicionada, isto é, pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, incapazes de andar ou que não conseguem percorrer 
grandes distâncias, com dificuldades sensoriais, tais como as pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, em virtude do 
seu percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e os/as idosos/as. Um 
estudo realizado pelo CRPG e ISCTE esclarece as principais características deste grupo: trata-se de um universo 
predominantemente feminino, adulto e idoso, com níveis de qualificação escolar muito baixos – significativamente mais baixos 
do que os da média nacional –, globalmente excluído do mundo do trabalho (Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal, 2006). 

A Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência (Lei n.º38/2004, de 18 de 
Agosto), estabelece que compete ao Estado a promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de barreiras e 
da adopção de medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência. A ╉barreira╊é entendida nesta lei como 
todo o tipo de obstáculo físico e ambiental que impeça a pessoa de participar em igualdade de oportunidades nas 
actividades essenciais ao seu bem-estar. Desde logo, as principais instituições que enquadram a vida de qualquer cidadã e 
cidadão – a escola, os ambientes e as condições de trabalho, os equipamentos de saúde e de lazer e a via pública – 
apresentam, na maioria dos casos, barreiras que impedem a plena acessibilidade física. 

A legislação sobre deficiência (Quadro 5) é marcada por uma dispersão de instrumentos ao longo do tempo, bem como das 
instituições do Estado a que competia tutelar as diferentes políticas sectoriais. Será com a publicação de dois documentos 
legais em 2006 e 2008, que se integram as orientações políticas do Estado Português na luta contra a discriminação das 
pessoas portadoras de deficiência: por um lado, a Lei n.º46/2006, de 28 de Agosto que proíbe e pune a discriminação em 
razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde; por outro, a RCM n.º120/2006, de 21 de Setembro, que 
institui o Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade (PAIPDI), posteriormente revisto 
em 2008 (RCM n.º88/2008, de 29 de Maio). Este estrutura-se em três eixos: acessibilidade e informação; educação, 
qualificação, emprego (Centros de Novas Oportunidades); habitação e condições de vida dignas (criação de Serviços de 
Informação e Mediação nas Autarquias, o SIM-PD).No âmbito da formulação do PAIPDI, destaca-se a criação de mais 
equipamentos sociais de retaguarda às famílias, de modo a acompanhar o envelhecimento populacional que se estende 
também à população com deficiência. 

No PAIPDI é reafirmada a importância das Autarquias locais em outros aspectos da luta contra a discriminação indicando 
como importante a ligação entre a sociedade civil e as autarquias como estruturas de proximidade. Assim, como refere o 
PAIDPI, pretende-se o alargamento de uma rede de serviços de informação e mediação para as pessoas com deficiência e 
incapacidade e suas famílias, no âmbito da Autarquias — Gabinetes Autárquicos (SIM-PD), através da celebração de acordos 
de parceria entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) e as Autarquias. Neste sentido, o plano propõe 
uma nova cultura de ligação entre autarquias e a sociedade civil potenciando a criação de uma estrutura formal a que 
corresponderá o gabinete autárquico de informação. Esta alteração das políticas públicas de luta contra a discriminação está 
dependente, como em outros casos, de um maior intercâmbio entre o município e a sociedade civil. 
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A RCM n.º9/2007, de 17 de Janeiro de 2007, define o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade (PNPA) que apresenta 
um conjunto de medidas que visam possibilitar ao segmento populacional das pessoas com mobilidade condicionada, uma 
utilização plena de todos os espaços públicos e edificados, mas também dos transportes e das tecnologias de informação, o 
qual irá proporcionar um aumento da sua qualidade de vida e a prevenção e eliminação de diversas formas de discriminação 
ou exclusão. O Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos, Desenho Universal ou Desenho para Todos, bem como o 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos que Recebem Público, Via Pública e Edifícios Habitacionais 
(Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto) são instrumentos de política que se complementam na luta contra a mobilidade 
condicionada. 

Perante o desafio da acessibilidade e mobilidade para todos, o PAIPDI e o PNPA assumem, claramente, uma orientação para 
construir e planear para todos visando uma melhor integração daqueles que têm dificuldades especiais. Ainda há pouco 
tempo, essas dificuldades eram solucionadas mediantes medidas especiais, ao passo que a nova filosofia de acção encara 
esta questão através do mainstreaming. As mudanças que atravessaram a definição de deficiência, assim como a concepção 
de responsabilidade partilhada com a sociedade, implicam que este é hoje um tema eminentemente social e não 
exclusivamente individual, uma vez que além da pessoa em si, a deficiência afecta a sua família e as instituições que lhes 
prestam cuidados. 

A Lei n.º46/2006, de 28 de Agosto (proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado 
de saúde) previne e proíbe a discriminação, directa ou indirecta, em razão da deficiência e sanciona actos que se traduzam 
na violação de direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício de direitos económicos, sociais, 
culturais ou outros, por pessoas, em razão de uma qualquer deficiência. Esta figura apenas se refere às Autarquias Locais ao 
elencar o tipo de práticas discriminatórias que são alvo de proibição ao abrigo da referida lei. Neste sentido a alínea j) do 
artigo 4º refere a adopção de prática ou medida por parte de qualquer empresa, entidade, órgão, serviço, funcionário ou 
agente da administração directa ou indirecta do Estado, das Regiões Autónomas ou das Autarquias Locais, que condicione 
ou limite a prática do exercício de qualquer direito, reforçando a importância que as Autarquias Locais, na promoção da 
igualdade e na luta contra a discriminação. 

O Decreto-Lei n.º123/97, de 22 de Maio, que aprovou as normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das pessoas 
com mobilidade condicionada ao edificado público, e à via pública, constitui um instrumento legal muito importante que 
desencadeia um processo de eliminação de barreiras arquitectónicas no meio edificado público, estabelecendo 
inclusivamente um horizonte temporal de sete anos para a introdução de alterações nas acessibilidades nos edifícios já 
construídos. Este plano salienta a dificuldade de aplicação desta legislação por parte dos diferentes intervenientes públicos 
e estatais. Legislação posterior (Portaria n.º193/2005, de 17 de Fevereiro) veio reafirmar e clarificar as disposições legais a 
observar em matéria de urbanização e edificação, quanto à eliminação de barreiras arquitectónicas. 
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Quadro 5.Marcos políticos para as pessoas com Deficiência 

Ano Figura Legal Conteúdo 

1997 Lei nº 123/97, de 22 de Maio 
Aprova as normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada 

1999  Lei nº 127/99, de 20 de Agosto 

Define os direitos de participação e de intervenção das associações de pessoas portadoras de 
deficiência, junto da administração central, regional e local tendo por finalidade a eliminação de 
todas as formas de discriminação e a promoção da igualdade entre pessoas portadoras de 
deficiência e os restantes cidadãos 

1999 Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril Confere prioridade de atendimento nos serviços/organismos da Administração Pública 

2003e 
2004 

Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto  
Lei 35/2004, de 29 de Julho 

Aprova o Código do Trabalho - com ele é efectuada a transposição, parcial ou total, de directivas 
comunitárias que têm como objectivo o combate à discriminação 
A respectiva regulamentação 

2006 Lei nº 46/2006, de 28 de Agosto 

Tem por objecto prevenir e proibir a discriminação, directa ou indirecta, em razão da deficiência, 
sob todas as suas formas, e sancionar a prática de actos que se traduzam na violação de 
quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício de quaisquer 
direitos económicos, sociais, culturais ou outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma 
qualquer deficiência 

2006 RCM nº 120/2006, de 21 de Setembro 

Aprova o Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade 
(PAIPDI). Define um conjunto de medidas de actuação dos vários departamentos governamentais, 
bem como metas a alcançar no período compreendido entre 2006/2009 com vista a criar uma 
sociedade que garanta a participação efectiva das pessoas com deficiência 

2007 RCM nº 155/2007, de 2 de Outubro 
Estabelece as orientações relativas à acessibilidade pelos cidadãos com necessidades especiais 
aos sítios da Internet do Governo e dos serviços e organismos públicos da Administração Central 

2008 RCM nº 88/2008, de 29 de Maio 
Aprova a primeira revisão do I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências e 
ou Incapacidades (PAIPDI) — 2006 -2009 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Imigrantes /Minorias étnicas 

Apesar da Constituição Portuguesa não permitir a recolha de dados estatísticos com base na raça, etnia ou cor da pelev, 
existem alguns registos que quantificam incidentes e discriminações em diferentes áreas como a educação e cuidados de 
saúde, mercado de trabalho, habitação e justiça criminal. Mesmo com poucos elementos estatísticos para mediar a 
discriminação étnica, Portugal implementou uma política para combater o racismo, bem como se encontra na vanguarda em 
matéria de política de integração da população imigrante, entendendo-se por população imigrante a pessoa que entra no 
território português para neste se estabelecer, tendo residido no estrangeiro por um período contínuo superior a um ano. A 
legislação portuguesa relacionada com a igualdade e a luta contra a discriminação em função da nacionalidade e da 
raça/etnia está organizada num conjunto de documentos legais que traduzem a vontade do Estado no seguimento da 
legislação europeia de combate a esta forma de discriminação (Quadro 6). A Lei n.º134/99, de 28 de Agosto, proíbe as 
discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. É também este 
documento legal que cria a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial obrigando, segundo o artigo 8º, ao 
dever de cooperação de todas as instituições do Estado com a referida Comissão, o que indicia um papel de destaque para 
as Autarquias Locais na luta contra a discriminação racial. 

O Decreto-Lei n.º251/2002, de 22 de Novembro, (alterado pelo Decreto-Lei n.º27/2005, de 4 de Fevereiro) cria o Alto 
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) entidade que dirige a actividade dos Centros Locais de Apoio ao 
Imigrante (CLAI), os quais asseguram a cobertura dos locais onde se verifique uma maior necessidade de informação dos 
cidadãos imigrantes, integrados no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI). 

Em 2004, um novo quadro legal alargaria a acção de promoção da igualdade e de luta contra a discriminação da legislação 
anterior: o Estado português transpôs a Directiva n.º2000/43/CE, de 29 de Junho, que aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, e estabelece um quadro jurídico para o combate à 
discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica, através da Lei n.º18/2004, de 11 de Maio. Esta lei estabelece a 
luta contra a discriminação no acesso a serviços públicos e privados nomeadamente: à protecção social, incluindo a 
segurança social e os cuidados de saúde; aos benefícios sociais; à educação; ao acesso e fornecimento de bens e prestação 
de serviços postos à disposição do público, incluindo a habitação.  

No elenco das práticas discriminatórias, salienta-se a referência à afirmação de que será considerado ╉discriminação╊, a 
adopção de prática ou medida, por parte de qualquer órgão, funcionário ou agente da administração directa ou indirecta do 
Estado, das Regiões Autónomas ou das Autarquias Locais, que condicione ou limite o exercício de qualquer direito. Assim as 
Autarquias são obrigadas à criação de mecanismos anti-discriminação no seu funcionamento, sabendo-se que este 
procedimento nem sempre acontecia. 

No entanto, é na legislação relacionada com a imigração – fenómeno sócio-demográfico e económico com crescente 
importância na sociedade portuguesa – que o debate público e a produção legislativa se têm centrado nos últimos anos. Na 
introdução da RCM n.º63-A/2007, de 3 de Maio, afirma-se que a integração dos imigrantes deve ser uma constante, quer 
numa perspectiva sectorial (designadamente nas áreas do trabalho, segurança social, habitação, saúde, educação e justiça), 
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quer numa perspectiva transversal (no que toca às questões do racismo e discriminação, igualdade de género e cidadania). 
Desta perspectiva de integração articulada (sectorial e transversal) nasce um programa político que identifica as áreas de 
intervenção específicas de cada ministério. Esta RCM coloca em vigor o Plano para a Integração dos Imigrantes (PII 
2007-2010) que estabelece a política de imigração e de integração (nacional, regional e local) nos diferentes sectores dos 
imigrantes na sociedade portuguesa. As Autarquias Locais são referenciadas neste documento em diferentes objectivos: 

 Desenvolvimento e abertura do mercado de habitação social com a colaboração das Autarquias: um novo ciclo de habitação social 
que sirva, além dos portugueses elegíveis, os imigrantes, através da sua inserção habitacional em espaços habitacionais partilhados 
e não segregados; 

 Reforço das soluções para habitantes de aglomerados habitacionais intervencionados pelo Plano Especial de Realojamento (PER), 
de modo a integrar população imigrante, recém-chegada a estes municípios; 

 Divulgação e formação no combate ao racismo e à discriminação racial com a realização de momentos de formação com a 
presença de inúmeras entidades do Estado e, entre elas, as Autarquias; 

 Participação das Associações de Imigrantes na política de acolhimento e integração estimulando a intervenção deste no processo 
de integração e promovendo a sua integração em políticas de âmbito local e em parcerias com as autarquias; 

 Consolidação e alargamento da Rede de Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAI) com um forte envolvimento das autarquias e 
das instituições locais da sociedade civil. 

Em 2006, a figura dos CLAI alterou-se (pelo Decreto-Lei n.º27/2005, de 4 de Fevereiro) e passou a designar-se Centro Local de 
Apoio à Integração do Imigrante – CLAII. Estes centros são actualmente espaços descentralizados de acolhimento e 
informação a fim de ajudar a responder aos problemas que se colocam ao processo de integração dos imigrantes, com uma 
forte capacidade de interacção com as entidades locais – Autarquias e estruturas da sociedade civil. Em termos do seu 
funcionamento, os CLAII são espaços animados por técnicos da instituição parceira local que, na maioria dos casos, são as 
Autarquias Locais; todavia alguns deles são dinamizados por organizações da sociedade civil. Assim, são parceiros usuais dos 
CLAII, as Autarquias, Associações de Imigrantes, Organizações Não Governamentais, Associações de Desenvolvimento Local 
e Paróquias. 

Muito recentemente, a RCM nº 74/2010, 17 de Setembro, aprova o II Plano para a Integração dos Imigrantes (2010–2013) 
onde se destacam duas áreas novas, a promoção da diversidade e interculturalidade, e a dos idosos imigrantes. O II Plano, 
além de referenciar as propostas do anterior, elenca novas áreas de intervenção destacando-se uma mais estreita 
colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de modo a institucionalizar uma colaboração mais estreita do MAI/SEF 
com as autarquias, nomeadamente Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, para a sinalização e identificação, a partir destas, 
de situações que careçam de uma intervenção concreta do SEF (RCM n.º 74/2010, 2010:4099). Este novo plano refere ainda a 
importância dos processos de mediação intercultural, bem como o papel das Autarquias na promoção dessa 
interculturalidade, dando ainda uma particular atenção ao papel da população idosa e das crianças e jovens. 

Destaca-se ainda a ╉Medida けぐ - Combate { segregaç~o territorial╊, instrumento de política que preconiza o reforço do 
Programa Escolhas (desenvolvido pelo AC)D)ょ ╉nos territórios mais vulner|veis, num registo de proximidade╊. A Medida けぐ 
procura desconstruir a imagem negativa geralmente associada a esses territórios e estabelece um contacto mais directo 
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com as populações, propondo também a criação da figura do ╉dinamizador comunitário╊, proveniente da comunidade que, 
integrado nas equipas técnicas dos projectos Escolhas, pelo seu perfil de liderança positiva, se assuma como um modelo de 
referência, e contribua, pela sua estreita ligação ao território, para a mobilização das crianças, jovens e comunidade em geral 
(RCM n.º 74/2010, 2010). 
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Quadro 6.Marcos políticos para os Imigrantes / Minorias Étnicas 

Ano Figura Legal Conteúdo 

1999 
Lei nº 115/99, de 3 de Agosto 
Regulamentada pelo Decreto-Lei nº 75/2000, de 9 de Maio 

Estabelece o regime de constituição e os direitos e deveres das associações 
representativas dos imigrantes e seus descendentes residentes em Portugal 

1999 
Lei nº 134/99, de 28 de Agosto  
Regulamentada pelo Decreto-Lei nº 111/2000, de 4 de Julho 

Previne e proíbe a discriminação racial sob todas as formas e sanciona a prática de 
actos que se traduzam na violação de quaisquer direitos fundamentais, em razão 
da sua pertença a determinada raça, cor, nacionalidade ou origem étnica; cria a 
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) 

2002 
Decreto-Lei nº 251/2002, de 22 de Novembro 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2005, de 4 de Fevereiro 

Cria o Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), na directa 
dependência do Primeiro-Ministro que, entre outros, deve dirigir a actividade dos 
Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAI), os quais asseguram a cobertura dos 
locais onde se verifique uma maior necessidade de informação dos cidadãos 
imigrantes, integrados no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) 
Em 2006, os CLAI evoluíram para Centro Local de Apoio à Integração do 
Imigrante - CLAII 

2004 
 

Lei nº 18/2004, de 11 de Maio, alterada pelo DL 86/2005, de 2 
de Maio 
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 
2000/43/CE, de 29 de Junho 

Aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica, e tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico para 
o combate à discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica 

2007 Lei nº 23/2007, de 4 de Julho 
Aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional 

2007  RCM nº 63-A/2007, de 3 de Maio 
Aprova o Plano para a Integração dos Imigrantes (PII): identifica um conjunto de 
120 medidas que assumem como finalidade a plena integração dos imigrantes na 
sociedade portuguesa  

2007 Decreto-Lei nº 167/2007, de 3 de Maio 
Lei orgânica que cria o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
(ACIDI) 

2010 RCM nº 74/2010, 17 de Setembro 
Aprova o II Plano para a Integração dos Imigrantes (2010 -2013): destacam-se duas 
áreas novas, a promoção da diversidade e interculturalidade, e a dos idosos 
imigrantes 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Orientação sexual 

Em Portugal não existe uma política pública para combater a discriminação ou para defesa dos direitos das populações LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros). A orientação sexual está quase ausente na produção legislativa - o que se deve 
possivelmente ao facto do tema ser novo no quadro institucional e político da sociedade portuguesa (Quadro 7). A 
população LGBT sofre de formas de discriminação não facilmente detectáveis ou explícitas, ou seja, a homofobia e a 
transfobia como formas de discriminação encontram-se muitas vezes presentes em práticas e discursos sociais tidos como 
aceitáveis, ainda que funcionem como modos de discriminação através da invisibilidade, do silenciamento e da injúria desta 
população. 

É apenas em 2004 que a orientação sexual é introduzida no n.º2 do Artigo 13º no quadro Constituição Portuguesa, fruto de 
uma intervenção do movimento LGBT e da influência da legislação europeia anti-discriminação. É pois a partir da segunda 
metade desta década que institucionalmente se opera uma mudança na relação do Estado português com a orientação 
sexual, sendo que a mesma é ainda expressa de um modo pouco claro nos documentos orientadores, tendo duas das 
associações LGBT passado a fazer parte do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em 
2008, a ILGA Portugal e a Opus Gay. As referidas associações actuam no âmbito social para a melhoria da qualidade de vida 
das populações LGBT; na luta contra a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, e através da 
promoção da cidadania, dos Direitos Humanos e da igualdade de género. 

Existiram algumas alterações legais que começam com a descriminalização da homossexualidade que sai da legislação 
portuguesa no Código Penal de 1982. Este foi o primeiro passo para uma alteração da percepção social, cultural e 
institucional de lésbicas e gays que ganha um impulso, já nesta década, com um conjunto de iniciativas legislativas surgidas 
do trabalho de pressão política, social e cultural do movimento LGBT. 

Em 2001 é aprovada a Lei de Uniões de Facto (Lei n.º7/2001, de 11 de Maio) que pretendeu regular a situação jurídica de duas 
pessoas, independentemente do sexo, que vivam em união de facto há mais de dois anos. Esta legislação concedeu os 
mesmos direitos a casais de pessoas do mesmo sexo e de sexo diferente, exceptuando a capacidade de adopção a casais de 
pessoas do mesmo sexo. Devido a uma ausência de regulamentação posterior, a lei não é aplicada em toda a sua 
potencialidade, pois em matérias onde a devida regulamentação seria necessária, a sua aplicação ficou sujeita ao 
conhecimento e vontade dos agentes de várias estruturas estatais. Posterior a esta mudança, em 2004, e no âmbito da VI 
Revisão Constitucional, a Assembleia da República introduz uma alteração no artigo 13º (Principio da Igualdade) o que coloca 
o país na vanguarda da protecção constitucional em função da orientação sexual onde ombreia com a África do Sul e o 
Equador. Esta alteração leva a que o Tribunal Constitucional considere inconstitucional o artigo 175º do Código Penal que 
diferenciava a idade de consentimento para relação heterossexual e homossexual. Esta posição conduz à revogação do 
Artigo 175º (na revisão do Código Penal de 2005) e à eliminação de todas as menções à homossexualidade, passando, pelo 
contrário (e pela primeira vez), a penalizar explicitamente o incitamento à discriminação com base na orientação sexual, 
prevendo ainda o agravamento penal explícito de crimes motivados pela homofobia, bem como, introduz a referência à 
violência doméstica em casais de pessoas do mesmo sexo. 
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Este percurso legislativo – que começa com a descriminalização em 1982 – culmina em 2010 com a aprovação da legislação 
que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (Lei nº9/2010, de 31 de Maio) sendo que os casais de pessoas do 
mesmo sexo possuem os mesmos direitos e deveres (com excepção da adopção pelo casal). Para além dos textos legais que 
procuram responder perante as necessidades e reivindicações destas minorias, existem no país algumas iniciativas que 
merecem uma referência por serem inovadoras e procurarem intervir nos níveis mais baixos do processo de socialização. 
São elas, a Lei n.º60/2009, de 6 de Agosto, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar e que 
tem como finalidade: o respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; a promoção da 
igualdade entre os sexos e a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do 
sexo ou orientação sexual. 

