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NOTA DE ABERTURA

O Município da Moita, ciente da importância da promoção de políticas públicas 
de igualdade e de não discriminação como condição de progresso e de desenvolvi-
mento, construiu o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
(PMIND), como forma de contribuir para a prossecução do bem-estar e inclusão 
de todas e todos os munícipes, promovendo a igualdade e a qualidade de vida 
de mulheres e de homens e reforçando a coesão social.

Este documento estruturante pretende ser representativo dos valores com que 
o Município da Moita pauta a sua governação, nomeadamente, a igualdade, 
a transparência, a participação, a solidariedade, o profissionalismo e a inovação.

O empenho do Município da Moita na área da promoção da igualdade, não discri-
minação e combate à violência verte-se também em compromissos específicos 
assumidos nesta área, tais como a Adesão ao Protocolo para a Territorialização 
da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, a celebração do 
Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação, assim como as 
parcerias estabelecidas nos projetos “ODS 5 – Os Direitos das Sobreviventes” 
(Associação Mulheres Sem Fronteiras) e “Práticas Saudáveis: Fim à Mutilação 
Genital Feminina” (ACES Arco Ribeirinho).

Face à intervenção que se tem vindo a desenvolver, surgiu a necessidade de 
conferir uma estrutura consolidada à ação promovida no concelho da Moita, dese-
nhada em torno da realidade local e para a qual as diversas atividades desenvolvidas 
concorram de forma concertada. E é neste sentido que se identifica a relevância 
da construção deste Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
“Moita – Percursos de Igualdade” como forma de consubstanciar uma nova 
etapa de planeamento e agregação de intervenções realizadas, em alinhamento 
com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + 
Igual e com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Este plano apresenta-se, assim, como um compromisso assumido ao nível da defesa 
da dignidade humana.

O Presidente da Câmara Municipal da Moita

Carlos Edgar Rodrigues Albino



PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E A NÃO DISCRIMINAÇÃO

O Município da Moita apresenta um histórico de política integrada de promoção 
da Igualdade, em particular, a igualdade de género, que agrega ações e iniciativas, 
promovidas numa perspetiva de parceria, que visam a concretização da sua missão. 
Neste sentido, e em alinhamento com o compromisso político assumido, em agosto 
de 2020, o Município da Moita celebrou o Protocolo de Cooperação para a Igualdade 
e a Não Discriminação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
(CIG) e, em abril de 2022, viu aprovado o primeiro Plano Municipal para a Igualdade 
e a Não Discriminação do território.

A construção deste Plano Municipal alinha-se com o previsto na Lei nº75/2013, 
de 12 de setembro, que, na sua alínea q), do art.º 33º, define que compete às câmaras 
municipais assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios 
de ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais 
para a igualdade, e decorre da candidatura apresentada ao Fundo Social Europeu 
(FSE), no âmbito do Programa Operacional Regional Lisboa 2020.

Para a construção do PMIND, enquanto instrumento estruturante de política global 
partilhado pela rede de parceria, foi essencial a promoção de um diagnóstico que 
abrangesse uma multiplicidade de áreas, tendo incidido sobre duas vertentes, 
nomeadamente a vertente externa, de caráter territorial e a vertente interna – 
referente à estrutura da Câmara Municipal da Moita.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A construção do PMIND, na sua vertente externa, foi realizada em torno de 10 áreas 
de intervenção e respetivos objetivos estratégicos, alinhados com a Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) “Portugal + Igual”.



SAÚDE
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover a igualdade entre mulheres e homens (IMH) no acesso à saúde
ao longo dos ciclos de vida

► AÇÕES:
1. Dinamização de ações de rastreio e promoção da saúde sexual e reprodutiva 
junto de mulheres e homens, em particular junto de jovens e população migrante; 

2. Realização de ações de esclarecimento em matérias de saúde, junto de mulheres 
e homens, em particular junto de jovens e população migrante;

3. Realização de ações de informação/sensibilização para profissionais de saúde 
na área da IMH, numa perspetiva intersecional.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO
► OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Combater as diversas formas de violência doméstica e violência de género

Prevenir e combater as práticas tradicionais nefastas (PTN), nomeadamente 
a Mutilação Genital Feminina (MGF) e os casamentos infantis, precoces e forçados

► AÇÕES:
4. Realização de intervenção especializada nas valências de apoio psicológico, 
psicossocial, social e de informação e encaminhamento jurídico;