O debate sobre homofobia no espaço escolar importante pelo papel (re)produtor da educação na promoção da igualdade e 
na luta contra a discriminação o que leva o movimento LGBT, nomeadamente a rede ex aequo, a promover um programa de 
sensibilização para o bullying homofóbico nas escolas que aponta para a ocorrência de muitas situações de homofobia e 
transfobia em meio escolar em Portugal; por esse motivo, alerta para o facto da escola ainda não ser um espaço seguro para 
muitos jovens homossexuais, bissexuais e/ou transgéneros, ou percepcionados como tal. 

 

Quadro 7.Marcos políticos para a Orientação Sexual 

Ano Figura Legal Conteúdo 

1982 Código Penal de 1982  

Portugal descriminaliza a homossexualidade 
Passa a ser criminalizada apenas a homossexualidade com adolescentes, no seu artigo 207º, que pune 
com pena de prisão até 3 anos aquele que, sendo maior, desencaminhasse menor de 16 anos do mesmo 
sexo para a prática de acto contrário ao pudor, consigo ou com outrem do mesmo sexo 

2001 
Lei de Uniões de Facto 
Lei nº 7/2001, de 11 de Maio 

Regula a situação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que vivam em união de facto 
há mais de dois anos; esta legislação impede casais de pessoas do mesmo sexo de adoptarem  

2004 Constituição Portuguesa  A orientação sexual é incluída na Constituição Portuguesa no artigo 13º - Princípio da Igualdade  

2005 
Código Penal de 2005, de 15 de 
Setembro 

Revoga o artigo 175º e elimina todas as menções à homossexualidade, passando, pelo contrário e pela 
primeira vez, a penalizar explicitamente o incitamento à discriminação com base na orientação sexual, e 
prevendo também o agravamento penal explícito de crimes motivados pela homofobia 

2009 Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto Inclusão de questões relacionadas com orientação sexual na Lei de Educação Sexual nas escolas  

2010 Lei nº 9/2010, de 31 de Maio 
O casamento é estendido a casais de pessoas do mesmo sexo (os mesmos direitos e deveres que a 
casais de sexo diferente, com a excepção da adopção) 

Fonte: IGOT-UL (2010). Estudo Sobre Políticas e Medidas de Igualdade e Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. Progress 2007-2013. Relatório, Junho 
2010. 
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Pobreza 

Não é possível falar de discriminação e de desigualdade sem as associar ao problema da pobreza. A pobreza pode ser 
definida de inúmeras formas. A sua multidimensionalidade e interseccionalidade leva a uma definição em que os pobres são 
aqueles para quem os rendimentos e recursos são tão inadequados que os impedem de ter um nível de vida considerado 
aceitável na sociedade em que vivem. Devido a esta situação podem enfrentar desvantagens, nomeadamente, desemprego, 
baixo rendimento, habitação deficiente, cuidados de saúde insuficientes, barreiras no acesso à aprendizagem, à cultura, ao 
desporto e lazer e serem excluídos dos processos de tomada de decisão, para além de défices de participação na vida social. 
Em Portugal a pobreza surge frequentemente associada a baixos níveis de escolaridade e ao abandono escolar perpetuando 
um ciclo vicioso. Na arena política nacional o combate à pobreza é feito sobretudo através da Rede Social. 

Surgida no final dos anos 1990, pela RCM n.º197/97, de 18 de Novembro, a Rede Social era definida como: o conjunto das 
diferentes formas de entreajuda, bem como das entidades particulares sem fins lucrativos e dos organismos públicos que 
trabalham no domínio da acção social e articulem entre si e com o Governo a respectiva actuação, com vista à erradicação 
ou atenuação da pobreza e exclusão social e à promoção do desenvolvimento social. A rede social desenvolvia um conjunto 
de acções de intervenção relacionadas com as seguintes áreas: a) famílias, crianças, jovens e população idosa; pessoas 
portadoras de deficiência; b) jovens e pessoas adultas em situação de grande dependência; c) pessoas afectadas pela 
toxicodependência e pelo vírus HIV; d) pessoas em situação de marginalização ou marginalidade; e) fomento da economia 
social; f) animação social local. 

Depois de cerca de oito anos em processo de experiência piloto (41 municípios participaram neste programa experimental) 
foi decidida a sua implementação no território nacional pelo Decreto-Lei n.º115/2006, de 14 de Junho, que regulamenta 
actualmente a Rede Social. A Rede Social corresponde hoje a uma plataforma de articulação de parceiros públicos e privados 
que articula a intervenção dos diferentes agentes locais para o desenvolvimento social. De entre os seus múltiplos 
objectivos, procura integrar a promoção da Igualdade de Género nos instrumentos de planeamento, garantir uma maior 
eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de respostas e equipamentos sociais ao nível local e criar canais 
regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral. Este documento fixa o papel das Redes 
Sociais na construção de políticas públicas locais de igualdade, inclusão e de luta contra a discriminação.  

Da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) merece ainda uma referência o Plano 
Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI 2006-08) que vai na sua quarta versão (PNAI 2001-03; 2003-05; 2006-2008; 2008-11). 
Este instrumento estratégico de planeamento transversal, integrador e territorializado preconiza medidas de política, das 
quais se apresentam alguns exemplos: Prohabita, Progride, Contratos de Desenvolvimento Social, Bairros Críticos, PER, 
PARES, etc.  

A Portaria n.º396/2007, 2 de Abril, alterada pela Portaria n.º285/2008, de 10 de Abril, do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social (cujo modelo de gestão prevê o financiamento de projectos seleccionados centralmente) estabelece: o 
Programa CLDS e os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), cujos eixos prioritários se dirigem ao emprego, 
formação e qualificação intervenção familiar e parental; capacitação da comunidade e instituições; informação e 
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acessibilidade. Os CLDS procuram promover a inclusão social de forma a combater a pobreza e a exclusão em territórios 
deprimidos. As Câmaras Municipais aprovam os Planos de Acção dos CLDS. Actualmente existem cerca de 80 CLDS. 
 
 
 
 
Em síntese, face à multidimensionalidade, simultaneidade e complexidade dos problemas da discriminação e da 
desigualdade, duas ideias fortes surgem da leitura efectuada do contexto nacional: 

 É cada vez mais visível que as estruturas de coordenação nacional procuram a construção de uma mais forte relação com as 
entidades locais, pelo que se evidenciam sinais de uma descentralização progressiva de medidas de política integradas e 
coordenadas localmente; 

 Os enfoques estratégicos, a articulação sectorial ao nível da Administração Local e a qualificação dos recursos humanos, e o trabalho 
em rede com os parceiros sociais, são essenciais para responder aos desafios do combate à discriminação. 

 

 

 

4.2 Quadro financeiro das políticas públicas para a igualdade de género: o POPH 

A promoção do crescimento sustentável, da competitividade e do emprego, constituíram as prioridades definidas para a 
política de coesão da União Europeia, para o período de programação de 2007-2013, em sequência da aplicação das agendas 
de Lisboa e de Gotemburgo. No sentido de estimular o potencial de crescimento da economia portuguesa, o Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 definiu como prioridade, em termos de potencial humano, a promoção 
do emprego, da educação e da formação avançada, a promoção da mobilidade, da coesão social e da igualdade de género, a 
valorização do conhecimento científico e a promoção da inovação. 

O Programa Operacional Potencial Humano (POPH) constitui o programa integrado no QREN que tem como objectivos: a 
superação do défice estrutural da qualificação da população portuguesa; a promoção do conhecimento científico; a 
promoção da inovação e da modernização do tecido produtivo nacional; o estímulo à criação e qualificação do emprego; e a 
promoção da igualdade de oportunidades entre os cidadãos. 

Para a concretização daquelas prioridades, o POPH encontra-se estruturado segundo dez eixos prioritários:  

 Eixo Prioritário 1 – Qualificação Inicial  
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 Eixo Prioritário 2 – Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida  
 Eixo Prioritário 3 – Gestão e Aperfeiçoamento Profissional  
 Eixo Prioritário 4 – Formação Avançada  
 Eixo Prioritário 5 – Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Activa  
 Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social  
 Eixo Prioritário 7 – Igualdade de Género  
 Eixo Prioritário 8 – Algarve  
 Eixo Prioritário 9 – Lisboa  
 Eixo Prioritário 10 – Assistência Técnica  

Os dois primeiros eixos têm como objectivo principal a elevação da qualificação dos mais jovens, o primeiro, e dos adultos 
activos, o segundo. O desenvolvimento dos processos organizacionais e a promoção da inovação empresarial constitui o 
principal objectivo do eixo três. A superação do atraso científico e tecnológico nacional é o principal propósito do eixo 
quatro, enquanto o incentivo à mobilidade e à integração no mercado de trabalho constituem os objectivos do quinto eixo 
prioritário. O desenvolvimento de instrumentos que permitam criar condições de maior equidade social no acesso à 
educação, qualificação e mercado de trabalho são o objectivo do sexto eixo prioritário, enquanto a combinação de 
instrumentos dirigidos à promoção da igualdade de género são a finalidade do sétimo eixo prioritário. As condições 
especiais de elegibilidade das regiões de Lisboa e do Algarve, justificam o desenvolvimento de instrumentos específicos para 
estas regiões; o último eixo prioritário é comum à generalidade dos programas operacionais, correspondendo a 
intervenções no âmbito da gestão e controlo da execução do Programa Operacional. 

No âmbito do POPH, até Dezembro de 2009 nas diferentes intervenções, tinham sido aprovados 12.973 projectos, que 
abrangeram cerca e dois milhões e meio de participantes, com um investimento total de 2005 milhões de euros, para uma 
comparticipação do FSE de cerca de 1380 milhões de euros, o que corresponde a 22,56% das dotações do Fundo previsto 
para o período de 2007-2013. 

É notório no POPH a promoção da igualdade de género que enquadra actuações dirigidas a difundir uma cultura de 
igualdade através da integração da análise de género nas estratégias de educação e formação, a igualdade de oportunidades 
no acesso e na participação no mercado de trabalho, a conciliação entre a vida profissional e familiar, dando prioridade à 
criação de condições de paridade na harmonização das responsabilidades profissionais e familiares, a prevenção da violência 
de género, incluindo a violência doméstica e o tráfico de seres humanos e a promoção da eficiência dos instrumentos de 
política pública na promoção da igualdade de género e de capacitação dos actores relevantes para a sua prossecução 
(Gaspar et al., 2009a). 

O Eixo 7 do POPH, tem como objectivo fundamental ╉difundir uma cultura de igualdade através da integraç~o da 
perspectiva de género nas estratégias de educação e formação, a igualdade de oportunidades no acesso e na participação 
no mercado de trabalho, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a prevenção da violência de género e a promoção 
da eficiência dos instrumentos de política pública na promoção da igualdade de género e da capacitação dos actores 
relevantes para a sua prossecuç~o╊ (POPH – Relatório de Execução 2009). Para o período de programação de 2007 a 2013, a 
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dotação pública para o Eixo Prioritário 7 é de 68,5 milhões de euros, dos quais cerca de 48 milhões de euros correspondem a 
dotação do FSE.  

O Eixo 7 (Igualdade de Género) é estruturado em sete tipologias de intervenção distintas, sendo quatro geridas por 
delegação pela Comissão de Cidadania e Igualdade de Género (CIG), e três directamente pelo POPH. As intervenções geridas 
pelo POPH correspondem às tipologias 7.1 (Sistema estratégico de informação e conhecimento), 7.5 (Sensibilização e 
divulgação da Igualdade de Género e Prevenção da Violência de Género) e 7.7 (Projectos de intervenção no combate à 
violência de género), que, em conjunto e de forma concertada, pretendem criar as condições para a promoção da igualdade 
de género e o combate ao tráfico e à violência de género. As quatro intervenções contratualizadas com a CIG correspondem 
às tipologias 7.2 (Planos para a Igualdade), 7.3 (Apoio Técnico às Organizações não Governamentais), 7.4 (Apoio a projectos 
de formação para públicos estratégicos) e 7.6 (Apoio ao empreendedorismo). 

As regiões do Algarve e de Lisboa, devido ao seu padrão de desenvolvimento socioeconómico, passaram a deter uma 
posição diferenciada face à elegibilidade para financiamento pelos Fundos Estruturais. Desta forma, no âmbito do POPH, 
foram definidos dois Eixos de âmbito regional para o Algarve (Eixo 8) e para Lisboa (Eixo 9), usufruindo de um pacote de 
ajuda financeira diferenciado das restantes regiões, a título de apoio transitório e específico no âmbito do Objectivo de 
Convergência, para o Algarve, e a título do Objectivo da Competitividade Regional e do Emprego, para Lisboa. No entanto, 
as intervenções no âmbito da igualdade de género foram acauteladas, tendo sido definidas, em ambos os Eixos, tipologias 
de intervenção para o objectivo Igualdade de Género. 

As quatro tipologias de intervenção geridas pela CIG dirigem-se a um conjunto de instituições e de indivíduos diversificado. 
Com a tipologia 7.2 (Planos para Igualdade), pretende-se promover a elaboração de Planos para a Igualdade. Esta 
intervenção é dirigida a instituições públicas ou privadas e deseja-se que estes planos constituam instrumentos que 
permitam apoiar a alteração das práticas de gestão das organizações empregadoras, integrando a perspectiva de género. A 
elaboração pode implicar três fases, o diagnóstico, a elaboração do plano e a implementação e avaliação. O número de 
entidades apoiadas foi de oito em 2008 e de trinta em 2009, tendo sido este último valor bastante superior à meta anual 
definida para este objectivo, que era de 20. A distribuição regional segue a estrutura empresarial nacional, constituindo a 
Região do Alentejo aquela onde o número de entidades apoiadas foi relativamente menor, enquanto para a Região de 
Lisboa a meta foi claramente superada em 2009, seis entidades ou empresas, quando a meta era de apenas duas. 

A medida 7.3, Apoio Técnico às Organizações não Governamentais, dirige-se às organizações não governamentais, ou outras 
organizações sem fins lucrativos, que actuem na área da Igualdade de Género. Os objectivos são o de apoiar o 
desenvolvimento da capacidade técnica e organizativa para actuarem de forma concertada e complementar com as 
iniciativas públicas no âmbito da igualdade de género. Foram nove os projectos promovidos em 2008, enquanto em 2009 
esse número foi de 79. Dos 79 projectos, treze estão a ser desenvolvidos na Região de Lisboa e três na Região do Algarve. 

A medida 7.4, Apoio a Projectos de Formação para Públicos Estratégicos, tem como objectivo a formação e qualificação de 
actores e decisores nas temáticas da Igualdade de Género, prevenção da Violência de Género e do Tráfico de Seres 
Humanos. Em 2009, foram abrangidos 1798 formandas/os, representado as mulheres mais de três quartos do total. As metas 
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de formação na Região Norte, Centro e Alentejo, ficaram ligeiramente aquém do valor definido, tendo-se atingido os 1368 
formandos para uma meta de 1598. Lisboa e Algarve superaram as metas propostas 315 para 228 e 115 para 102, 
respectivamente. 

A medida 7.6, Empreendedorismo Feminino, pretende apoiar o empreendedorismo, associativismo e criação de redes 
empresariais de unidades económicas geridas por mulheres, favorecendo a criação de auto emprego e as melhores 
condições de acesso e participação na vida activa. Esta tipologia de intervenção compõe-se de acções sequenciais, a de 
formação, a de consultoria e a de criação de redes empresariais. O número de mulheres que foram abrangidas por esta 
medida foi de 221 em 2008 e de 473 em 2009. Mais uma vez, apenas as Regiões de Lisboa e do Algarve superaram as metas 
definidas, tendo-se atingido cerca de 76% da meta definida para as restantes regiões. Os primeiros resultados apontam para 
um sucesso relativo destas acções, tendo que um quarto das formandas veio a constituir uma empresa.  

Ainda no âmbito do QREN, destaca-se o Programa Operacional Valorização do Território (POVT), pois é nesta agenda que 
se encontra a igualdade de género analisada numa perspectiva territorial. Nos seus objectivos e prioridades, o POVT reforça 
a ideia de que a competitividade dos territórios e a promoção da igualdade de oportunidades exigem redes nacionais 
coerentes de equipamentos colectivos que reforcem a atractividade e o potencial dinamizador dos principais centros 
urbanos regionais. Com o POVT, pretende-se a modelação de um sistema urbano mais equilibrado e, por essa via, potenciador 
da competitividade dos territórios que polarizam e com uma mais eficiente contribuição para a equidade no acesso a bens e 
serviços por parte da generalidade da população portuguesa. Novas soluções organizativas e de capacitação dos actores e das 
comunidades contribuirão para o reforço da coesão social, em particular no que respeita à inserção urbana de áreas e grupos 
mais vulneráveis, para a promoção da igualdade de oportunidades e de género, e para uma maior eficiência da governação  
(Gaspar et al., 2009a). 
 

 

 

4.3 Planos Municipais para a Igualdade: pressupostos essenciais 

No domínio da igualdade e da não-discriminação, são já cerca de 80 os municípios que possuem um diagnóstico municipal ou 
um plano municipal para a igualdade ou estão actualmente em processo de elaboração de um diagnóstico ou plano, ou 
ainda, celebraram protocolos de colaboração com a CIG (com o objectivo de efectivar uma representação equilibrada dos dois 
sexos na designação para cargos autárquicos, sensibilizar a população e entidades locais para a Igualdade de Género e, garantir 
às Mulheres condições de acesso às acções co-financiadas pelos Fundos Estruturais, entre outras iniciativas que integram a 
adopção de um Plano Municipal para a Igualdade), o que é relativamente modesto face ao conjunto de municípios que o país 
possui. No total, em finais de 2010, estão 77 protocolos celebrados, 54 conselheiros/as nomeados/as e 11 diagnósticos/planos 
municipais para a igualdade elaborados (CIG, 2010 – dados não publicados), o que revela o intenso trabalho desenvolvido 
pela CIG dirigido ao envolvimento da esfera municipal no que respeita à igualdade de género e a adesão por parte das 
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Câmaras Municipais que começa a ter alguma expressão. Por este motivo, a pertinência deste Guia no apoio ao 
aprofundamento desta interacção. 

Entre múltiplas acções de sensibilização e para além dos protocolos de colaboração, a CIG tem promovido estudos e outros 
documentos que visam aprofundar e divulgar o conhecimento e apoiar as empresas e a administração pública local neste 
desígnio, nomeadamente, destacam-se: 

 Guião para a implementação de planos de igualdade nas empresas (Pernas et al., 2008); 
 Guião para a implementação de planos de igualdade na administração pública local (Pernas et al., 2008); 
 Igualdade de género na vida local: resultados de alguns diagnósticos municipais (Perista e Silva, 2008); 
 Igualdade de género na vida local. O papel dos Municípios na sua promoção (Perista e Silva, 2009). 

Os dois primeiros são dirigidos aos/às decisores/as e técnicos/as de empresas e da administração pública, fornecem 
principalmente orientações e criam competências para actuaç~o na ╉estrutura interna╊ das instituições; os ’ltimos, 
apresentam uma perspectiva orientada para a ╉vertente de actuação exterior╊, sensibilizando também a populaç~o para a 
importância da igualdade de género e a eliminação de estereótipos no desenvolvimento local, sintetizando os resultados 
obtidos por sete diagnósticos municipais; apontam ainda um conjunto de linhas gerais orientadoras para a elaboração de 
diagnósticos e planos municipais para igualdade de género, a empreender pelas Autarquias. 

Quaisquer dos referidos trabalhos fornece orientações pertinentes e úteis e constituem uma base de trabalho válida e actual 
sobre a categoria analítica da igualdade de género. No entanto, não centram a sua análise especificamente nos outros 
grupos-alvo de discriminação, como sejam, a população LGBT, deficiente, idosa, crianças e jovens, e as minorias 
étnicas/imigrantes, porque tal não era a sua finalidade. São, por natureza, menos orientados para o planeamento territorial, 
pois tal também não foi seu propósito. Por isso, este Guia pode considerar-se complementar aos documentos produzidos 
anteriormente, já que procura sensibilizar os/as decisores/as e técnicos/as, as entidades parceiras e a população para todas 
as discriminações (directas e indirectas) resultantes do ordenamento do território municipal, explorando particularmente a 
╉vertente de actuação exterior╊. 

As razões que explicam esta orientação prendem-se com a certeza de que aqueles que trabalham sobre o território sabem 
que este pode apenas providenciar um ambiente seguro, saudável, inclusivo, comunicativo e sustentável se for sensível às 
necessidades e aspirações de toda a população (Greed, 2003; RTPI, 2003; Oxfam 2007a e 2007b). O espaço condiciona 
fortemente o que as pessoas podem fazer, como interagem e vivem nas suas comunidades e, por sua vez, é também 
moldado pela sociedade. O planeamento é por isso, também, pensar a criação de melhores lugares para todos e todas. O 
ordenamento do território implica compreender e fornecer respostas inclusivas que exprimam as carências e ambições da 
população e eliminem as desigualdades derivadas de usos desiguais, experiências e percepções sobre o espaço e os lugares 
(Figura 4). A acção socialvi não pode deixar de considerar nas suas reflexões e práticas este domínio de actuação. Neste 
sentido será preciso não descurar o que a experiência demonstra: as intervenções que respeitam ao ambiente físico por si 
só, dificilmente constituem uma boa prática; para terem sucesso devem incorporar a dimensão social. 
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Figura 4. Qualidade dos lugares, qualidade de vida 

 

No desempenho das suas competências e atribuições, as Autarquias Locais concebem políticas e acções que afectam onde e 
como se vive, se fazem compras, se procura um serviço, se trabalha e passeia. Decisões que definem um território que não 
são neutras, pois contém o potencial de criar injustiças sociais através da segregação espacial. Estas decisões geram 
desigualdades que afectam mulheres e homens de diversas origens, idade, deficiência ou com diferente orientação sexual. 

É no reconhecimento das diferenças e das semelhanças entre os sexos nos seus papéis e ambições, que o território potencia 
a qualidade de vida das populações. Por isso, a importância do mainstreaming de género (transversalidade de génerovii) ao 
considerar o género em todos os estádios, desde o desenvolvimento à implementação das políticas, implicando a 
consideração sistemática das diferenças entre mulheres e homens no processo de planeamento, desde a recolha de 
informação, à implementação e avaliação de acções. Esta abordagem global e transversal, implica um esforço de 
mobilização de todas as políticas. E implica melhorar a vida quotidiana, criando lugares que favoreçam a proximidade. 
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•Atender à análise de género na actividade de planeamento é essencial para o sucesso da regeneração
económica e da coesão social e territorial. Os protocolos assinados entere a CIG e os municípios,
constituem uma oportunidade para as administrações locais olharem para os factores de discriminação e
corrigirem os erros, dando exemplos de boas práticas. O ordenamento do território é o domínio por
excelência que proporciona as condições espaciais e molda a forma como as cidades e os lugares são
desenhadas. Infelizmente a política de planeamento ignora o facto das mulheres e homens usarem
diferentemente o espaço em virtude da conciliação da vida doméstica com o trabalho ou, por razões
culturais, apresentando diferentes necessidades e preocupações. (RTPI, 2007)

Caixa 5. 
Sabia que...
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Estas mudanças tanto podem ser pequenas e simples, como garantir a continuidade e a largura adequada dos passeios 
públicos, como implicam grandes mudanças, como alterar a relação entre transporte público e privado (Madariaga, 2004). 
As mudanças necessárias vinculam alterações substanciais que afectam o espaço a todas as escalas, desde a casa ao 
território municipal, regional ou nacional; afecta ainda o modo como a administração pública, central e local, aplica os seus 
poderes de investimento público, de modificação de comportamentos, de participação e educação e de regulação da 
iniciativa privada, reflectindo alteração de práticas de planeamento, ordenamento do território e urbanismo (Quadro 8). 

 

 

Quadro 8.Políticas e práticas assumidas que favorecem as desigualdades. Alguns exemplos 

Políticas e Práticas: como são Políticas e Práticas: como deveriam ser 

Divisão convencional entre o trabalho remunerado e não 
remunerado 

Cada vez mais, no seu quotidiano, as pessoas combinam ambas as 
coisas e as vivem como um todo 

A prática funcionalista do planeamento, a organização sectorial da 
administração e da gestão pública, e os interesses económicos 
criam estruturas e espaços separados 

Hoje as pessoas valorizam e procuram espaços e estruturas que 
possam ser multifuncionais e de apoio à vida quotidiana 

Os processos de tomada de decisão que definem esses espaços, 
incluindo os domésticos, são tomados por um grupo restrito de 
pessoas, profissionais e políticos (e que são, não raras vezes, 
predominantemente homens) 

Os processos de participação nas tomadas de decisão tendem a 
alargar o espectro dos seus participantes e assim a diversidade de 
necessidades e aspirações 

O baixo valor social atribuído ao trabalho reprodutivo tem como 
consequência equipamentos e soluções urbanísticas que não 
facilitam a carga do trabalho reprodutivo 

O quotidiano, sobretudo das mulheres, crianças, idosos e 
deficientes, seria muito mais simplificado se as prioridades 
políticas e soluções para o ordenamento do território pudessem 
reduzir a carga deste trabalho 

Fonte: adaptado de Madariaga, 2004: 65 

 

O território define como as pessoas actuam, interagem e sentem os seus quotidianos. Planear o território serve, entre 
muitas coisas, para criar melhores espaços e lugares e eliminar – tanto quanto possível – as desigualdades derivadas de 
experiências, percepções e usos diferenciados. Avaliando as diferenças e semelhanças entre mulheres e homens nos seus 
vários papéis e ambições, na esfera pública e privada, o desenvolvimento territorial deverá assegurar um ambiente saudável, 
seguro, agradável, inclusivo em todos os domínios da vida local e fases da vida familiar e profissional. Porém, o modelo 
socioeconómico dominante levou as mulheres para o mundo laboral e tem funcionado sem as adequadas estruturas de 
apoio à família, o que também tem tido custos elevados, como a baixa taxa de natalidade e o acelerar do envelhecimento. 
Um bom exemplo disto, deriva da análise do conceito de infra-estrutura. As infra-estruturas estão vinculadas à engenharia 
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ゅde transporte, saneamento, transporte de |gua, telecomunicações, etc.ょ implicando a parte técnica e ╉dura╊ do urbanismo 
que tem como objectivo resolver problemas de salubridade, atender à satisfação das necessidades públicas e ao 
desenvolvimento social e competitividade económica. Precisamente por isto, as infra-estruturas, especialmente as de 
transporte rodoviário e de apoio à produção, aparecem em lugares privilegiados entre as prioridades políticas e a partir das 
quais, se definem os planos territoriais e urbanísticos. Se o conceito de ╉infra-estruturas para a vida quotidiana╊ for 
adoptado como prioridade política, significa que o trabalho reprodutivo será valorizado nos mesmos moldes do trabalho 
produtivo e que os espaços urbanos contribuirão para sustentar essa valorização (Madariaga, 2004). 

Compreender a relação entre os grupos sociais e o território é uma componente essencial da administração e do 
planeamento municipal. Este relacionamento não deve ser entendido numa perspectiva determinista já que a criação ou 
modificação do espaço físico apenas produz potenciais de relacionamento ou seja, o que acontece depende realmente das 
escolhas das pessoas. Assim, a relação entre a sociedade e o seu território será melhor entendida como um processo 
biunívoco, no qual as pessoas constroem e reconstroem o espaço e simultaneamente são influenciadas por ele.Com base 
nesta ideia, o território pode ser observado em termos das suas qualidades: pertença (se o espaço é de propriedade pública 
ou privada e em que sentido constitui uma base neutra), acesso (se o público pode aceder a ele) e utilização (se é usado e 
partilhado pelos indivíduos e grupos). 

O quotidiano das pessoas deve encontrar o equilíbrio entre os domínios doméstico, do emprego e social, o que remete para 
as funções cívicas e sociais do espaço público; estes mudam no tempo e correspondem a situações tão diferenciadas como, 
as esplanadas em Paris, as praças em Florença, os jardins da cerveja na Alemanha, mas também os Starbucks nos EUA, ou os 
healthclubs disseminados por todo o mundo. Estes dois ’ltimos exemplos s~o conhecidos como o ╉terceiro lugar╊ 
(Oldenburg, 1999), porque abertos fora de horas de trabalho, neutros ou sem critérios formais para o seu acesso e permitem 
o estabelecimento de interacções entre culturas, predispõem para o lazer e à descontracção. Em consequência, em vez de 
espaços públicos idênticos e com única função, surgem uma série de esferas públicas separadas, mas sobrepostas, que 
acolhem diferentes grupos étnicos, sociais e económicos. Todavia, existem cada vez mais espaços que remetem para a 
forma privada e individualizada de certas actividades que proporcionam, remetendo para um impulso crescente de 
privatização/controlo do espaço público tendencialmente discriminador. 

Os espaços do ╉domínio p’blico╊ incluem os bairros, considerados como as ╉|reas de identidade por excelência╊, porque 
articulados por redes de relações sociais, permitem a criaç~o de um ╉sentido de lugar╊ ゅMassey, がごごが; がごごくょ. Os lugares s~o 
influenciados por muitas coisas, entre elas, o género, a idade e a etnia: o grau com que cada um se pode movimentar entre 
países, passear nas ruas à noite, ou aventurar-se em cidades estrangeiras, não é apenas resultado da capacidade 
socioeconómica. Inúmeras pesquisas demonstram como a mobilidade das mulheres, por exemplo, é restrita em milhares de 
formas diferentes, desde condicionada pelo espectro da violência física ou simplesmente originada pelo sentimento de que 
se está no lugar errado – derivado da presença (ameaçadora) de homens (Massey, 1991; 1994). 

Sabendo que os/as técnicos/as da acção social das Autarquias Locais e os seus parceiros do terceiro sector, no quotidiano da 
gestão dos problemas, são obrigados a orientar-se pela legislação em vigor de forma a assegurar que as políticas e práticas 
promovam a igualdade entre as diferentes categorias da desigualdade no âmbito da lei, revela-se crucial que as evidências 
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detectadas na base das políticas e práticas estejam desagregadas por sexo para que as diferenças e igualdades de género 
possam ser identificadas (neste contexto chama-se também a atenção para a ╉invisibilidade╊ da segregação étnica em 
virtude dos dados estatísticos não serem recolhidos por este critério); do mesmo modo, importa registar as discrepâncias de 
(con)vivência nos espaços públicos, uso dos equipamentos, especificidades das mobilidades, etc. quer em áreas rurais, quer 
urbanas. Ligadas à geração de padrões no uso do espaço, explicitam-se se seguida, algumas razões. 

As tendências do planeamento derivadas dos princípios modernistas, a massificação e utilização frequente do automóvel e a 
formação de subúrbios resultante das políticas de desenvolvimento, orientam-se em função do transporte individual, levam 
a um zonamento das cidades e dos seus territórios, separando as residências dos espaços de trabalho e de lazer, criando 
fragmentações espaciais, complicando a vida das pessoas e das cadeias de deslocações associadas à vida profissional (casa-
trabalho) e à vida familiar (casa-trabalho-escola), sendo as mulheres aquelas que têm um padrão mais diversificado de 
deslocações diárias relacionadas com o trabalho e apoio à família. No entanto, as mulheres são menos chamadas a intervir 
no planeamento dos seus espaços do quotidiano, e as suas perspectivas acabam por estar invisíveis no desenho urbano. 

 

 

 

Diferentes trabalhos têm concluído que a mobilidade e acessibilidade de mulheres e de homens, tempo e padrões de 
viagem, são resultantes dos seus diferentes papéis sociais: as responsabilidades reprodutivas das mulheres, tais como os 
cuidados com o lar e a família, originam diferentes padrões de viagem por vezes condicionadoras da sua plena integração no 
mercado de trabalho; assim, as mulheres não se deslocam diariamente a grandes distâncias, não utilizam as infra-estruturas 
disponíveis e, mesmo quando o fazem, as disponibilidades oferecidas pelos operadores dos serviços de transporte não estão 
adequadas às suas necessidades, em termos de horários, percursos, segurança e tarifas (por isso, caminhar a pé – na maior 
parte dos casos, em percursos superiores a 800metros – e esperar pelo transporte público, são condicionantes que afectam 
especialmente as mulheres), sendo que as cadeias de deslocação diárias dos homens são, na maior parte das vezes, mais 
simples (casa–local de trabalho–casa), e as das mulheres mais complexas, com diferentes etapas (casa–escola–local de 
trabalho–supermercado-casa). 

•Em Portugal, os padrões de mobilidade encontram-se intimamente associados à definição das bacias de
emprego, verificando-se que nas regiões onde a interacção é maior, são os homens que saem mais
frequentemente para fora do concelho de residência do que as mulheres, associando-se a isso a
utilização do transporte individual e o relativo aumento dos tempos de deslocação. No entanto, nas
áreas metropolitanas, as diferenças entre homens e mulheres é esbatida no que às saídas para fora do
concelho, por motivos de trabalho ou estudo, diz respeito. Nestas áreas são igualmente as mulheres
que utilizam mais frequentemente o transporte público, observando-se nas NUTS da Grande Lisboa, do
Grande Porto e da Península de Setúbal, as maiores diferenças entre homens e mulheres relativamente
à utilização do transporte público, 11,96%, 11,75% e 12,50% de diferença percentual respectivamente em
cada uma das NUTS que integram as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. (Gaspar et al., 2009a;
2009b)

Caixa 6. 
Sabia que...
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As mulheres (mas igualmente as pessoas idosas e as crianças e jovens), constituem a maioria dos pedestres e, por essa 
razão, são críticas a pequenos detalhes relacionados com o conforto, tais como, buracos e irregularidades nos pavimentos, 
ausência/desadequação de áreas reservadas ao atravessamento pedonal nas ruas, pequenas passagens e caminhos 
estreitos, tornando o ambiente construído inacessível para cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé, dificultando a passagem 
de pessoas com mobilidade reduzida e mulheres com crianças. 

O tema da (in)segurança inclui a protecção face à agressão física, a manutenção da privacidade e a redução de ameaças 
psicológicas. A segurança individual constitui outro dos problemas que exige uma diferenciação de género e afecta 
sobretudo as mulheres, as crianças e idosos/as nos transportes e espaços públicos: ficam especialmente vulneráveis em 
áreas mal iluminadas e pouco vigiadas, sobretudo a ataques violentos e, em particular, à noite, ou quando transportam 
objectos ou são acompanhadas por crianças ou familiares idosos, o que muitas das vezes as pode levar a evitar a utilização 
dos transportes públicos e determinados itinerários. O incremento da insegurança relaciona-se com algo mais profundo que 
tem que ver com a alteração do padrão de relações de vizinhança nos bairros: a separação entre os usos e a necessidade de 
deslocações a lugares distantes aumenta a necessidade de usar o transporte individual, tendo reduzido a utilização pedonal 
do espaço público, perdendo as ruas a sua diversidade de ofertas e de usos, reduzindo também a vigilância informal e as 
relações de sociabilidade e aumentando o sentimento de insegurança (Madariaga, 2004). 

 

 

 

•Em Vila Nova de Gaia o ingresso das mulheres no mercado de trabalho é dificultado pela falta de
transporte público dentro do próprio município. Existem cerca de 14 empresas de transporte que
operam na Área Metropolitana do Porto, mas que têm como destino o Porto, ou seja, são carreiras
radiais que apenas atravessam os concelhos. Assim, V. N. Gaia depara-se com a inexistência de um
transporte público servindo apenas para as deslocações no interior do concelho, o que afecta a utilização
dos equipamentos públicos e o emprego, afectando em particular a mobilidade das mulheres dentro do
próprio município de V.N. de Gaia, o que leva as leva frequentemente a não aceitar ofertas de emprego,
por não terem acesso ao transporte público. (V.N. Gaia, 2008, entrevista)

Caixa 7. 
Sabia que...

•Em Montreal, Canadá, o medo de violência reduz drasticamente o uso nocturno dos transportes públicos
pelas mulheres. Todavia uma simples mudança nas práticas mudou radicalmente a sua mobilidade. O serviço
╉entre paragens╊ permite às mulheres saírem dos autocarros, à noite, numa localização perto do seu destino.
Desde finais dos anos 90 esta inovação tem produzido bons resultados, já que as mulheres são as principais
utilizadoras dos transporte público, ao ponto de ter sido replicado em Toronto e em vários municípios do
Laval. Este programa estabelece parcerias estratégicas entre as autoridades locais e as organizações para a
defesa dos direitos das mulheres. (UN Habitat 2004, www.bestpractices.org/index.html)

Caixa 8. 
Sabia que...
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A apreensão do espaço público e o seu desenho são normalmente configurados por homens: os campos de futebol, 
tipicamente masculinos, s~o assim apelidados de ╉espaços p’blicos╊ e se bem que a populaç~o feminina jogue { bola, a 
verdade é que as mulheres na sua maioria têm interesses diferentes, revelando pouca consideração com as necessidades 
das mulheres nos tempos livres, acabando estes, quando existem, por se resumir a espaços lúdicos para os seus filhos. Os 
espaços lúdicos, de jogos ao ar livre merecem ainda uma atenção detalhada sobre as diferentes necessidades das raparigas 
e rapazes e em função das respectivas idades e sobre o seu papel como facilitadores de socialização, já que servem para 
desenvolver redes de apoio entre famílias nos bairros. 

 

 

 

O processo de urbanização tem conduzido a um estilo de vida urbano e globalizado que, fazendo-se acompanhar do êxito 
escolar e do adiamento de um projecto de constituição de um novo núcleo familiar, criaram uma mudança cultural 
assinal|vel, levando { aspiraç~o de uma carreira profissional de sucesso, sendo o estilo de vida adoptado por ╉mulheres 
jovens solteiras╊ aquele que deixa a descoberto um mercado feminino o que implica e uma enorme oportunidade para a 
economia urbana, inclusive, uma mudança na oferta de equipamentos e do seu funcionamento nas cidades 
(www.eukn.org/eukn/; Gaspar et al., 2009a). 

Estes são exemplos que ilustram significativamente algumas dificuldades colocadas às mulheres no seu quotidiano, em 
grande parte resultantes do modelo de urbanização que permitiu que a residência se separasse dos equipamentos, do 
comércio e do trabalho, configurando zonas mono-funcionais em que as deslocações privilegiadas são efectuadas por vias 
colectoras-distribuidoras de automóvel (Balula, 2010). Mas este modelo não afecta somente as mulheres, prejudica todos 
porque é ineficiente e insustentável e, por isso, atinge, embora diferenciadamente, as mulheres e os homens. 

Mas existem muitas outras formas de discriminação no que respeita à oferta e uso do domínio público. Alguns dos seus 
maiores utilizadores têm sido sucessivamente afastados, como é o caso dos sem-abrigo, pobres e jovens adolescentes, por 

•Um estudo de comportamento ambiental levado a cabo por sociólogas e planeadoras, em parques
públicos levou ao re-desenho dos parques Einsiedler e St. Johann em Viena, Áustria. A estratégia
adoptada incorpora os interesses das raparigas em jogos, actividades desportivas e preferências de
lazer no uso do espaço público, resultando num sentido de pertença em espaços exteriores e a uma
distribuição mais equilibrada entre utilizadores masculinos e femininos dos parques públicos. A técnica
CEPTED que significa ╉prevenç~o do crime através do desenho ambiental╊ adopta considerações de
desenho tais como, iluminação apropriada dos percursos do parque, aumento de visibilidade, espaços
abertos, áreas multifuncionais para brincar, criando um sentido de segurança, sobretudo em jovens
adolescentes e em idosos. O desenho dos parques considera a adjacência e a proximidade de
diferentes utilizadores para introduzir as necessidades das raparigas. Por exemplo, as áreas de brincar
para as raparigas frequentadas por crianças imigrantes, foram colocadas junto das estruturas de
crianças mais pequenas, de modo a que as raparigas possam observar os mais novos enquanto
também se distraem. (UN Habitat 2004, www.bestpractices.org/index.html)

Caixa 9. 
Sabia que...
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causa da crescente privatização do espaço público, sujeito mais aos interesses corporativos do que aos ideais de interesse 
público. Os jovens skaters são considerados anti-sociais porque destroem o mobiliário urbano e frequentemente grupos de 
jovens são considerados uma ameaça à tranquilidade do domínio público, no entanto, a existência de equipamentos 
específicos a esta prática desportiva vem demonstrando como estes mesmos jovens podem potenciar um uso mais 
adequado, porque adaptado, dos espaços públicos. Um outro exemplo de limitação do uso do espaço público é 
particularmente sentido por casais de lésbicas ou gays que continuam a sentir que a sua presença provoca 
constrangimentos a terceiros, fenómeno ainda muito visível no espaço público, nomeadamente em locais como os parques 
e jardins. 

 

 

 

As crianças são igualmente grandes utilizadoras do espaço público mas, por questões de insegurança, estão muito 
restringidas ao seu usufruto pleno, bem como se reduz sucessivamente o leque de possibilidades na utilização de ruas, em 
resultado de incidentes de tráfego com crianças. O transporte privado ao ser utilizado para os percursos casa–escola, priva 
cada vez mais as crianças de lidarem com outras, no domínio público, social e cultural, para além de limitar a apreensão do 
território. Em resultado, assiste-se a uma tendência para o aumento da pressão em determinados espaços considerados 
╉seguros╊ correspondendo estes, cada vez mais, a |reas privadas com ofertas orientadas para a ╉aventura╊, ou |reas 
dentro de centros comerciais destinadas às crianças, bem como espaços infantis nos hotéis, salas de espera adaptadas às 
crianças, etc. Esta oferta, em crescimento, resulta de opções julgadas como supostamente mais seguras porque cuidadas e 
vigiadas mas, de facto, podem não corresponder a situações mais inclusivas, já que sendo estes espaços privados, os seus 
proprietários podem reservar-se no direito de excluírem crianças do seu acesso (Carmona et al., 2010). 

 

 

 

•Um estudo refectuado em Brisbane, revela que nos centros comerciais os teenagers, quando se passeiam em
grupo, são 'cirurgicamente' separados em grupos não maiores de três, retirados das entradas quando surgem
em grupos alargados, excluídos com base na aparência (corte do cabelo) e fotografados e registados em
dossiers. (Carmona et al., 2010)

Caixa 10. 
Sabia que...

•Acusação de "discriminação" num estabeleceimento comercial: um menor de sete anos foi impedido de
brincar porque tinha uma perna mais curta do que a outra. Resposta de responsáveis do estabelecimento
refutando as acusações de discriminação: a criança foi impedida de entrar na piscina de bolas porque usava
uma bota especial e as regras de segurança dizem que todas as crianças têm de tirar os sapatos para não se
magoarem; é ainda obrigatório que as crianças tenham autonomia para poder brincar naquele espaço.
(Correio da Manhã, 24 de Novembro de 2010).

•Embora este caso possa não ser verdadeiramente uma situação de discriminação, ele configura uma situação
clara em que as crianças deficientes são prejudicadas.

Caixa 11. 
Sabia que...
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As diferenças culturais que separam as/os jovens, as/os imigrantes ou as minorias étnicas são um desafio à 
interculturalidade, j| que colidem frequentemente com a sociedade de acolhimento e a ╉ordem╊ p’blica. Assim, { medida 
que as comunidades se foram tornando etnicamente diversas, a noção de diferentes culturas colidindo no espaço público 
poder| ser alargada para ╉como os grupos étnicos usam o espaço╊; porém a realidade mostra que os seus padrões de uso 
do território são inadequadamente reconhecidos no planeamento do espaço urbano ou simplesmente traduzem uma apatia 
colectiva relativa à construção de espaços inclusivos. 

 

 

 

Se o desenho urbano se entende como responsável por atender às necessidades das populações locais, então será crítico 
que se compreenda a diversidade de perspectivas entre os grupos minoritários, bem como da maioria da população; então a 
concepção e planeamento do domínio público deve providenciar um papel importante na inclusão e interacção social, 
encorajando a tolerância, uma atitude diferenciada e promotora da interculturalidade para com estas minorias. 

 

 

 

Assim, o que estas considerações demonstram é que para elevados padrões de inclusão social, a análise de género deveria 
ser um elemento-chave em todas as áreas de política, o que inclui a habitação, espaços públicos seguros e saudáveis, 

•Um estudo efectuado em diversos parques em Los Angeles (1995), demonstra que os hispânicos entendem os
parques como espaços para o encontro social, implicando o seu uso uma típica refeição partilhada, enquanto
os afro-americanos frequentam os parques para a prática desportiva. Os chineses vão menos frequentemente
aos parques, com excepção dos homens idosos para praticarem Tai Chi. Os brancos utilizam-nos para passeios
solitários, como a caminhada ou o jogging e valorizam-nos pelas suas qualidades estéticas. (Carmona et al.,
2010)

Caixa 12. 
Sabia que...

•Corvera, nas Astúrias, é uma área muito industrializada, entre as dez maiores nos sectores do alumínio e
química. Nos finais dos anos 50, o município desenvolveu-se num quadro de desorganização habitacional
que desencadeou a formação de ghettos e ruínas urbanas, onde se foi instalando população imigrante na
década seguinte, até que o declínio do aço e dos outros sectores gerou um desemprego para além dos
limites desejados nesta comunidade. Em 1996 uma iniciativa local de acção integral contra o racismo e
xenofobia desencadeou uma acção contra a exclusão social e a procura da melhoria das condições de
vida. Os vários programas desenvolvidos estimularam a cooperação e integração de membros da
comunidade nos processos de tomada de decisão através das várias associações existentes. As tensões
raciais diminuíram e cursos de trocas de conhecimentos entre diferentes culturas têm criado respeito
mútuo. Os membros de minorias étnicas receberam formação o que era inexistente. Esta iniciativa fez
com que outros municípios seguissem o exemplo de Corvera e adoptassem o programa e se auto-
declarassem ╉Comunidades de raça-mista╊. (UN Habitat 2004, www.bestpractices.org/index.html)

Caixa 13. 
Sabia que...
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planeamento dos transportes, regeneração urbana promovendo a redução da criminalidade através do estímulo aos usos 
mistos dos espaços públicos e dos bairros, etc. 

Em muitos casos, registam-se situações de decadência do espaço público e equipamentos, bem como a desadequação das 
suas funções às necessidades dos seus utilizadores, levando a alterações no comportamento e nas características dos seus 
ocupantes. Os imigrantes encaixam nesta situação, já que ao acederem aos espaços e neles se vão reunindo, vão afastando 
os habituais utilizadores. Noutros casos, a acessibilidade é um problema, sendo os municípios normalmente bem servidos 
pelos acessos e de serviços de transporte público ao exterior, mas colocando problemas aos residentes no acesso ao centro 
e a outros locais no interior do concelho; esta situação coloca especiais entraves à inserção das mulheres no mercado de 
trabalho. 

 

 

 

O envelhecimento demográfico está em crescimento nas sociedades modernas, colocando o desafio da valorização do 
quadro de vida da população idosa, indissociável da sua integração num território adaptado e adaptável às suas 
necessidades e expectativas de envelhecer com qualidade. O processo de envelhecimento tende a ser observado como um 
processo biológico que colide com valores e elementos estruturantes das sociedades modernas que valorizam a autonomia, 
mobilidade, produtividade e a celeridade dos seus indivíduos; por isso o envelhecimento corresponde também a um 
processo cultural. Ao avanço da idade corresponde o receio de isolamento, a perda de autonomia e de auto-estima, e de 
incremento de necessidades específicas, como as que decorrem de situações de redução e/ou perda da independência que 
podem afectar as pessoas muito idosas e frágeis. 

Quando se envelhece, a habitação é um factor referenciado à pessoa, faz parte da sua identidade. Por isso, a concepção, 
planeamento e intervenção no espaço habitacional devem orientar-se para a criação de lugares de vida e de trocas 
estruturantes dos laços sociais e da preservação da identidade dos que neles vivem e habitam, tendo como objectivos: a 
melhoria das condições de conforto da habitação, a acessibilidade e serviços de proximidade, informação e serviços de 
atendimento especializado e acesso às novas tecnologias facilitadoras do quotidiano dos idosos. 

 

•No centro da Amadora, na freguesia da Venteira, além do envelhecimento do espaço público e dos
equipamentos, têm-se verificado alterações no comportamento dos ocupantes. Este era um local há pouco
tempo destinado ao convívio e ao passeio, funcionava como um ponto de encontro dos/das residentes e
sobretudo onde os/as mais jovens socializavam, com e sem acompanhamento dos pais. Este espaço foi
dando lugar a um ponto de concentração de imigrantes de diversos grupos étnicos associados à
toxicodependência e a distúrbios de diversos tipos, afastando a população residente devido a um
sentimento de insegurança. (C.M. Amadora, 2010, entrevista)

Caixa 14. 
Sabia que...
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No que se refere às tipologias residenciais, existe hoje um grande desfasamento entre os diversos tipos de família e a 
pessoa e a evolução dos ciclos vitais das pessoas e a organização interna das habitações. A indústria imobiliária e o 
normativo legal reproduzem tipologias convencionais do tipo ╉habitação Peter Pan╊ privilegiando formatos adaptados a 
famílias convencionais esquecendo o aumento das pessoas que vivem sós, maioritariamente mulheres idosos/as, que 
necessitam de casa adaptadas às suas necessidades. Mas hoje também para as mulheres e homens a casa é um local de 
trabalho remunerado e este facto não é tido em conta nem na actual legislação nem nas formas de promoção da habitação. 

A reabilitação habitacional, quer em meio urbano, na periferia das grandes cidades ou em áreas rurais, onde vivem as 
populações economicamente mais desfavorecidas e não raras vezes envelhecidas, é fundamental para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. Em muitas dessas habitações as condições de habitabilidade são deficientes, não tendo água 
quente, encontrando-se os pavimentos em mau estado, os quartos interiores sem ventilação natural, extracção de gases e 
fumos inexistente, deficiente instalação eléctrica, problemas de infiltração de água e humidade, não oferecendo no geral, 
condições de conforto térmico e segurança estrutural. 

A grande maioria da população idosa vive em ambientes (interiores e exteriores) que não foram concebidos para as suas 
necessidades e capacidades, sendo importante ajustar o desenho urbano a esta mudança. Em Nova Iorque medidas simples 
como o aumento dos tempos de atravessamento das passadeiras permitidos pelos semáforos foram aumentados, 
possibilitando a esta população e às pessoas com dificuldade de mobilidade um atravessamento mais seguro, com base em 
medidas que e ajustam às limitações de mobilidade. E se os/as idosos/as desempenharem um papel importante nas 
comunidades, podendo realizar trabalho voluntário (ou pago), transmitir experiências ou ajudar nas tarefas e 
responsabilidades familiares, reduzem-se consideravelmente os problemas de saúde, porque entre outros se mantêm 
desejados e necessários (www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities/en/index.html). 

•Uma seguradora americana especializada em seguros para séniores reuniu um painel de especialistas em
gerontologia e assuntos séniores para determinar quais as cidades americanas que oferecem melhor
qualidade de vida para adultos idosos e concluem que as melhores cidades para se viver ╉n~o se resumem
a campos de golfe e courts de ténis╊. As qualidades/critérios que criam condições óptimas para viver,
estatisticamente ponderadas para os idosos e suas necessidades são: saúde (rácios de médicos
gerontologistas, estabelecimentos de cuidados continuados, equipamentos para vida independente,
refeições séniores); doença (esperança média de vida, taxas de depressão, doenças do coração e cancro);
economia (percentagem de idosos na comunidade e disponibilidade de actividades de entretenimento,
artes, museus, recreação, bibliotecas); ambiente (número de dias de sol, qualidade do ar e da água, riscos
naturais, percentagem de linha de costa, rios e lagos e parques públicos); espiritual (percentagem de
congregações religiosas na comunidade e população aderente); transporte (disponibilidade de transportes
públicos e acessos especiais nos transportes, a par de tempos de deslocação entre actividades); habitação
(custo médio da habitação, impostos sobre a propriedade e rendas mensais); crimes (incidentes com
crimes violentos e violação de propriedade). As cidades: Portland, Seattle e São Francisco estão entre as
três primeiras. ( www.seniorliving.about.com/lr/best_cities_for_seniors)

Caixa 15. 
Sabia que...
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Um território ╉amigo da pessoa idosa╊ deve ser ╉ergonómico╊ e acessível, capaz de antecipar e responder com 
flexibilidade às suas necessidades e escolhas de vida, protegendo este e outros grupos vulneráveis e promover a sua 
inclusão em todas as áreas da vida em comunidade (WHO, 2007a; 2007b). Se é aceitável que o envelhecimento é um 
processo ao longo da vida, então um território ou uma cidade ╉amiga da idade╊ n~o se focaliza apenas nesta população. Os 
edifícios livres de barreiras e as ruas aumentam a mobilidade e independência de pessoas com deficiência, jovens e crianças. 
Um bairro seguro permite às crianças, raparigas e jovens adultas percorrerem os exteriores com confiança e participar nas 
actividades sociais e de lazer. As famílias passam por menos stress quando os seus membros mais idosos beneficiam da 
participação e apoio da comunidade e serviços de saúde de que necessitam. A comunidade, em geral, beneficia da 
participação voluntária ou paga dos idosos. A economia local beneficia dos/as consumidores/as adultos/as e idosos/as. O 
mundo dos territórios ╉amigos da pessoa idosa╊ fica assim enriquecido. Esta mais-valia para os/as idosos/as é igualmente 
uma mais-valia para todas as pessoas com dificuldades na mobilidade, seja temporária ou permanente. 

 

 

 

Para finalizar, uma referência à incorporação das mulheres no mercado de trabalho que tem sido acompanhada muito 
lentamente e deficitariamente por serviços que facilitem a conciliação da vida laboral com a familiar. Neste contexto, são os 
avós e as avós – em maior número – a permitirem a conciliação e a cobrirem as deficiências dos serviços públicos e cada 
vez mais são as mulheres imigrantes que complementam este papel. O zonamento que gerou a separação entre o local de 
trabalho e de residência, produziu também ofertas de trabalho mono-funcionais, como as cidades da justiça, parques 
empresariais ou centros comerciais, limitando as ofertas próximas dos locais de residência, sendo estes alguns dos factores 
que limitam seriamente as opções laborais das mulheres. Associado a este problema está a oferta de equipamentos. Se os 
equipamentos tradicionais (saúde, educação, cultura, lazer e desporto) respondem razoavelmente às necessidades 
quantitativas, o mesmo não se pode dizer dos equipamentos e serviços de apoio à conciliação da vida laboral e familiar (por 
exemplo, equipamentos e serviços de cuidados a pessoas dependentes e cuidados a menores). 

•No município de Fairfax, Virgínia, EUA, vivem mais de 100 mil idosos adultos. Uma comissão de supervisores
do município de Fairfax estudou as condições e a oferta de habitação no município e criticou aquilo que
designou como ╉habitaç~o Peter Pan╊: a maioria das residências de Fairfax foi construída para pessoas que
nunca serão velhas ou nunca necessitarão de alojar familiares idosos e/ou com necessidades especiais.
Características como escadarias, portas estreitas ou a simples ausência de uma casa de banho no rés-do-chão
de uma casa, podem constituir barreiras para um idoso ou uma pessoa com deficiência física. A ╉visit-
abilidade╊ (visit-ability) deveria ser o ponto de partida para a construção. A directora da dita comissão afirma
que será mais barato construir correctamente do que readaptar mais tarde. Acrescentar um elevador em casa é
menos oneroso do que o custo de um ano de vida assistida. Os códigos de construção devem por isso ser
alterados de modo a beneficiar a construção de comunidades amigas dos idosos.
(www.fairfaxcounty.gov/news/2007/010.htm)

Caixa 16. 
Sabia que...
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4.4 Diagnósticos e Planos Municipais para a Igualdade em Portugal 

Essenciais ao processo de planeamento são os planos que definem políticas e propostas de acção que afectam as pessoas 
nos territórios. Esses planos estão balizados por diagnósticos, pelo conhecimento da situação de partida, permitindo a 
formulação de um desígnio e a definição de metas e mecanismos de monitorização das trajectórias. Na actividade da acção 
social, os/as técnicos/as estão obrigados/as estão obrigados/as a cumprir a legislação em vigor de forma a assegurar que as 
políticas e as práticas municipais promovam a igualdade entre as diferentes categorias analíticas, por isso, a necessidade dos 
diagnósticos fornecerem evidências desagregadas, para que as diferenças de género e desníveis de igualdade em todas as 
restantes categorias possam ser devidamente identificadas. 

Em Portugal, registam-se actualmente 11 municípios que elaboraram um Diagnóstico e/ou um Plano Municipal para a 
Igualdade (aprovado). São eles, Cascais, Fafe, Fundão, Gondomar, Ílhavo, Matosinhos, Montijo, Oeiras, Seixal, Trofa e Vila 
Franca de Xira (Valongo possui uma versão preliminar de um plano, porém ainda não aprovado; outros municípios 
encontram-se igualmente nesta fase). À excepção do Fundão, Ílhavo e Fafe, os restantes municípios situam-se nas áreas 
metropolitanas do Porto e de Lisboa ou na sua área de influência, revelando as assimetrias, a complexidade e a urgência dos 
problemas sentidos nestas áreas no país, onde as desigualdades internas são muito acentuadas. 

Como referido, a adesão aos Diagnósticos (DIG) e Planos Municipais para a Igualdade de Género (PMIG) começa a ter 
alguma expressão em Portugal, pelo que se torna pertinente estabelecer algumas considerações sobre a metodologia 
orientadora, na sua concepção e implementação. Os referidos diagnósticos e planos são instrumentos de apoio à decisão 
para as autoridades locais e os grupos de interesses locais. Como estes s~o uma ╉novidade╊ do ponto de vista tem|tico nos 
procedimentos da Administração Local, não há prática e experiências nacionais que possam servir de orientações abalizadas 
na experiência nacional. Contudo, os planos existentes caracterizam-se pela inovação temática e revelam, nalguns casos, a 
qualidade e a capacidade institucional instalada nas Autarquias, noutros, a necessidade de contratualizar fora da Autarquia 
apoio para o levantamento de necessidades e a elaboração do diagnóstico. 

A análise dos PMIG disponíveis permite concluir que, de uma forma geral, as metodologias de trabalho partilham pontos 
comuns do conhecimento geral. Partem do diagnóstico de género que se construiu com base em processos –  quase sempre 
penosos – de recolha de informação, sendo que esta nem sempre está disponível porque as instituições (e os seus diversos 
serviços internos) não possuem procedimentos sistemáticos de recolha e armazenamento de dados discriminados por sexo, 
nem os cruzam entre si. Por isso recorrem em simultâneo a inquéritos, sobretudo ao nível interno, entrevistas e workshops 
com a Rede Social local. Os DIG são compostos pela fase de recolha, análise e organização da informação, resultante da 
recolha indirecta e observação directa. Em alguns casos, as Câmaras Municipais procuram o apoio das universidades e de 
outras entidades públicas, e das associações do terceiro sector para apoio à elaboração dos diagnósticos e dos planos, 
fazendo interagir as áreas de conhecimento e acção das diversas entidades que compõem estas parcerias, mobilizando 
assim competências locais e externas para a igualdade de género. 
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São igualmente reconhecidas dificuldades na escolha do modelo de trabalho, de análise e de identificação das 
metodologias, em resultado de não existirem rotinas implementadas na análise de género e da intersectorialidade dos 
domínios analíticos (idade, deficiência,...). Por isso, assume-se frequentemente a transversalidade da igualdade de género 
ao nível do planeamento social concelhio, pelo que os temas seleccionados para elaborar o diagnóstico local reflectem as 
orientações que vertem da legislação e políticas nacionais para o combate à discriminação, como sejam, a demografia, o 
emprego, a educação e formação, a saúde, a criminalidade/violência, a justiça/segurança, a cultura/lazer/desporto e a 
solidariedade social. Todavia, a habitação/edifícios, os bairros, o espaço público, os transportes, e sobretudo, as 
infra-estruturas ╉para a vida quotidiana╊, os equipamentos comunitários, de saúde, de educação, de cultura e de apoio à 
conciliação família-trabalho, não surgem conceptualizados e integrados nos planos, tão importantes no que respeita, por 
exemplo, às mulheres e aos homens, às pessoas com deficiência, às populações LGBT e idosa e aos/às jovens e crianças. 

Ora, a transversalidade do tema da promoção da igualdade de género implica, em primeiro lugar, a alteração de políticas e 
práticas das estruturas internas das Câmaras Municipais, em segundo lugar, a alteração das políticas públicas em geral e 
específicas dirigidas à actuação municipal. O conteúdo substantivo/sectorial da actuação na área social necessita ser 
complementado com a actuação no domínio do território e urbanismo. Quer-se com isto afirmar que a organização 
convencional dos planos coincide com a organização interna dos organismos e departamentos da administração pública que 
têm a responsabilidade de planeamento. A abordagem sectorial é facilitadora, porque resulta de lógicas adoptadas de 
formulação dos problemas, objectivos e políticas. Os principais problemas da vida local são o resultado da separação física 
dos usos. Ora, as exigências da sociedade actual solicitam uma integração quer dos espaços, quer dos problemas, mas as 
estruturas da administração pública ainda não se transformaram de modo a se compatibilizar com a rapidez da evolução das 
exigências da sociedade de informação e das mudanças da sociedade contemporânea. 

Os temas privilegiados pelos diagnósticos/planos apresentam-se frequentemente organizados por capítulos autónomos 
seguidos de reflexões (mas nem sempre acompanhados por uma análise SWOT – forças e fraquezas, oportunidades e 
ameaças) sobre a desigualdade entre homens e mulheres residentes no concelho, dando origem a propostas de intervenção 
local para a inibição das desigualdades e para a potenciação da autonomia feminina/masculina. As propostas encontram-se 
alicerçadas em eixos estratégicos, objectivos, prioridades e medidas e acções, bem como são apontados os indicadores para 
a sua monitorização e avaliação. No conjunto de planos disponíveis pode-se concluir que os processos de construção do 
Plano Municipal para a Igualdade de Género (PMIG) passam de uma forma incompleta ゅporque ╉saltam╊ fases importantesょ 
pelo ╉ciclo╊ que o Quadro ご sistematiza. 

Os diagnósticos/planos existentes (dependendo da fase em que as autarquias estão actualmente) revelam processos e 
estratégias que procuram conciliar a protecção social com o desenvolvimento económico; porém, a coesão territorial não é 
um ponto suficientemente forte, o que a acontecer, merece ser devidamente articulado com os instrumentos de gestão 
territorial – completando e potenciando-se mutuamente. Por causa desta lacuna generalizada, este Guia privilegia a 
dimensão territorial no planeamento da protecção social. 
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Quadro 9.O ciclo do Pano Municipal para a Igualdade de Género e estratégias para o empowerment dos actores municipais 

Requisitos e fases de implementação do Plano 

Formação de técnicos 
intervenientes no Plano 

 
Participação dos parceiros e 

de outros actores 
 

Promoção de sessões de 
discussão pública e 

identificação de públicos-alvo 
 

Estratégias de comunicação 
interna e externa 

Identificar os potenciais parceiros (entidades do 3º sector, cidadãos e seus representantes, ONG, 
organismos da administração pública, representantes eleitos, sector privado, entidades do sistema 
científico e tecnológico,...) e promover a sua participação. 
Estabelecer um Diagnóstico local (recolha, análise e organização da informação) que explique os 
contextos das desigualdades mas que deve contemplar a caracterização geral do território, 
identificando as respectivas debilidades e oportunidades (análise SWOT). 
Elaborar Plano de Acção (o Plano deve ser aprovado pelo órgão competente aceite para o efeito, 
adquirindo carácter vinculativo): 

 Definir uma ambição e uma visão estratégica definidora das trajectórias do combate à 
discriminação ao nível municipal. 

 Definir prioridades, metas e objectivos, medidas e acções, bem como, identificar responsáveis, 
recursos, calendarização e indicadores de desempenho dos resultados. 

Avaliar a implementação do plano e as parcerias. Reportar resultados da implementação da 
conformidade do plano (relatórios de avaliação e de monitorização). Registar as trajectórias e analisar e 
interpretar os desvios.  
Rever o plano e corrigir desvios/trajectórias indesejadas (implementar procedimentos correctivos) 

 

 

No sentido de aprofundar a an|lise do ╉estado da arte╊ no que respeita { implementaç~o das políticas de anti-discriminação, 
para além da consulta aos DIG/PMIG disponibilizados, efectuaram-se algumas entrevistas aos serviços de Acção Social das 
Autarquias Locais. Se bem que a amostra de entrevistas não seja representativa do paísviii, procurou abranger municípios de 
todas as regiões do Continente. São eles: Amadora, Cascais, Fundão, Leiria, Matosinhos, Mértola, Oeiras, Seixal, Tavira, Vila 
Real de Santo António, Póvoa do Lanhoso e Valongo. Das entrevistas ressaltam 5 aspectos fundamentais para o 
desencadear do processo de elaboração de um DIG/PMIG: 

1) vontade, liderança e legitimação política (presidência, vereação...); 
2) articulação e integração entre departamentos/divisões da CM para o mainstreaming de género; 
3) reconhecimento da pertinência da igualdade de género no planeamento estratégico; 
4) disponibilidade de dados desagregados por sexo; 
5) relacionamento em rede e envolvimento com parceiros sociais e outros. 
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Não menos importante é o modelo de governança que alguns dos municípios inquiridos reflecte, envolvendo no processo de 
planeamento, desde o seu início, parcerias com entidades exteriores à Câmara Municipal, como o terceiro sector, 
organizações não governamentais e universidades. Reconhecendo a importância e significado das parcerias no trabalho a 
desenvolver, especialmente ao nível do aproveitamento de sinergias já existentes, da redução de custos e distribuição de 
responsabilidades, a generalidade das autarquias intervém nesta forma de associação, quer como parceira quer como 
promotora. Isto revela uma situação com uma dinâmica potencialmente positiva já que reflecte uma sociedade preocupada 
com estas questões à qual a autarquia se associa em determinada acção ou, a Câmara Municipal intervém liderando as 
medidas, quando os seus parceiros não têm capacidade para tal. Todavia, as parcerias da autarquia com o sector privado 
(tecido empresarial local) são pouco frequentes, alertando para a necessidade do reforço do sector privado e a sua 
participação acrescida, indispensáveis para redução da pobreza e combate à discriminação. 

 

 

 

 
 

Todas as Autarquias revelaram já ter um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) e boa parte delas está a desenvolver o 2º ou 
3º plano, encontrando-se o mesmo em renovação para responder às novas necessidades e problemas detectados. Por este 
conhecimento desenvolvido no âmbito da Rede Social, faz sentido que o trabalho desenvolvido na construção do PDS 
constitua uma base actual para o Diagnóstico da Igualdade de Género e venha a integrar um eixo estratégico para a 
igualdade, como já acontece com o do Seixal. 

•Na Câmara Municipal de Cascais (CMC) «foi criado, em Junho de 2008, o Observatório Local da Igualdade de
Género (OLIG), composto por diversas unidades orgânicas da CMC e alguns parceiros externos na qualidade
de membros do Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social (CLAS) da Rede Social. O presente
diagnóstico constitui um primeiro produto deste observatório e pretende ser um instrumento de
sensibilização e de informação relativamente a alguns dos desequilíbrios verificados entre homens e mulheres
em diversas áreas do desenvolvimento local». (C.M Cascasis - Diagnóstico Local da Igualdade de Género, p. 4)

Caixa 17. 
Sabia que...

•O PMIG do Seixal é o resultado de «um trabalho de parceria (…) que levou à criação do Conselho Consultivo
para Igualdade de Género e de Oportunidades (CONCIGO), a partir da necessidade de dispor localmente de
um órgão informal representativo de instituições que intervêm na área da igualdade de género e de
oportunidades. Participam neste Conselho a Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes, a Cooperativa Pelo
Sonho É Que Vamos, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, a
Associação Opus Gay, o Movimento Democrático de Mulheres e a União de Mulheres Alternativa e Resposta
(…) O CONCIGO contribuiu de forma inovadora para o cumprimento da indicação da existência de um(a)
Conselheiro(a) para a Igualdade de Género (…) substituindo esta figura do Conselheiro/ra para a Igualdade
de Género por uma parceria representativa dos movimentos locais e nacionais existentes no domínio da
igualdade de género e de oportunidades, constituindo-se um valor acrescentado para a qualificação da
intervenção municipal.» (C.M. Seixal - Do Diagnóstico ao Plano Municipal para a Igualdade de Género do Seixal,
p. 15)

Caixa 18. 
Sabia que...
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No seio da estrutura organizativa das Câmaras Municipais, os departamentos envolvidos na elaboração do DIG/PMIG 
associam-se predominantemente segundo ╉combinações de geometria variável╊, entre a acção social, recursos humanos, 
desenvolvimento organizacional, comunicação/relações públicas, cultura, e a educação. Urbanismo e transportes estão 
frequentemente ausentes ou a eles é atribuído um papel menor. No que diz respeito à existência de estruturas e/ou 
organismos relativos à promoção da igualdade e combate à discriminação nas Autarquias Locais, estas existem de uma 
forma diferenciada: i) quase todas têm definido a figura da Conselheira Municipal para a Igualdade, bem como estão 
integradas ou criaram o Conselho Municipal de Juventude; ii) a maioria tem ou apoia um Centro Local de Apoio à Integração 
do Imigrante (CLAII) ao passo que iii) uma minoria não criou um Contrato Local de Desenvolvimento Social. Este quadro 
permite concluir que as Autarquias Locais desenvolveram estruturas formais de apoio social com disseminação territorial 
satisfatória, apesar de ainda haver margem para crescimento desta rede de apoios e vocação específicos. 

Foi ainda possível identificar um conjunto de boas práticas ao nível da actuação autárquica em parceria com empresas, 
associações, organizações não governamentais e cidadãos que merecem um destaque: 

– Acções simbólicas no plano imaterial, por exemplo, o dia dos avós, dia da mulher, dia da criança, dia dos 
povos, entre outras, e emiss~o de materiais informativos como, brochuras, cd╆s, pen╆s dirigidos a p’blicos 
específicos; 

– Benefícios no passe social nos transportes públicos, no acesso às piscinas municipais, nas tarifas do lixo, no 
acesso a bens culturais, entre outros, através do cartão de família numerosa, cartão do idoso, cartão da 
pessoa portadora de deficiência, cartão social municipal; 

– Espaços e equipamentos inter-geracionais e articulados: loja social, lavandaria social, horta social e centro de 
convívio; 

– Serviços intermediários, como o gabinete de apoio à família, gabinete de apoio ao jovem, gabinete de 
inserção profissional, cento de actividades sénior, quiosque para inserção profissional de pessoas com 
deficiência, banco de voluntariado, banco de ajudas técnicas, teleassistência; 

– Acções de sensibilização, reflexão e de formação dirigidas a públicos diferenciados; 
– Apoios financeiros na área da saúde: tratamento de dentes, oftalmológicos, terapia da fala; 
– Serviço de reparações domésticas e de entrega e colaboração domiciliária e oficina social. 
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4.5 Boas práticas: uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor 

Esta secção tem por finalidade apontar algumas boas práticas em funcionamento nos municípios que, nos quotidianos da 
vida local, fomentam a igualdade e o combate à discriminação. Estas boas práticas, ou soluções para resolver ou antecipar os 
problemas, são manifestações de visões de que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor. São um produto 
de uma boa articulação entre a administração pública, as entidades não governamentais e a sociedade civil. As vias para a 
igualdade podem ser diferentes, mas devem ser complementares e certamente com o apoio público. Como existem muitas 
possibilidades diferentes de diminuir as desigualdades, o que importa mesmo, é a criação da vontade política necessária 
para trilhar esses caminhos (Wilkinson e Pickett, 2010). Os factos confirmam a primazia da vontade política. Eis alguns 
exemplos disso e como se pode transformar a vida local quotidiana em algo mais satisfatório. 

Os casos que se apresentam desta secção correspondem a uma simplificação dos múltiplos exercícios de cidadania e 
inclusão que existem nos municípios portugueses e foram recolhidos com os técnicos das respectivas Autarquias Locais. 

 

 

Município de Leiria 

Projecto Geminação para Conciliação entre Vida Familiar e Profissional. Este é um projecto com características particulares, já que se 
desenvolve sob a forma de parceria internacional, onde entram, para além do município de Leiria, Faro e alguns municípios da Noruega, 
várias entidades do terceiro sector dos territórios envolvidos. Este projecto procura, essencialmente, avaliar e desenvolver métodos e 
instrumentos facilitadores da conciliação entre vida profissional e familiar. Desencadeado pela Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas, consiste em visitas de estudo a Portugal e à Noruega, de modo a conhecer novas realidades e observar as estratégias 
utilizadas por cada região para facilitar a gestão do tempo entre actividades laborais e pessoais. Assim, com base na análise do diagnóstico 
interno das condições de conciliação, procura-se um modelo que permita aproveitar as potencialidades locais e que tenha resultados 
efectivos, a longo prazo, na organização do trabalho e na economia local. Desta troca de saberes pretendem-se divulgar e disseminar 
(novas) formas de conciliação entre as esferas profissional e particular, como um factor cada vez mais importante para o bem-estar e 
relevante para o desenvolvimento económico, social e familiar. 

Este projecto desenvolve, sob a forma de parceria internacional, um tema que tem vindo a assumir importância particular na gestão e na 
qualidade de vida familiar e laboral. Só com uma correcta coordenação e articulação entre esses dois domínios se alcança uma boa 
plenitude socioprofissional, com todas as vantagens daí inerentes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Apoio público, vontade política 
para uma sociedade mais 
igualitária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boas práticas municipais 



 

72 
 

Município de Amadora 

Projecto Ama Sénior. Este projecto tem como principal objectivo apoiar a população mais idosa e socialmente desfavorecida, seja por falta 
de recursos necessários à sua sobrevivência, seja por se encontrar numa situação de isolamento familiar.  

O Ama Sénior tem como finalidade a prestação de serviços que visam suprimir necessidades específicas e primárias através da criação de 
uma rede de apoio com deslocação ao domicílio. O serviço principal centra-se na distribuição de refeições durante a semana e fim-de-
semana, mas também a satisfação de necessidades específicas de frequência diária. O programa contribui para o prolongamento da 
independência do/a idoso/a, bem como, para um envelhecimento mais saudável e satisfatório, num contexto de apoio e promoção da 
qualidade de vida. 

Parceria com a associação Os Vigilantes. Projecto desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal da Amadora e ╉Os Vigilantes╊. O 
contexto de actuação incide sobre a população idosa que, socialmente desamparada e em situação de isolamento se desloca aos Centros 
de Saúde ou Urgências, não na procura de solução para um problema de saúde real, mas sim de algum contacto e interacção social. As 
salas de espera dos serviços de saúde estão bastante ocupadas por utentes que não apresentam problemas cuja actuação das equipas de 
saúde possa resolver obstruindo o sistema e dificultando a resolução de casos graves. 

Este projecto desenvolve então uma rede de vigilância e apoio ao domicílio, que inclui a deslocação de pessoal habilitado para a realização 
de diagnósticos para certificar e avaliar se a deslocação aos serviços de saúde é realmente pertinente. Desta forma, a parceria com ╉Os 
Vigilantes╊ contribui para o melhor funcionamento do sistema de sa’de, e apoia também de forma efectiva a populaç~o idosa que, em 
caso de necessidade, tem a possibilidade de receber os cuidados de pessoal especializado em cuidados de saúde. 

Ambos os projectos representam redes de apoio importantes, actuando, quer ao nível dos cuidados de saúde, quer numa lógica de apoio 
directo como, por exemplo, a distribuição de refeições a pessoas idosas. A existência destes apoios também deve ser valorizada por 
ocorrer em contexto urbano onde os idosos são remetidos frequentemente para segundo plano. Deve ser também indicado que a 
urbanização e a situação de subúrbio enfrentada pelo município da Amadora, com a existência de várias vias e eixos de circulação 
fracturantes, tornam difícil a mobilidade de pessoas idosas, aumentando o grau de importância de uma rede de cuidados com deslocação 
ao domicílio. Este esforço, num espaço densamente povoado e ocupado é de saudar. 
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Município de Valongo 

Agência para a Vida Local (AVL). Esta é uma estrutura muito particular no contexto das políticas de acção social. Da necessidade sentida 
de ter um local aberto, onde os cidadãos se poderiam deslocar de modo a obter apoio e informações sobre diversas questões, foi 
desenvolvida esta agência. Desempenha hoje um conjunto de actividades bem mais vasto do que o inicialmente previsto, resultado da pró-
actividade da equipa que assegura o funcionamento da mesma e do potencial que o contacto directo com as pessoas encerra. Ao nível 
organizacional, existe alguma liberdade na concepção e desenvolvimento das medidas, já que se encontra na dependência da presidência 
que, consoante o tipo de medida e a capacidade financeira de que no momento dispõe, dá, ou não, autorização para a execução. Porém, o 
que é de destacar é o facto de, apesar de pertencer à estrutura da Câmara Municipal, não é um gabinete ou divisão com metas próprias e 
individuais exclusivas, mas sim uma estrutura com alguma liberdade de acção. Portanto, é capaz de desenvolver actividades consertadas 
com vários departamentos da Câmara Municipal de Valongo, com a vantagem de lidar de perto com as questões e problemáticas da 
conciliação entre vida pessoal e laboral procurando, através disso, fortalecer a cidadania e a coesão social, o que lhe dá uma grande 
profundidade e autoridade no tratamento destas questões. 

Espaços Infantis Imediatos. Da necessidade sentida por algumas famílias que, devido ao seu horário laboral, e de por vezes, surgirem 
questões cuja resolução é inadiável, não terem estruturas de apoio para deixar os filhos ou educandos por breves períodos de tempo, foi 
desenvolvido um espaço infantil com características que procuram responder a esta situação. Assim, é atribuída a possibilidade a estas 
famílias de, semanalmente, disporem de 5 horas, onde podem deixar os seus filhos ou educandos, enquanto resolvem assuntos ou 
questões importantes. Este serviço revela-se de capital importância na conjugação e articulação de questões relacionadas com a gestão de 
tempo entre o trabalho e a família, obrigando aqueles que dele usufruem a planear e prever convenientemente a utilização que fazem do 
seu tempo livre. 

Banco de Tempo. Na origem desta ideia est| o princípio do ╉dar para receber╊, sendo que no caso n~o se negoceiam produtos 
financeiros, mas sim um outro recurso de capital importância, o tempo. Assim, o utente, ao disponibilizar o seu tempo para ajudar outros, 
terá direito a que outros usem o seu tempo para o ajudar a si, em tarefas devidamente avaliadas e aprovadas pela AVL. O princípio da 
conciliação fica bem definido neste funcionamento, sendo que também se destaca o facto de existir uma adaptação deste banco 
destinado aos jovens, procurando incutir o espírito da responsabilidade e a capacidade de autonomia, na lógica de ╉apoiar para receber╊. 
Este conceito, desenvolvido em parceria, apesar de difícil gestão, acarreta um conjunto de possibilidades que, quando devidamente 
exploradas têm um grande potencial para melhorar a capacidade de gestão de tempo, em especial, ao nível dos jovens, para prevenir 
comportamentos de risco. 

Biblioteca Humana. Este é um projecto desenvolvido em parceria com várias escolas do 2.º e 3.ºciclos do ensino básico bem como, com 
algumas escolas secundárias. Esta acção leva ao meio escolar o debate e a discussão num ambiente de informalidade sobre aspectos 
determinantes relacionados com o combate à discriminação e promoção da igualdade. Assim, e através do contacto com pessoas de 
determinado grupo (origem étnica, orientação sexual e deficiência), devidamente preparadas para o efeito, procura-se desconstruir 
preconceitos, onde em vez de livros, quem conta as histórias são pessoas, procurando dotar de maior sensibilidade e personalidade o 
contacto com estas experiências de vida. A Biblioteca Humana tem como finalidade sensibilizar os jovens para a realidade do combate à 
discriminação, incutindo um espírito de aceitação da diversidade e variedade a vários níveis, desde a orientação sexual à origem étnica. 
Desta forma, actua-se no domínio da promoção da igualdade no presente, e preparam-se futuros membros da sociedade que se esperam 
tolerantes e promotores dos direitos individuais em geral. Através do contacto directo com outras pessoas, os jovens conhecem as 
dificuldades que a sociedade coloca à integração de grupos discriminados. Assim, promove-se uma sensibilização num contexto de 
proximidade, à partida mais eficiente do que aquela veiculada pelos instrumentos de comunicação habituais. Esta acção pode também 
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adoptar um domínio de actuação extremamente diversificada já que tem a possibilidade de intervir sobre vários domínios da 
discriminação, o que lhe atribui um carácter de polivalência. 

A AVL mereceu já prémios e menções honrosas. 

 

 

 

Município de Mértola 

Unidade Móvel Médico-Social (UMMS). Este é um projecto cuja validade é reconhecida internacionalmente, devido ao facto de ter sido a 
primeira candidatura portuguesa a chegar à última fase de escolha do Prémio Dubai/ONU - Habitat de Melhores Práticas para Melhoria das 
Condições de Vida, em 2006, sendo considerada uma das 48 candidaturas finalistas. 

Esta unidade móvel representa um apoio de particular importância, principalmente para a população que se encontra isolada, já que 
percorre o concelho diariamente. Desta forma, fazem-se chegar a qualquer lugar do município diversas campanhas e acções de 
sensibilização que, seja pela atenção que dão à população e consequente quebra de solidão, seja pelo facto de serem especialmente 
direccionadas para estas pessoas, representam uma verdadeira prática de integração social. Acções de informação sobre tabagismo, 
cancro da mama ou acção equilibrada ou campanhas de vacinação gratuita, são algumas das várias possibilidades funcionais que esta 
unidade desempenha. É com base neste potencial, e aceitando que o despovoamento e o isolamento são realidades existentes no 
concelho, que se procura apoiar de forma mais próxima e regular esta população, tão frequentemente esquecida. Este projecto recebe 
regularmente o apoio de várias instituições do terceiro sector, o que possibilita e garante o seu funcionamento e constante procura. 

Esta boa prática detectada no município de Mértola revela que a Autarquia Local conhece bem as características do seu território (quer 
em termos de ocupação do espaço quer em termos demográficos), e desenvolveu uma estrutura de apoio flexível, capaz e eficiente, que 
desempenha um papel importante, no acesso a cuidados de saúde e a informação, e no próprio desenvolvimento do conceito de saúde 
pública, informando e encarando a população isolada e envelhecida como membros da sociedade que devem ser preservados e 
considerados activos e integrantes desta. 
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Município de Póvoa de Lanhoso 

Resposta InJovem. A adolescência representa uma fase importante do crescimento dos/as jovens e é frequentemente composta por 
momentos de maior dificuldade ou complexidade. A Autarquia desenvolveu uma estrutura de apoio, aconselhamento e encaminhamento 
dos/as jovens ao longo do seu crescimento. Disponibiliza um auxílio personalizado e qualificado em vários assuntos, que vão desde a 
sexualidade à alimentação. Desta forma, previnem-se comportamentos de risco e, numa fase de actuação precoce, é possível sinalizar e 
corrigir situações complexas que, sem o devido acompanhamento, se poderiam deteriorar e levariam a um quadro de maior complexidade 
e dificuldade.  

Recuperação e animação de Centros de Convívio. Este programa, desenvolvido pelo gabinete de Acção Social da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, tem a particularidade de transformar e reconverter os edifícios das antigas escolas primárias, agora desocupados, em 
centros de convívio. Este processo de regeneração, para além de devolver alguma animação cultural nas áreas onde se encontra, coloca 
ao dispor da população, normalmente idosa, um equipamento de apoio com um conjunto de valências e potencial significativo. Para além 
disso, estes centros de convívio são regularmente animados por pessoal qualificado, o que garante a procura constante destes espaços, 
para além das actividades lúdicas mais elementares, acabando por constituir um espaço de prolongamento da população à sua terra e aos 
seus hábitos. 

 

 

Município de Cascais 

Espaço V. A violência doméstica é um problema que tem vindo a ganhar cada vez mais visibilidade, e consequentemente é necessário 
desenvolver mecanismos de resposta que disponibilizem apoio e encaminhamento às vítimas. Assim, foi desenvolvido o Espaço V, que 
procura ser um apoio de proximidade às vítimas de violência doméstica, fazendo a gestão das questões relacionadas com a denúncia e 
desenvolvimento do respectivo processo, enquadrando sempre as vítimas durante a evolução do processo, já que é uma altura em que 
podem continuar expostas à agressão. A rede de contactos informal é importante nesta tipologia de problemas, seja para disseminar os 
resultados positivos, consequência de um bom desempenho, essencial para transmitir a confiança necessária à denúncia, seja para 
conhecimento de novos factos. De igual forma, as campanhas de divulgação de informação e a realização de acções de sensibilização nas 
datas simbólicas (por exemplo, dia internacional da luta contra a violência sobre a mulher) se revelam de capital importância e são matéria 
a desenvolver pelas equipas desta estrutura de apoio. 

Programa Contigo. Uma vez mais, dando enfoque à violência doméstica, procura-se actuar sobre a parte agressora. Partindo do princípio 
de que a violência doméstica é um flagelo social grave, não basta actuar na divulgação de informação ou no apoio às vítimas. As 
características deste tipo de crime fazem com que seja também importante trabalhar com os agressores. Seja o objectivo de prevenir 
reincidências, seja o de preparar e reabilitar o agente agressor para a vida social, tudo isso representa um processo de elevada 
complexidade que merece a intervenção de pessoal qualificado, e cujo sucesso pode significar uma nova oportunidade quer para o 
agressor, quer para potenciais vítimas. 
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Município do Fundão 

Loja Social. Na base desta estrutura está a necessidade de criar um sistema de apoio à população incapaz de adquirir bens de primeira 
necessidade. Porém, esta organização não funciona como um estabelecimento normal. Os seus utilizadores são provenientes de famílias 
que se encontram num contexto de necessidade, sendo acompanhadas pelo gabinete de acção social da Autarquia. Desta forma, garante-
se uma mais correcta e justa redistribuição dos bens, já que os direitos de utilização da loja variam de pessoa para pessoa ou de família 
para família, em função da avaliação feita pelas equipas técnicas que as acompanham. Assim, é permitido a esses indivíduos frequentarem 
e usufruírem da doação de alguns géneros alimentares e de outros bens, como por exemplo, vestuário. 

O fornecimento desta loja é feito com base nas dádivas resultantes de campanhas de sensibilização junto da sociedade civil. O sector 
empresarial é encarado como um parceiro importante, seja na doação de roupa com pequenos defeitos, seja na oferta de bens 
alimentares perto do final do prazo de validade, mas dentro dos padrões de qualidade. Todo este trabalho é articulado com os parceiros 
da Rede Social, com especial destaque para a Santa Casa da Misericórdia, que em virtude de uma rede integrada, procura evitar uma 
utilização abusiva da loja social, com base no cruzamento de dados entre todos os parceiros. 

A loja social é uma estrutura muito participada pela sociedade civil e a sua utilização é feita de forma cautelosa e sustentada, promovendo 
uma lógica de complemento e apoio, procurando prevenir dependências desnecessárias da mesma. O sucesso da mesma é comprovado 
pelo facto de ter tido doações de empresas sedeadas fora de Portugal embora seja o sector empresarial local é o seu grande fornecedor. 

Comissão Municipal de Protecção a Pessoas Idosas do Fundão. Esta organização é pioneira em Portugal e encontra-se ainda em fase 
embrionária ao nível local; esta experiência decorre da intenção de vir a ser implementada por todos os municípios. A CMPPIF tem 
princípios semelhantes às Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, mas orientada para apoiar pessoas idosas. Assim, sob a forma de 
parceria interdisciplinar (segurança social, centro de saúde, forças de segurança, entre outros membros, sendo alguns deles convidados) 
procura-se apoiar os idosos em situação de risco, seja através da sua integração em programas de salvaguarda social, como por exemplo, 
apoio domiciliário, ou o seu encaminhamento para lares ou centros de saúde, sempre que necessário. O acompanhamento psicológico, o 
incentivo à manutenção de relações interpessoais e familiares, a dinamização de grupos de auto-apoio e o acolhimento familiar e 
temporário são algumas das áreas de intervenção desta Comissão. 
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Município de Tavira 

Gabinete de Apoio à Família. A família, enquanto unidade nuclear de intervenção das políticas de acção social, mereceu por parte da 
edilidade de Tavira uma atenção particular. Identificando algumas questões que atingiam com maior incidência certas comunidades, como 
por exemplo, a piscatória, ao nível do consumo de álcool e substâncias psicoactivas, desenvolveu-se no seio da Câmara Municipal um 
Gabinete de Apoio Familiar. Devido ao facto de ter surgido no seguimento de um estudo preparatório, a sua actuação está bem definida, 
justificada e enquadrada. Dispondo da capacidade técnica necessária para intervir ao nível da consulta e acompanhamento 
psicoterapêutico, a sua actuação fica assim, também, apoiada ao nível social. O trabalho desenvolvido por este Gabinete possibilita a 
identificação das novas tendências e comportamentos sociais, fruto do contacto directo e de proximidade com estes grupos sociais. A 
divulgação de informação é também um importante canal de comunicação que estará, certamente, algo fortalecido pelo ambiente de 
contacto que se estabelece neste género de acompanhamento. 

Portal do Imigrante. Uma resposta às solicitações de informação por parte da comunidade imigrante do município. Disponibilizando 
informação de vários tipos e níveis, devidamente traduzida e enquadrada, contribui o Município para a formação e valorização do/a 
imigrante. Respostas simples como esta podem prevenir situações de elevada complexidade, como por exemplo, a exploração e violação 
dos direitos individuais. Para além disso, o Portal actua na valorização da pessoa, já que em caso de dúvida, esta sabe onde se pode dirigir, 
bem como seguir, eventualmente, o devido encaminhamento, numa fonte de informação acessível de qualquer parte ou lugar. 

 

Município do Seixal 

Projecto Podia ser consigo. Actua essencialmente ao nível da sensibilização. Consiste em dar a conhecer à sociedade civil, sob a forma de 
testemunho in loco das dificuldades sentidas na deslocação por parte de pessoas com mobilidade reduzida. Assim, através dos relatos de 
uma pessoa cuja mobilidade está afectada, que vai explicando e dando a conhecer à população todas as dificuldades que sente em se 
deslocar na rua ou por exemplo, num centro comercial, procura-se alertar para as barreiras arquitectónicas e promover a sinalização das 
mesmas, de modo a que possam ser intervencionadas. O que se pretende é dar uma maior voz e peso, através da existência de 
testemunhos, a todo o processo de remoção de barreiras físicas e seus intervenientes. Só com o envolvimento e compreensão de toda a 
sociedade sobre os obstáculos que estes indivíduos enfrentam no seu quotidiano esta questão passará a constar da agenda política e, 
assim, entrar para a lista de tarefas a que todos os agentes territoriais devem dar atenção. 

Semana Social. A semana social representa um momento de diversão e divulgação cultural que alia o entretenimento do lazer à 
pertinência da promoção da igualdade e combate à descriminação. Cada dois anos, dá-se a conhecer, sob a forma de pequenas peças de 
teatro, feiras temáticas ou actividades de recreação, os hábitos sociais de determinado grupo. Com isto, procura-se a desconstrução de 
preconceitos e desmistificar determinada acção ou comportamento. Em paralelo, são também feitas sessões de informação onde se tenta 
dar maior visibilidade ao trabalho das IPSS e dos parceiros da Rede Social, muitas vezes pouco visível. Assim, através da promoção de bons 
exemplos, o município reforça a coesão social, as relações que se estabelecem entre os parceiros da acção social e a sociedade civil, 
divulgando e introduzindo estas questões no quotidiano de todos. 
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Município de Oeiras 

Programa de Comparticipação em medicamentos (Cartão 65+). A gestão das finanças pessoais é, nos casos das famílias com recursos 
limitados, uma tarefa complexa e que, normalmente, obriga a escolhas difíceis. Quando se acrescenta, no caso de existir, a despesa com 
medicação, especialmente no caso dos/as idosos/as, o rendimento disponível reduz-se substancialmente. Tendo em conta esta situação, a 
Autarquia de Oeiras criou um regime de complementaridade aos utentes pensionistas do SNS e da ADSE mais desfavorecidos que, quando 
portadores do cartão 65+, o cartão para a terceira idade do município, podem beneficiar de receitas médicas prescritas comparticipadas 
até 50%. Este esforço pode representar um desafogo significativo no conjunto das despesas das famílias, que podem assim encaminhar os 
seus recursos para a satisfação de outras necessidades igualmente importantes. De notar também que o cartão 65+ possibilita descontos 
em vários serviços municipais, bem como em estabelecimentos comerciais, contribuindo ainda para o desafogo financeiro dos idosos. 

Enclave de Emprego Protegido. A promoção da auto-suficiência da pessoa deficiente é um processo exigente e complexo, mas que, 
quando bem-sucedido, representa uma contribuição fundamental para a auto-estima destas pessoas, que se sentem assim parte 
integrante e activa da sociedade. Partindo deste princípio, a Câmara Municipal de Oeiras desenvolveu uma medida a que chamou ╉Enclave 
de Emprego Protegido╊ que procura favorecer a integração e a igualdade de oportunidades da pessoa com deficiência. Para tal, assegura 
a pessoas com deficiência uma actividade remunerada ou um programa profissional de aperfeiçoamento, de modo a dotá-las das 
ferramentas e mecanismos necessários para procurar e manter um posto de trabalho. Posteriormente, em alguns casos, perante o bem 
desempenho dos formandos, alguns são mesmo integrados nos serviços da Câmara Municipal, enquanto outros, num processo levado a 
cabo em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, seguem para colocação noutras instituições. 

 

 

 

Município de Matosinhos 

Modelo de Atendimento Integrado na Loja do Cidadão. A procura dos serviços municipais para a resolução de problemas é uma 
constante. Porém, devido à elevada afluência característica destes serviços, pode ser uma experiência algo difícil, pelos elevados tempos 
de espera e ineficácia de alguns dos balcões, o que num momento de difícil conciliação e elevada exigência de responsabilidade familiar e 
laboral, se pode tornar num problema. Assim, o município de Matosinhos tem vindo a desencadear um conjunto de acções que visam 
tornar o atendimento mais célere e eficaz. Esta intervenç~o incide sobre a criaç~o da figura do ╉Gestor de caso╊, que assume a 
responsabilidade de interlocução para que se possa resolver de forma efectiva determinado problema. Com isto, atribuindo uma 
responsabilidade definida, processos à partida morosos e despersonalizados, ganham uma dimensão de maior proximidade e, 
consequentemente, maior eficácia na sua resolução. Isto tem reflexos não só na qualidade de vida dos munícipes, mas também na 
imagem dos vários departamentos e divisões da Autarquia. Só com uma administração local eficaz e comprometida se pode aspirar a uma 
política de combate à discriminação e promoção da igualdade, com o apoio de todos os munícipes, devidamente apoiada pelos 
departamentos internos das autarquias. 
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Município de Vila Real de Santo António 

Casa do Avô. A valorização da terceira idade é um factor de particular importância para os países onde a população idosa tem vindo a 
aumentar significativamente. Assim, a Casa do Avô, não funciona como um lar ou centro de dia, mas sim como um centro de actividades 
para idosos/as; é uma resposta para as necessidades de ocupação, bastante específicas, desta população. A sua principal vocação é a de 
oferecer um conjunto de actividades adaptadas às necessidades e capacidades individuais de cada idoso/a, procurando desenvolver as 
suas competências, numa lógica de envelhecimento activo e saudável. Desta forma, promove-se a sua autonomia, salvaguarda-se a sua 
competência social e desenvolvem-se as relações interpessoais, tão importantes nesta fase da vida. Também os cuidados de saúde são 
observados nesta estrutura que, devido a um constante ajustamento da oferta à procura, se mantém como atractiva e funcional para os 
idosos/as que a frequentam e para aqueles que a procuram. 

VRSA Sorrir. O sector privado é, muitas vezes, parte integrante do processo de planificação e execução das políticas sociais. Este é um 
bom exemplo de articulaç~o entre as esferas p’blica e privada no domínio da sa’de oral. ╉VRSA Sorrir╊ procura melhorar a qualidade de 
vida da população de classes sociais mais desfavorecidas através da comparticipação, em clínicas dentárias, de rastreios e tratamentos 
dent|rios, de modo a preencher as lacunas dos ╉cheques dentista╊. Esta medida tem impactos significativos na sa’de, valorização pessoal 
e também na promoção da integração social. Só através de um indivíduo pessoalmente realizado se pode perspectivar uma integração na 
sociedade de forma efectiva, sustentável e responsável. 

Lazer e tempos livres para cidadãos com mobilidade reduzida – praia acessível, uma praia para todos. Aproveitando um dos principais 
factores com maior potencial económico do Algarve, a praia, foram desenvolvidas estratégias que permitem o acesso a este espaço por 
todas e todos. Assim, foram desenvolvidos vários mecanismos e instrumentos adaptados que possibilitam que qualquer pessoa, 
independentemente da sua situação ao nível da mobilidade, possa desfrutar da praia e do banho de mar, devidamente apoiada por 
pessoal preparado para o efeito. Este projecto, desencadeado por uma associação, foi acolhido por outros municípios e é um exemplo 
claro de uma forma de combate à discriminação através da garantia da possibilidade de acesso e da valorização da pessoa com mobilidade 
reduzida. 
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5.Ganhar competências para a elaboração de DIG e PMIG 

Em secções anteriores (3 e 4) foram apresentados os mecanismos necessários para dotar os municípios de instrumentos 
para implementar os seus compromissos com a Igualdade de Género. Para assegurar a execução de políticas de igualdade, 
os governos municipais apoiam-se na figura dos/as Conselheiros/as Municipais para a Igualdade, mandatada para 
representar as questões de género e fazer recomendações de política municipal para a igualdade (alerta-se contudo para o 
risco associado à criação desta figura que tem que ver com o facto dos assuntos de género poderem ser vistos como 
externos ao planeamento e processos de alocação de recursos, limitando a sua influência). 

Para tornar as políticas mais concretas e sustentadas, alguns municípios desenvolveram planos (secção 4.4) incluindo áreas 
estratégicas para a acção (saúde, formação, educação, violência, participação pública e no mercado de trabalho...), para 
fomentar a igualdade de oportunidades e fortalecer as capacidades nos municípios. Todavia, previamente ao arranque de 
qualquer plano é necess|rio ╉conhecer para transformar╊, o que implica elaborar um Diagnóstico de Igualdade de Género 
(DIG), isto é, conhecer a situação de partida. O DIG é um instrumento facilitador da consolidação do trabalho que sustenta 
o plano municipal, pois inclui não só a identificação das necessidades, a detecção dos problemas prioritários e respectivas 
causalidades, mas também, os recursos e as potencialidades locais que constituem oportunidades de desenvolvimento. O 
Diagnóstico Municipal para a Igualdade tem como pressuposto que é, antes de mais, necessário conhecer o fenómeno que 
se estuda promovendo, para o efeito, a participação das partes interessadas e contemplando: 

 a caracterização do território de intervenção segundo as dimensões da igualdade; 
 a identificação das potencialidades e estrangulamentos existentes; 
 a identificação do impacte das desigualdades na equidade social, na competitividade económica e na 

sustentabilidade municipal. 
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O Diagnóstico, permite analisar a situação num território, identificar os problemas e os grupos objecto de estudo e um bom 
diagnóstico deve ser: sistémico, interpretativo, participativo, multidisciplinar e prospectivo. A análise dos problemas 
corresponde à identificação dos aspectos negativos e as relações de causa–efeito entre os problemas e fornece a base para 
estabelecer as prioridades ゅimport}ncia e urgência da sua resoluç~oょ. As prioridades est~o relacionadas com ╉o que se 
pretende fazer╊, isto é, os objectivos. Estes devem ser hierarquizados, claros, partilhados, realistas e alcançáveis. 

Muitos dos DIG usam estudos e informação recolhida junto dos parceiros sociais que as trabalham sobretudo para combater 
os problemas da pobreza (mormente através do sistema de informação da Rede Social). Frequentemente detecta-se que os 
dados de base de caracterização municipal não foram recolhidos com desagregação por sexo – o que é lamentável, dado o 
seu potencial explicativo, mas compreensível, já que não está nas rotinas das entidades integrar a perspectiva de género nas 
suas análises que usam desagregações por idade, local de residência, nacionalidade... – dificultando esta tarefa prévia ao 
PMIG. As metodologias para elaborar os estudos de diagnóstico municipal para a igualdade recorrem a uma multiplicidade 

•A CM Seixal apresentou um PMIG a partir de um DIG: o documento decorre do trabalho iniciado em
2002 com o desenvolvimento de acções de informação, sensibilização e formação, actuando sobre
temáticas inseridas na defesa dos direitos das mulheres. No âmbito de Semana Social de 2007 e do
programa municipal para a comemoração do Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades para Todos, o
Conselho Local de Acção Social do Seixal e a Assembleia Municipal do Seixal assumiram o compromisso
de realizar um diagnóstico e de apresentar um plano de acção sobre igualdade de género no concelho
do Seixal, até final de 2009.

•O Plano é o resultado de um trabalho de parceria iniciado em 2008, que levou à criação do Conselho
Consultivo para Igualdade de Género e de Oportunidades (CONCIGO), a partir da necessidade de dispor
localmente de um órgão informal representativo de instituições que intervêm na área da igualdade de
género e de oportunidades. O documento foi desenvolvido partindo do diagnóstico de género no
concelho do Seixal, mediante a identificação de indicadores e fontes, e assentando na recolha de
informação, no tratamento de dados, na sua sistematização e análise associadas a um enriquecimento
de competências na área da igualdade adquirido em várias acções de formação.

•Os problemas sustentados em indicadores do Diagnóstico proporcionaram ao CONCIGO a reflexão
fundamentada da desigualdade entre homens e mulheres residentes no concelho do Seixal, fazendo
interagir as áreas de conhecimento e acção das diversas entidades que compõem esta parceria,
produzindo propostas de intervenção local para a inibição das desigualdades e para a potenciação da
emancipação ora feminina, ora masculina.

•Por considerar-se a transversalidade da igualdade de género ao nível do planeamento social concelhio, o
PMIG inscreve-se no Eixo 5 do II Plano de Desenvolvimento Social, denominado
╉)gualdade/Direitos/Oportunidades╊. Esta articulação estratégica vinculará a parceria da Rede Social do
Seixal, constituída actualmente por 192 parceiros públicos, solidários e privados no PMIG significando a
abertura ao envolvimento e à participação na construção de dinâmicas subjacentes às acções e medidas
propostas, assim como a partilha do conhecimento sobre a monitorização e avaliação dos resultados da
intervenção. (C.M. Seixal - Extractos Do Diagnóstico ao Plano Municipal para a Igualdade de Género do
Seixal)

Caixa 19. 
Sabia que...
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de técnicas, que vão desde a análise documental (estatísticas, relatórios, instrumentos de planeamento nacionais, etc.), 
pesquisa bibliográfica, reuniões com actores relevantes e ainda, informação recolhida internamente nos serviços das 
Câmaras Municipais (através de inquéritos, workshops, etc.) que identificam assuntos específicos e providenciam 
informação crítica. É com base nos DIG que se passa à fase seguinte, a da elaboração dos PMIG. 

 

 

 

Chama-se, todavia, a atenção para a importância da estruturação dos resultados do DIG e de os valorizar devidamente 
utilizando-se uma ferramenta amplamente conhecida, a análise SWOT (strenghs, weaknesses, opportunities, threats). 
Constitui esta análise uma forma de estruturar um diagnóstico e um método para conhecer a situação de partida antes de 
formular a visão estratégica (Figura 5). As debilidades ou pontos fracos são aspectos limitadores da capacidade de 
desenvolvimento do município, supõem uma ameaça presente e futura e devem controlar-se e superar-se. As ameaças são 
as forças da envolvente que podem impedir ou limitar a implantação de uma estratégia, incrementar riscos ou reduzir os 
benefícios esperados. As forças ou pontos fortes são aquelas capacidades, recursos, posições e vantagens competitivas de 

•A Câmara Municipal de Cascais procurou cumprir o objectivo de conhecer e medir as desigualdades entre
mulheres e homens, adoptando uma perspectiva de análise de dados de natureza quantitativa e numa
lógica de optimização da informação existente. A informação contida no diagnóstico constitui, assim, um
ponto de partida para a definição de estratégias de intervenção local, nas diversas áreas abrangidas pelo
estudo, com vista à promoção da Igualdade de Género no Concelho de Cascais.

•Enquanto processo, este diagnóstico pretendeu ser: sistémico – abrangendo, tanto quanto possível, várias
dimensões, áreas e domínios da intervenção autárquica, por forma a obter uma perspectiva global das
condições e modos de vida de mulheres e de homens do concelho; interpretativo – relacionando as
problemáticas e evidenciando as causalidades a elas subjacentes; participativo – envolvendo diferentes
estruturas da autarquia bem como outras entidades parceiras do Núcleo Executivo do Conselho Local de
Acção Social (CLAS) da Rede Social; deste modo, tentou-se integrar eventuais necessidades ao nível da
recolha de informação por parte de outras estruturas e entidades parceiras, bem como integrar contributos
por parte destas. Este foi, no nosso entender, um momento privilegiado para a mobilização de parceiros
estratégicos e seu posterior envolvimento no Plano Municipal para a Igualdade de Género (PMIG);
prospectivo – numa perspectiva orientada para a acção, com a finalidade última de vir a fundamentar as
acções do PMIG.

•Vários foram os constrangimentos encontrados na realização do diagnóstico. Na recolha da informação
pretendida foram, desde logo, evidenciados dois constrangimentos: nem toda a informação se encontra
desagregada por sexo e aquela a que se recorreu com maior frequência (Censos) data de 2001. A datação da
informação estatística recolhida é, seguramente, um obstáculo ao conhecimento da realidade, contribuindo
para uma ╅fotografia╆ da realidade que eventualmente já não corresponde à actual. Um outro
constrangimento prende-se com a resposta dada por algumas das entidades a quem foi solicitada
informação. Mais do que o nível de comprometimento e de envolvimento nesta tarefa, as dificuldades
registadas devem se ao desconhecimento ou insuficiente reconhecimento de que esta é uma matéria
essencial a um desenvolvimento humano sustentável. (C.M. Cascais - Extractos do Diagnóstico Local da
Igualdade de Género em Cascais, 2009)

Caixa 20. 
Sabia que...
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um território que podem servir para explorar as oportunidades. As oportunidades são as condições da envolvente que 
podem dotar os territórios de uma vantagem competitiva. Estes quatro atributos relacionados ╉retro-alimentam-se╊ e 
geram dinâmicas combinatórias entre os factores exógenos sobre os elementos do território. Na Figura 5 mostra-se a 
multiplicidade de combinações entre os atributos. Para operacionalizar uma SWOT devem-se conhecer as dinâmicas e 
estruturas locais, regionais e nacionais (internas e externas) fornecidas pelo diagnóstico. É aconselhável usar esta 
informação para um brainstorming para chegar a uma lista de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades concretas, 
compreender as tendências e delas retirar o que melhor explorará as oportunidades. 

 

 

 

 

(Güell, 2006: 200) 
Figura 5. SWOT, um esquema básico 
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Partindo do pressuposto que as Autarquias Locais detêm as competências (desde a capacidade de recolha dos dados de 
base ao seu tratamento e análise) e o apoio dos parceiros locais para a elaboração de DIG, nesta secção, dedica-se a atenção 
ao planeamento estratégico nos municípios que constitui a base metodológica da elaboração e implementação de Planos 
Municipais para a Igualdade de Género. 

 

 

 

•Uma SWOT simplificada, aplicada à política nacional francesa para a igualdade de género conclui o seguinte: o
estado da igualdade de género está a progredir mas a uma velocidade muito lenta. As instituições existem
mas quando os governos mudam coloca-se em marcha uma nova política, em vez de prosseguir com a
anterior. Estão em desenvolvimento as visões europeias, análise e mainstreaming de género para a igualdade
de oportunidades. Os tribunais começam a aplicar as leis anti-discriminação. Os partidos políticos e os
sindicatos começaram a entender a necessidade de pensar através da perspectiva de género. Uma nova
cultura anti-discriminação, não exclusivamente focada nas mulheres está em processo de crescimento.

•Fraquezas: a cultura francesa continua a ignorar a dimensão de género. O universalismo republicano pretende
incluir a igualdade de oportunidades (egatité de chances) mas impede que se chegue lá através de acções
concretas e positivas.

•Oportunidades: a competição política coloca a descoberto certas oportunidades, especialmente em anos
eleitorais. Leis da paridade, com a sua ambivalência, alterações de perspectiva política, como se pode
observar com Ségolène Royal (como mulher chegou a ter uma forte possibilidade de ser eleita).

•Tendências: as taxas de mulheres em universidades e no mercado laboral está em crescimento. A demografia
está satisfatória. Melhores conhecimentos e consciência das realidades de género.

•(Françoise Picq, www.rosadoc.be/site/rosa/english/european%20projects/athena/papersswot.htm)

Caixa 21. 
Sabia que...

•A propósito do D)G, a C}mara Municipal do Montijo assinala que: para além das diiculdades inerentes { 
elaboraç~o de qualquer documento de investigaç~o pioneiro, a equipa do estudo deparou-se ao longo da 
redacç~o do ) Plano Municipal para a )gualdade de Género de Montijo, com os seguintes constrangimentos: 
identiicaç~o de um modelo de an|lise consent}neo com os objectivos de trabalho; identiicaç~o dos 
métodos e técnicas a aplicar, face { metodologia e limitações temporais para a execuç~o do PM)GM; 
escassez de dados tratados por sexo, facto que exigiu { equipa uma maior exigência no reforço junto das 
entidades locais para o fornecimento dos dados e/ou deiniç~o de formas alternativas de aferir a informaç~o 
pretendida. Contudo, e n~o obstante todas as diiculdades, trata-se de um primeiro documento concelhio de 
diagnóstico e deiniç~o de estratégias para o próximo triénio, pelo que a permanente monitorizaç~o e 
avaliaç~o do mesmo, contribuir|, seguramente, para uma maior facilidade na elaboraç~o dos subsequentes. 
ゅPlano Municipal para a )gualdade de Género no Concelho de Montijo, 2007)

Caixa 22. 
Sabia que...
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Se até há pouco tempo os planos procuravam a competitividade para alcançar a eficiência do sistema, hoje, a orientação 
caminha para o objectivo da solidariedade, garantindo a eficácia do sistema. No entanto, para que tal seja possível, é 
necessário um conhecimento informado sobre a realidade e uma mudança nos indicadores que informam sobre o grau de 
desenvolvimento. E se recentemente, um aumento de consumo de água era visto como algo positivo, um sinal de que o 
desenvolvimento vai no bom caminho, hoje pensa-se se não se deveria melhorar a eficácia desse consumo. 

Daqui se deduz que o exercício de planificação deveria conduzir os seus objectivos em duas direcções (Güell, 2006): i) cerzir 
a ruptura que se produziu entre os peritos e o resto da população, de forma que os instrumentos de planeamento (o plano) 
impliquem toda a cidadania e ii) assumir o desafio de minimizar os problemas globais através dos planos municipais. O 
planeamento estratégico é dos poucos instrumentos que conta com metodologias, técnicas e experiências para poder 
responder a este duplo desafio. 

Existem três aspectos fundamentais que questionam seriamente os pilares do planeamento racional e modernista: 

 Os processos de globalização aumentaram a complexidade dos sistemas económicos e sociais locais, amplificando e 
acelerando os seus problemas e dificultando a previsão de postos de trabalho e a ocupação do solo a longo prazo. Por 
exemplo, os problemas de violência doméstica não podem reduzir-se a considerações jurídicas e policiais já que neles 
intervêm outros elementos económicos e sociais (família, emprego, grau de instrução, etc.,) que acrescem 
complexidade à sua resolução. Aceitar esta complexidade como um processo dinâmico e variável ajudará a pensar nas 
escalas espaciais e nas dimensões temporais, dois elementos fundamentais para trabalhar no domínio do planeamento 
municipal. 

 A diversidade é um atributo inerente ao território e que deriva da disparidade de actores e interesses que actuam 
neles, advém dos ganhos económicos, da estrutura sócio-demográfica, das actividades e funções dos territórios. Gerida 
adequadamente, é um importante activo no desenvolvimento. 

 A incerteza que gravita sobre a actividade de planeamento coloca permanentemente em causa o futuro dos territórios. 
Destes três aspectos ressaltam desafios económicos, sociais, administrativos e ambientais, o que implica a procura de 
saídas para garantir a eficácia operativa das instituições. As experiências com maior sucesso nasceram da reflexão 
estratégica, de processos contínuos de reflexão–planificação–execução–gestão, da incorporação de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e do desenvolvimento de competências organizativas e capacitação das 
administrações municipais para o planeamento estratégico. 

A consideração destes três aspectos tem impacto directo nos instrumentos de planeamento, mormente a assumpção de 
compromissos que procuram dar resposta aos desafios do futuro: a aceitação e a gestão da incerteza, o reconhecimento da 
complexidade dos territórios, o respeito pela diversidade dos seus actores e a integração da equidade, competitividade e 
sustentabilidade no modelo de desenvolvimento. O cumprimento destes desafios é possível com o planeamento 
estratégico nos territórios municipais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilares do planeamento actual: 
complexidade, diversidade, 
incerteza 
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O planeamento estratégico um processo sistemático, contínuo e participativo que estabelece um modelo de 
desenvolvimento e formula opções estratégicas através de um sistema de tomada de decisão–acção e que envolve os 
actores locais ao longo do processo. As suas características mais importantes são as que se apresentam na Figura 6. Em 
conjunto, estas especificidades definem uma capacidade particular a este paradigma de planeamento (face a modelos mais 
tradicionais), ao ultrapassar os problemas do controlo excessivo da administração e as pressões dos interesses privados, 
porque centrado nos processos, indicativo, integrado, comunicativo e participado. 

 

 

(adaptado de Güell, 2006) 
Figura 6. Características da planificação estratégica 

 

De uma forma geral, o processo de planificação estratégica compreende 7 etapas básicas que se relacionam de forma 
sequencial, tal como se mostra na Figura 7 de uma forma detalhada. A etapa 1 corresponde ao arranque do plano que supõe 
a definição da liderança do processo, conseguir a implicação dos principais actores no território e estabelecer uma estrutura 
organizativa e operativa. A etapa 2 tem na base o diagnóstico e é a referência, a base de partida para a identificação e 
caracterização do modelo de desenvolvimento que levou à situação identificada, nos seus pontos fortes, debilidades, 
ameaças e oportunidades. A etapa 3 implica uma análise interna e externa (etapa 4), ou seja, deve ponderar as 
oportunidades e ameaças que estão dentro e fora do controlo municipal e desenvolver análises de tendências de evolução. 
Com base neste conhecimento, é possível formular uma visão estratégica (etapa 5) que expressa o modelo de futuro; 
desenhar as estratégias para aumentar a competitividade, a equidade e a sustentabilidade (etapa 6), e desenvolver medidas 
e acções que dão forma a um plano de acção. A etapa7 corresponde à fase de implantação do plano e das estratégias e da 
abordagem da sua revisão e avaliação (indicadores de progresso e de impacto). Estas etapas fazem parte de um processo 
contínuo de gestão, coordenação, participação e comunicação, sem os quais a mobilização social não teria lugar. 

Tomando em consideração que o modelo social de um território municipal se baseia na satisfação das necessidades da 
população, uma variável muito próxima da qualidade de vida, e na coesão da estrutura social, uma variável muito conectada 
com os conceitos de exclusão social, o processo evolutivo lógico da sociedade é a satisfação das necessidades e aspirações 
humanas e a articulação da estrutura social. Estes dois vectores apresentam uma correlação significativa, ou seja, não são 
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totalmente independentes, já que uma maior coesão da estrutura social pode produzir um aumento de satisfação das 
necessidades fundamentais do colectivo (Güell, 2006). Não existe aqui a pretensão de constituir paradigmas explicativos de 
toda a realidade social, não obstante o cruzamento destes vectores facilitar a tarefa estruturadora de uma problemática 
complexa como é o combate a todas as formas de descriminação e de desigualdade social para aumentar os níveis de 
qualidade de vida para uma sociedade mais coesa. 

 

 

(adaptado de Güell, 2006: 65-66) 
Figura 7. Planeamento estratégico, uma abordagem sistémica 

 
As dinâmicas da sociedade tendem a produzir espontaneamente o caos e desigualdade contrariando a procura de 
sociedades justas e coesas. Neste sentido, os domínios estratégicos das intervenções nos PMIG devem ter como 
pressupostos (Ascher, 2010): a qualidade ambiental dos bairros, a atractividade das famílias e dos jovens qualificados, o 
renascimento do comércio de proximidade, estimular as polaridades e as comunidades de aglomeração, a democracia 
participativa e os compromissos e consensos, a acessibilidade das pessoas aos transportes públicos, aos espaços públicos, 
aos equipamentos ou serviços e as intermodalidades, as densidades urbanas, a mistura funcional, a miscigenação social, a 
qualificação dos subúrbios, os espaços públicos multifuncionais (os novos princípios do urbanismo). 
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6. Checklist de verificação 

Na elaboração quer dos diagnósticos quer dos planos, os/as técnicos/as das Câmaras Municipais e seus parceiros/as têm uma 
responsabilidade acrescida e podem a qualquer momento sentir que não estão a proceder correctamente e se há ou não 
tarefas esquecidas. As listas de verificação ou checklist contêm itens a serem observados, tarefas a cumprir, ou seja, é uma 
lista onde se colocam itens que podem fazer falta nalguma tarefa, evitando assim futuros esquecimentos e falhas. A lista de 
verificaç~o é um instrumento que pode ser ’til para verificar ╉n~o-conformidades╊, visando a qualidade final do D)G e do 
PMIG e a sua credibilidade. Tem vantagens organizativas, dá segurança, eficiência exactidão e recentra o foco, pode assumir 
a forma de uma lista simplificada ou de uma matriz de duas entradas e as possibilidades de cruzamento são muito variadas. 
Neste contexto, uma lista de verificação de acções-chave pode ser formulada de acordo com as sugestões do Quadro 10. 

 

Quadro 10.Checklist da concepção à implementação do Pano Municipal para a Igualdade de Género (o processo) 
  

Compromisso, 
competências, 
parceiros e liderança 

 Está assinado o desafio, um compromisso com a igualdade de género e combate à 
discriminação? 

 Que recursos são necessários? 
 Quem se envolve no ╉projecto╊? 
 Como envolver os parceiros-chave e a sociedade civil? 
 Quem assume as responsabilidades? 
 Quem assume que responsabilidades? 
 Como e que estruturas para comunicar o processo? 

Diagnóstico e análise 
SWOT 

 Qual o âmbito territorial (municipal, intermunicipal)? 
 Que informação existe disponível imediatamente? 
 Que informação/documentos se devem procurar? 
 Como obter os documentos e a informação necessários? 
 Onde se deve procurar e quais as fontes? 
 Existem trabalhos semelhantes realizados e o que podemos aprender com eles? 
 Como organizar, classificar e analisar a informação recolhida? 
 Como sistematizar o diagnóstico? 
 Há diferenças de género assinaláveis e outras discriminações? 
 Quais as debilidades das desigualdades e exclusão? 
 Quais os contextos externos identificados (oportunidades e ameaças)? 

 
 
 
 
 

Procedimentos de 
verificação de eventuais 
╉desconformidades╊ ao 

longo do processo de 
planeamento 
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 Quais as potencialidades da inclusão e redução das desigualdades? 
 Que tendências ocorrem? 
 Que se pretende e se pode mudar? 
 Como consensualizar o diagnóstico e a SWOT com a visão dos actores? 

Plano de acção  O que é ainda necessário fazer? 
 Quem faz o quê? 
 Que visão partilhada? 
 Que objectivos gerais e específicos se definem? 
 Que estratégias para alcançar os objectivos? 
 Que modelo sócio-territorial se deseja para o futuro? 
 Que eixos estratégicos na base do modelo? 
 Que acções e medidas para alcançar os objectivos? 
 Estão identificados e assegurados os recursos? 
 Que resultados são esperados? 
 Foram definidas metas? 
 Que indicadores foram seleccionados (de realização, de resultado, de impacto)? 

Sistema de 
monitorização, 
avaliação, gestão e 
comunicação 

 Foi concebido um sistema de informação? 
 Foram definidos momentos e procedimentos de avaliação? 
 Existem recursos e estruturas capacitadas para acompanhar/monitorizar o plano? 
 Quem são os responsáveis pelo cumprimento das metas e gestão do plano? 
 Que modelo de ╉governança activa╊ pode ser implementado ゅex. observatório do 

plano)? 
 Quais os desvios ao modelo e como inverter as trajectórias indesejadas? 
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7. Tópicos fundamentais do mundo operativo dos territórios 
anti-discriminação  

O propósito deste Guia é o de ajudar as Autarquias Locais a colocarem-se perante as diferentes perspectivas nos domínios 
da discriminação de género (estando sempre implícito os domínios analíticos idade, etnia, orientação sexual, deficiência, 
etc.), para identificação de como e quando os seus territórios municipais se tornaram mais inclusivos, não apenas do ponto 
de vista social, mas também físico/ambiental, na medida em que ambos se relacionam com maior ou menor qualidade. 
Enquanto a checklist apresentada na secção anterior orienta todo o processo de verificação de tarefas a cumprir durante a 
actividade de planeamento estratégico, o modelo de checklist que se expõe nesta secção procura orientar a acção de forma 
que a perspectiva da igualdade de género e de combate à discriminação esteja integrada nos temas da vida local. 

As partes que se seguem apontam para domínios centrais da vida quotidiana (Figura7), que se deve atender no combate à 
discriminação nos planos municipais. Estes domínios podem ser organizados de acordo com uma checklist das 
características/tópicos fundamentais da igualdade de género (tendo em atenção questões de discriminação múltipla). A 
lista de verificação que se sugere de seguida assenta sobre um ciclo contínuo e não pretende ser mais do que um standard 
para todas as situações, não corresponde a um sistema de hierarquização dos municípios, nem tem a pretensão de esgotar 
os temas e tem sobreposições de acordo com a leitura dos tópicos fundamentais. 

 

Figura 7. Tópicos fundamentais do mundo operativo dos territórios anti-discriminação 

(adaptado de WHO, 2007a e 2007b) 
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A lista de verificação que se apresenta de seguida assume a forma de um ciclo que pode ser desagregado/detalhado em 
diversos quadros, por questões operativas, e onde se podem associar indicadores que apoiarão a etapa de avaliação/gestão 
e monitorização do plano. 

Assim, em síntese, checklist representada na Figura 7, funciona antes como um figurino de um instrumento de auto-avaliação 
e de análise de progressão das políticas e subsequentes tarefas de inclusão. Avançar para além deste tipo de lista de 
verificação é perfeitamente possível e mesmo desejável, havendo situações cujas características excedem os tópicos 
fundamentais considerados. As boas práticas implícitas fornecem sugestões que os municípios podem adoptar, não 
havendo uma única regra para cada situação. A checklist não substitui outras orientações e documentos técnicos de 
referência. 

 

 

Espaços públicos 

Temas a considerar Exemplos de Indicadores 

 Acessibilidade e manutenção de espaços verdes com áreas abertas, abrigos 
adequados, equipamentos de wc, áreas lúdicas para todos/as 

  Caminhos pedonais acessíveis, livres de obstáculos, superfícies com 
inclinações suaves, proximidade de wc, e sem descontinuidades 

  Existência de bancos e áreas de descanso sobretudo nos parques, nas 
paragens de transportes públicos e espaços públicos, espaçados em 
intervalos regulares, bem mantidos, iluminados e patrulhados, assegurando 
acesso seguro a todos 

  Pavimentos bem mantidos, sem desníveis acentuados e permitindo a 
circulação de cadeiras de rodas 

  Passeios sem obstáculos, carros parqueados, máquinas e objectos de obras 
bem identificados e isolados, onde os pedestres tenham prioridade de uso 

  Ruas com passadeiras iluminadas e largas, passagens superiores e 
subterrâneas vigiadas e iluminadas e permitindo a passagem de deficientes e 
pessoas com dificuldade de mobilidade individual 

 
  Semaforização e organização de tráfego tendo em atenção a velocidade de 

atravessamento de adultos acompanhados de crianças, população idosa ou 

N.º Equipamentos/Mobiliário urbano colocado 

Área de espaço verde implantada 

Espaçamento médio entre bancos em espaço 
público 

km de ciclovias implantados 

% de serviços de atendimento ao público 
acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 

N.º queixas apresentadas no âmbito da 
dificuldade de acesso aos serviços 

N.º queixas apresentadas no âmbito da 
dificuldade de deslocação em espaço público 

N.º de queixas relativas a actos de violência em 
espaço público 

N.º de licenças para reabilitação de edifícios 
para a dotação de condições de acessibilidade 
a cidadãos de mobilidade reduzida 

N.º de edifícios públicos adaptados ao acesso a 
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pessoas com deficiência e assegurar a existência de sonorização de sinais de 
trânsito 

  Pistas de ciclismo separadas dos caminhos pedonais 
  Segurança pública nos espaços abertos (iluminação, patrulhamento, suporte 

das comunidades locais, proximidade de serviços e comércios) 
  Serviços localizados no rés-do-chão agrupados e facilmente acessíveis para 

idosos/as e providenciando que grávidas, pessoas portadoras de deficiência e 
idosos/as possam ser atendidos com prioridade 

  Existência de rampas de acesso, escadas com degraus não muito altos, 
pavimentos com atrito e sinalizações para evitar quedas, wc em localizações 
convenientes 

  Jardins, praças e parques iluminados e equipados com ofertas para todas as 
idades 

  Jardins, praças e parques infantis nas proximidades dos bairros, 
conjuntamente com comércio, serviços e equipamentos promovendo 
interacções de proximidade 

  Espaços públicos multifuncionais, promotores da sociabilidade e inclusão 
  Monitorização das situações de criminalidade em espaço público 

(nomeadamente parques e jardins) 

pessoas com mobilidade reduzida 

% de edifícios de habitação com adaptação ao 
acesso a pessoas com mobilidade reduzida 
(novas licenças) 

N.º de espaços associativos (associações de 
bairro, colectividades desportivas e culturais...) 

N.º de unidades móveis de saúde em concelhos 
de baixa densidade demográfica 
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Transportes, mobilidades 

Temas a considerar Exemplos de Indicadores 

 Existência de transportes públicos acessíveis para todos e todas e com 
taxas diferenciadas de acordo com os ciclos de vida 

  Transporte público fiável e frequente, incluindo serviços à noite e aos fins-
de-semana 

  Destinos e horários disponíveis para população idosa, portadora de 
deficiência e mulheres para alcançar equipamentos como hospitais, 
centros de saúde, parques públicos, centros comerciais, centros de dia, 
creches 

  Todas as áreas bem servidas por transportes bem conectados dentro dos 
percursos urbanos e entre cidades 

  Trajectos de transporte conectados com outras opções de transporte 
  Veículos de transporte público bem mantidos, limpos e equipados com 

pisos rebaixados, escadas baixas com assentos largos e altos 
  Veículos devem possuir sinalética legível e clara e dar prioridade aos 

idosos/as, portadores/as de deficiência e mulheres grávidas e crianças 
  Existência de serviços especializados em transporte de pessoas com 

deficiência 
  Os condutores dos transportes públicos esperam que as crianças e 

idosos/as se sentem antes de iniciar a marcha (formação dos condutores) 
  Segurança nos veículos e nas paragens que devem ser acessíveis, 

iluminadas e equipadas com protecções contra o frio/calor e dispor de 
assentos, bem como dispositivos de informação ao público 

  O serviço ╉entre paragens╊ { noite deve ser implementado 
  Paragens em locais acessíveis 
  Estações equipadas com plataformas apropriadas, wc, sinalética acessível 

e legível 

N.º de acidentes de viação com a 
intervenção de peões 

Vítimas de acidentes rodoviários 
(condutores, passageiros e peões) por sexo 
e idade 

N.º de intervenções na sinalização rodoviária 
(vertical e horizontal) no âmbito do conflito 
com o peão 

Viagens realizadas por pessoa, por dia, 
segundo o sexo e idade motivo (profissional, 
familiar, desporto e lazer, compras, visita a 
amigos, etc.) de deslocações, segundo o 
sexo 

Modos de transporte (público, privado) 
utilizados (comboio, autocarro, a pé, 
automóvel, etc.,), segundo o sexo e idade 

Tempo médio diário despendido em viagens, 
segundo o sexo e a idade 

Despesas mensais com transportes, segundo 
o sexo 

Nº veículos motorizados por agregado 
familiar 

Nº veículos não motorizados por agregado 
familiar 

Planos de Mobilidade com componente de 
género 

N.º de intervenções nas paragens de 
transportes públicos 

N.º de táxis adaptados ao transporte de 
pessoas portadoras de deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes grupos 
temáticos (transportes, 
mobilidades): 
procedimentos de 
verificação  
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 Redes de ciclovias iluminadas e cuidadas 

  Passeios desobstruídos, largos, equipados com luz, assentos públicos e 
limpos 

  Informação legível sobre os calendários indicativos das horas e rotas, mas 
também informação sobre o uso do transporte público e opções 
disponíveis 

  Táxis com espaço para cadeiras de rodas e outros aparelhos de pessoas 
com deficiência 

  Estradas e ruas bem assinaladas, marcadas nas intersecções, usando de 
sinalética e de iluminação, sarjetas limpas e protegidas 

 
 Parqueamento disponível com espaços prioritários reservados a pessoas 

idosas, adultos com crianças e deficientes, sobretudo junto de 
equipamentos e edifícios públicos 

N.º de autocarros adaptados ao transporte 
de pessoas portadoras de deficiência 

N.º de estacionamentos reservados a 
pessoas portadoras de deficiência 

N.º de veículos de transportes públicos 
equipados com sistemas de videovigilância 

% de metros lineares de via pública iluminada 
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Habitação, bairros 

Temas a considerar Exemplos de Indicadores 

 Existência de casas a preços acessíveis para todos e todas 
  Serviços de apoio e manutenção acessíveis para idosos e pessoas 

portadoras de deficiência 
  Existência de informações, serviços e de equipamentos nas proximidades 

das residências 
  Materiais e equipamentos apropriados às condições climáticas, quer no 

interior das habitações quer no seu exterior (evitar disposições de edifícios 
facilitadoras da formação de corredores de vento e situações de fraca 
insolação) 

  Habitações flexíveis, com capacidade de se adaptarem às necessidades das 
famílias ao longo da vida ゅevitar as casas ╉Peter Pan╊ょ e assistência técnica 
e apoios financeiros sempre que estas situações não possam ser resolvidas 
com facilidade 

  Estruturas exteriores apropriadas a pessoas com dificuldade de mobilidade 
(rampas de acesso, superfícies niveladas, passagens com dimensão 
adequada a carrinhos de bebé, a cadeiras de rodas, macas, etc.) sobretudo 
no acesso à habitação e aos equipamentos públicos 

  Áreas comuns nas residências e nos bairros bem mantidas e seguras, 
pensadas para fomentar o convívio e os laços de vizinhança 

Nº de fogos de renda condicionada 

N.º de arrendamentos ao abrigo do 
projecto porta 65 

% de utilizadores do cartão do idoso em 
relação à população idosa 

Distância média a locais de abastecimento 
de comércio diário (padaria, mercearia, 
talho...) 

% de edifícios sem elevador (por tipologia 
de número de pisos) 

% de edifícios objecto de 
remodelação/manutenção profunda nos 
últimos 10 anos 

serviço de apoio policial de proximidade 
(sim ou não) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes grupos 
temáticos (habitação, 
bairros): procedimentos 
de verificação  
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Equipamentos/infra-estruturas para a ╉vida quotidiana╊ 

Temas a considerar Exemplos de Indicadores 

 Existência de equipamentos e serviços nos bairros/comunidades (escolas, 
bibliotecas, centros de dia, recreativos e comunitários, jardins e parques) 

  Existência de equipamentos e serviços multifuncionais com 
funcionamento 24h para apoio à conciliação da vida laboral e familiar 

  Planos de emergência para evacuação sobretudo de idosos/as, pessoas 
portadoras de deficiência e crianças 

  Burocracia mínima para acesso aos serviços públicos e facilidade de 
obtenção de informação 

  Localização de centros de dia, comunitários entre outros equipamentos 
sociais, nas áreas residenciais (ou nas suas proximidades) com acesso por 
via dos transportes públicos, para garantir a proximidade das 
comunidades e familiares 

  Reforço do fornecimento de serviços ambulatórios (saúde, cuidados 
pessoais, alimentação, compras, limpeza e reparações domésticas) 

  Elaborar cadeia de tarefas, de forma a entender a vinculação espaço-
temporal dos quotidianos 

Distância tempo média de acesso (Centro de 
saúde; Escolas de ensino básico; Centro de 
dia; Creche, ...) 

N.º e capacidade de creches com horário 
alargado 

N.º de balcões descentralizados da 
administração local 

Capacidade instalada de apoio ambulatório a 
população idosa ou portadora de deficiência 

Planos de emergência municipal 

Planos de emergência de edifícios públicos 

N.º de equipamentos desportivos 

N.º de associações desportivas e culturais 

N.º de serviços com horário 
diferenciado/alargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes grupos 
temáticos 

(equipamentos/infra-
estruturas para a ╉vida 

quotidiana╊): 
procedimentos de 

verificação  
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Inclusão, participação cívica e tecnologias de comunicação e informação 

Temas a considerar Exemplos de Indicadores 

 Acessibilidade a eventos considerando a sua realização nas proximidades 
dos bairros ou assegurando soluções flexíveis de transporte  

  Para os idosos os eventos devem ser diurnos e providenciar que estes não 
ficam em fila para adquirir bilhete de entrada em espectáculos ou outros 
eventos culturais, lazer e desportivos 

  Voluntariado como apoio aos idosos, pessoas com deficiência e crianças 
para participação em eventos públicos 

  Inserção de todos os grupos nas actividades de bairro, 
independentemente da idade, orientação sexual, etnia, nacionalidade, etc. 

  Convites personalizados como forma de encorajar a participação em 
eventos e actividades 

  Eventos simples de entender, sem requisitos de literacia especiais 
  Promover fóruns participativos: sempre que haja propostas de intervenção 

nas comunidades/bairros os seus residentes podem ser estimulados a dar a 
sua opinião 

  Existência de centros comunitários promotores de actividades 
multivariadas para todas as diferentes idades e interesses, fomentam a 
interacção entre grupos e integração nos lugares 

  Participação de idosos em actividades comunitárias, reconhecendo a sua 
importância para a comunidade, reservando para eles espaços de diálogo e 
lugares sentados 

  Criar oportunidades de trabalho (voluntário ou pago) para os idosos e 
pessoas com deficiência 

  Comemoração de dias evocativos (Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia dos Avós, 
Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia 
e a Transfobia, Dia Internacional dos Direitos Humanos, etc.) nos serviços 
públicos (Bibliotecas Municipais, escolas, equipamentos desportivos) e nas 

 
Nº de acções de formação no âmbito das TIC 
dirigida a públicos com necessidades 
específicas 

N.º de espaços públicos de internet 

N.º de centros de cuidados primários com 
ligação a banda larga em concelhos de baixa 
densidade 

Disponibilização de serviços electrónicos aos 
cidadãos (% de serviços básicos electrónicos 
em relação ao total) 

N.º de acções de formação no âmbito da 
promoção da interculturalidade 

N.º de acções de formação no âmbito do 
combate à discriminação 

Taxa de participação de idosos em acções 
de participação pública (poderá ser aplicado 
a outras categorias analíticas) 

N.º de pontos de acesso livre a serviços de 
banda larga 

N.º de acessos a serviços de banda larga 

N.º de eventos e celebrações públicas de 
promoção da igualdade e de combate à 
discriminação 

N.º de fóruns participativos e de acções de 
incentivo à participação pública 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes grupos 
temáticos (inclusão, 
participação cívica e TIC): 
procedimentos de 
verificação  
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entidades do terceiro sector 
  Comunicação das actividades, condições de acessibilidade e opções de 

transporte 
  Formação em TIC, dirigida sobretudo às pessoas idosas e a pessoas 

portadoras de deficiência 
  Adaptação das casas, dos equipamentos e serviços públicos para as TIC, de 

forma a disponibilizar acesso público a computadores e serviços de 
internet 

  Equipar as ruas comerciais e os espaços públicos dos bairros com acesso 
livre à internet 

  A informação é disseminada para chegar a todos e todas perto das casas e 
nos espaços quotidianos 

  Promoção de encontros para divulgação de eventos e comunicação de 
projectos, acções, etc. 

  Disponibilizar telefones públicos e disseminar quiosques de informação e 
sensibilização oral 

  Apoio de voluntários para mitigar o isolamento de grupos de risco (idosos, 
deficientes, minorias étnicas e sexuais) 
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8. Fazer a diferença: combater a discriminação, promover a igualdade e a 
integração social 

Ao longo da história, tem-se assistido ao progressivo alargamento dos Direitos Humanos e a manifestações de progresso na 
direcção da igualdade de oportunidades. O avanço rumo a uma sociedade em que todos são potencialmente iguais em 
direitos, unidos em diferentes combinações segundo interesses comuns, parece ser revelador de uma tendência histórica 
quase imparável. 

A maioria das populações desejaria que estas mudanças continuassem a ser implementadas, porém, a tarefa actualmente 
mais complicada consiste em conquistar a opinião pública sobre o que está em jogo. Este movimento é já desenvolvido por 
uma rede de grupos actuando sobretudo em questões sectoriais relacionadas com a igualdade. Mas todas estas entidades 
necessitam de um forte compromisso político, oriundo das administrações central e local, para que as políticas e acções 
tenham incidências na recuperação do ╉sentido de lugar e comunidade╊ e no incremento da qualidade de vida das 
populações. 

É cada vez mais consensual que o crescimento económico não é o único parâmetro pelo qual uma sociedade deve ser 
julgada. Para melhorar qualitativamente o ambiente social tem de haver vontade política que continue a abraçar medidas e 
acções incentivadoras de uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Essa vontade é visível nas orientações recentes da 
União Europeia e está a ter consequências nos Estados membros. Trabalhar em conjunto e no respeito, ╉como iguais╊. 

Se bem que longe de constituir uma obra acabada porque muito há ainda por fazer, este Guia divulga o importante caminho 
seguido pelas políticas de acção social, resultantes de esforços conjuntos e baseadas no reconhecimento público do tipo de 
sociedade igualitária que é necessário reforçar – possibilitando que o sistema económico se mantenha mais estável e assim 
contribuindo para a sustentabilidade social. 

Todavia, as tendências observadas alertam para que se deve reforçar a transversalidade das políticas de acção social dos 
municípios a todos os gabinetes e organismos departamentais das próprias Autarquias Locais, para uma maior eficiência. Só 
com uma acção integrada e concertada no seio das instituições se pode promover, de facto, a nível interno e depois externo, 
uma política de igualdade eficiente. Assim nas Autarquias Locais, as políticas de Igualdade e de Anti-discriminação 
necessitam ser encaradas como uma questão de intervenção integrada, social e de cidadania, para a classe política, para os 
técnicos e para os cidadãos. 

A pertinência deste desígnio não deve estar associada a calendários ou momentos específicos. As discriminações 
combatem-se diariamente com o apoio de metodologias de trabalho e de intervenção criativas, e para tal, o papel 
complementar da economia social revela-se imprescindível. As entidades do 3º sector bem como as populações locais, são 
parceiros essenciais com os quais as Câmaras Municipais devem continuar a cooperar, explorando e aprofundando modelos 
locais de governança inovadores. 

 
 
 
 
 
Compromisso político 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transversalidade das 
políticas de acção social 
 
 
 
 
 
 
Continuidade de 
intervenção  
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O presente Guia alerta para a necessidade de continuar a aprofundar uma mudança estratégica no funcionamento das 
estruturas locais, essenciais como promotoras da inclusão, quer potenciando sinergias já existentes, ou promovendo um 
debate sobre a integração e interseccionalidade das diferentes formas de discriminação, nomeadamente na assumpção de 
formas de discriminação múltipla. Esse debate deve ser interno e externo às estruturas das Câmaras Municipais. Nem todas 
as edilidades do país estão a caminhar com a mesma velocidade na redução das desigualdades e é necessário um maior 
empenho político, para um maior controlo democrático e enraizamento das questões da igualdade no tecido social local. 

A igualdade social é um objectivo de um Estado de direito. Só se pode alcançar um desenvolvimento pleno quando todos 
beneficiarem de igual de tratamento e acederem equitativamente a bens, serviços e recursos. Por isso mesmo, a concepção 
(e implementação) de Planos Municipais para a Igualdade de Género contribui para uma visão integrada do combate às 
discriminações, contribuindo para melhorar as relações sociais, a qualidade de vida e a competitividade dos territórios. Esta 
orientação acentua a responsabilidade do planeamento estratégico municipal para pensar ╉relacionalmente╊ o espaço, 
enquanto produto de intervenções e de (re)construção de identidades (segundo Massey, considerando o espaço activo). 

Tendo como certo que o espaço é activo na sociedade e na economia, o planeamento estratégico municipal tem a missão de 
formular políticas dirigidas para as relações ╉sociedade–território╊, que dão voz  às populações na sua diversidade e lhes 
devolvem a confiança nas instituições. Assim, o planeamento estratégico para a igualdade deve encarar a possibilidade de 
substituir os espaços mono-funcionais que maximizam cada função para que estão vocacionados. Com efeito, num contexto 
de globalização, a vida quotidiana exige lugares diversificados e multifuncionais, onde a surpresa ainda seja possível, mas o 
risco minimizado. E neste contexto, as grandes infra-estruturas viárias só servem um único objectivo, todavia, a vida local 
exige espaços públicos multifuncionais, inclusivos e seguros porque vividos, onde a hierarquia da rede viária se subordine ao 
espaço público e aos bairros (estes preferencialmente pulverizados de pequenos equipamentos, comércios e serviços de 
proximidade). Os lugares multifuncionais promovem a igualdade de género e esta, como uma orientação de política no 
planeamento estratégico municipal, necessita estimular formas de integração entre o trabalho e a residência. O emprego 
pode articular-se segundo lógicas de proximidade a creches, escolas e outros equipamentos, e com acesso fácil ao 
transporte público. Assim, a descentralização, dispersão e os desenvolvimentos de baixa densidade devem ser 
desencorajados e a intermodalidade deve ser desenvolvida e apoiada para dar resposta às necessidades das pessoas nas 
suas deslocações diárias. 

Neste contexto, as Autarquias Locais (RTPI, 2003; Greed 2003; FCM & ICMD, 2004; Oxfam, 2007a, 2007b): 

 Têm a obrigação de preparar a população para os lugares das distâncias curtas, com usos do solo mistos e centros 
múltiplos, reduzindo a necessidade de deslocações, mais acessíveis para todos, criando melhor qualidade de vida e 
recriando um sentido de urbanidade. Os subúrbios apresentam necessidades específicas ao nível do transporte 
público, nomeadamente a conciliação de trajectos de proximidade com as vias de alto débito de tráfego, 
adaptando-se a percursos entre localidades próximas e fora dos períodos de ponta. 

 Devem desenvolver bases de dados e análises estatísticas desagregadas por sexo, sobretudo quando monitorizando 
as políticas de transportes, o uso de equipamentos e de espaços públicos (parques, por exemplo) e desenvolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMIG: integrar a 
igualdade de género na 

acção social e estabelecer 
acções de promoção dos 

territórios de 
proximidade  
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exercícios de participação pública para obtenção de feedback, para além da análise criteriosa das queixas dos 
munícipes relacionadas com o território. 

 Necessitam desenvolver consciência do diferente impacto do seu trabalho em mulheres e homens, excluindo a acção 
social que já o faz. Isto aplica-se a áreas/departamentos/serviços da responsabilidade das autoridades públicas, tão 
díspares como as responsáveis pelo planeamento do tráfego (e os operadores de transportes) e a gestão de ruas, 
concepção de espaços públicos, desenho e segurança de paragens, estações de comboios e terminais rodoviários, 
pela implantação e manutenção de iluminação pública, casas de banho públicas e planeamento da disposição de 
contentores de resíduos, como domínios estratégicos ao nível do ordenamento do território municipal.  

 Podem desenvolver mais sessões públicas de auscultação e envolvimento das comunidades nos processos de 
planeamento. Nesta linha de actuação, estão as Agendas 21 Locais e os Orçamentos Participativos, constituindo um 
suporte aberto, participativo e inovador a que a agenda para a igualdade e combate à discriminação se poder associar, 
fugindo a uma agenda política fixa e muito formal, e escutando as opiniões de mulheres e homens, em fóruns 
informais. 

 Devem diversificar, adaptar aos estilos de vida actuais e apoiar as alterações necessárias para a igualdade de género 
em cada estádio da vida. 

Em síntese, sendo que em Portugal se estão a desenvolver esforços entre a Administração central e a local para a inclusão 
das análises sensíveis ao género, aqueles desenrolam-se e concentram-se sobretudo nas esferas da acção social. Ora, se o 
espaço urbano é o nível mais abrangente de planeamento para a aplicação do contexto e direcção de um planeamento 
para um território inclusivo, então os domínios do urbanismo, espaços públicos, habitação e transportes não podem ser 
relegados para segundo plano. Os departamentos municipais responsáveis por estas áreas, devem estar envolvidos, a par 
da acção social, na primeira linha de combate à discriminação. E o sucesso da política para a igualdade de género depende, 
por sua vez, da integração em níveis mais abrangentes tais como, a sustentabilidade, o desenvolvimento económico e a 
inclusão social. 

Por isso e neste contexto, fazer a diferença a nível local, pode significar a promoção de formas de integração nas políticas 
locais das preocupações relacionadas com a igualdade e a luta contra as discriminações, só possíveis a partir de um 
conhecimento adequado do território e das populações, das tendências de transformação e mudança dos mesmos, bem 
como, de uma transformação de perspectiva que ultrapasse as dinâmicas sectoriais e abrace a transversalidade. 

Que este Guia sirva para sensibilizar políticas e políticos, técnicos/as e a sociedade em geral para a importância de fazer uso 
das oportunidades institucionais e reconhecer as políticas de igualdade como o alicerce sobre o qual se constrói e mantém a 
riqueza, a partir de agendas inovadoras e de níveis técnicos doutrinários capazes de reconhecer a pertinência do espaço 
enquanto produto de inter-relações sociais e onde o ╉terceiro espaço╊ faça parte das narrativas para a inclusão social nos 
municípios. 
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Notas 
 

i Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos (1966, Lei Internacional em 1976), Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito Económicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação Racial (1965), Convenção da Organização 
Internacional do Trabalho nº 111 (1958), Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (1950) e Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(2000). 

ii Avelãs Nunes (2010) em http://resistir.info/europa/notas_avelas.html. 

iii A recolha de dados processou-se através de motores de busca online. Verificou-se que a disponibilidade de informação é assimétrica nas diferentes escalas de análise. Se por 
um lado as entidades públicas e associações diversas enumeram os vários conjuntos de políticas, estratégias e metas, por outro, escasseiam ou são inexistentes as discriminações 
das acções concretas e específicas realizáveis (em projecto ou desenvolvimento) aplicadas ao território. São raras as excepções em que os sítios online partilham a realização das 
actuações à escala municipal ou de bairro, como reflexo da aplicação das políticas e medidas de igualdade de género entre outras políticas de combate à discriminação. Foi 
possível verificar que existe empenho em desenvolver novas políticas e estratégias, sobretudo ao nível do compromisso em estabelecer um conjunto de medidas que orientem e 
fomentem a necessidade de planear o território visando as categorias em análise. 

iv A deficiência mental está sistematicamente sujeita a uma invisibilidade nas políticas, o que torna os seus portadores, pessoas especialmente sujeitas à exclusão social. 
v Seria interessante discutir se este impedimento não servirá ele mesmo para reproduzir desigualdades ╅raciais╆, ao impedir que essas desigualdades se tornem visíveis... 
vi A acção social tem como objectivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão 
ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respectivas capacidades. Destina-se também a assegurar a 
especial protecção  aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência 
económica ou social, disfunção ou marginalização social (Portal do cidadão). 

vii O princípio do mainstreaming de género consiste em ter em conta, de maneira sistemática, as diferenças entre as condições, situações e necessidades das mulheres e dos 
homens no conjunto das políticas e acções comunitárias. 

viii Por motivos de agenda temporal e de ╉voluntariado╊ das C}maras Municipais na colaboração com a equipa que elaborou o estudo. 
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