5. Realização de campanha de divulgação de recursos e apoios para vítimas 
de violência, entre os quais, o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência 
Doméstica Barreiro – Moita (CAVBM), pertencente à RNAVVD;

6. Realização de sessões de esclarecimento, em áreas como a violência 
no namoro, violência online, violência em razão da Orientação Sexual, Identidade 
e Expressão de Género e Caraterísticas Sexuais (OIEC), violência sexual, entre 
outras;

7. Realização de iniciativas e de encontros sobre MGF, casamentos infantis 
e direitos das raparigas e mulheres, entre outras temáticas; 

8. Promoção de ações de formação de profissionais sobre PTN; 

9. Construção de fluxogramas de atuação local na resposta a situações de MGF.



CIDADANIA
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover a intervenção cívica e participação, assegurando os princípios 
da igualdade entre mulheres e homens (IMH) e a não discriminação (ND)

► AÇÕES:
10. Celebração do Dia Municipal para a Igualdade;

11. Divulgação de campanhas, iniciativas e recursos na área da IMH e a ND; 

12. Realização de encontros/jornadas/workshops subordinados ao tema da IMH 
e a ND; 

13. Promoção de iniciativas de partilha de boas práticas com outras autarquias; 

14. Construção e divulgação do calendário com datas relevantes relativas 
à promoção da IMH e a ND a assinalar no município.

INTERVENÇÃO SOCIAL
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover a inclusão social de mulheres e homens no concelho da Moita

► AÇÕES:
15. Realização do Diagnóstico Social do concelho da Moita, integrando uma 
perspetiva de IMH e a ND; 

16. Realização de ações de informação/sensibilização sobre IMH e a ND para 
profissionais que intervenham com grupos de população mais vulnerável; 

17. Realização de ações de informação/sensibilização sobre mulheres e homens 
com deficiência, dirigida a profissionais com intervenção nesta área.

MERCADO DE TRABALHO
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover condições para uma participação plena e igualitária de mulheres 
e homens no mercado de trabalho e na atividade profissional

► AÇÕES:
18. Realização de iniciativas/ações de informação sobre segregação sexual nas 
profissões; 

19. Realização de ações de formação/informação sobre a promoção da igualdade 
e a não discriminação na procura ativa de emprego, numa perspetiva intersecional.



CULTURA
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Integrar a temática da igualdade entre mulheres e homens (IMH) e a não 
discriminação (ND) nas atividades culturais no território

► AÇÕES:
20. Promoção de iniciativas de visibilidade do papel das mulheres na cultura; 

21. Reforço de fundo documental/área temática sobre IMH e a ND da Rede 
Municipal de Bibliotecas e Bibliotecas Escolares;

22. Integração da temática da IMH e a ND na programação de atividades 
no âmbito das Bibliotecas Escolares

JUVENTUDE
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover a reflexão sobre a igualdade entre mulheres e homens (IMH) e a não 
discriminação (ND) junto da população juvenil

► AÇÕES:
23. Dinamização de atividades dirigidas a alunas/os do 2º, 3º ciclo, ensino 
secundário do concelho que visem promover a discussão em torno das questões 
de IMH e a ND em razão da OIEC.

EDUCAÇÃO
► OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal das famílias 
do concelho;

Incentivar a integração da perspetiva da promoção da igualdade entre mulheres 
e homens (IMH) e a não discriminação (ND) em contexto escolar.

► AÇÕES:
24. Alargamento da oferta de prolongamento de horário do ensino pré-escolar 
público;

25. Divulgação dos “Guiões de Educação, Género e Cidadania” junto dos agrupa-
mentos de escolas/ escolas;

26. Realização de ações de formação certificada em IMH e a ND, garantindo
a transversalização das questões da OIEC, para docentes e não docentes dos 
estabelecimentos de ensino.



DESPORTO
Integrar a temática da igualdade entre mulheres e homens (IMH) e a não 
discriminação (ND) nas atividades desportivas no município;

► AÇÕES:
27. Promoção de iniciativas de visibilidade com desportistas do concelho;

28. Integração da temática da IMH e a ND na programação de atividades desportivas 
municipais.

URBANISMO
► OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico e na organização 
do espaço

► AÇÕES:
29. Realização do mapeamento de percursos pedonais seguros para utilização 
por mulheres e homens (acesso a escolas, acesso a transportes públicos, entre 
outros);

30. Propor novos topónimos femininos.

Ficha Técnica:
Câmara Municipal da Moita
Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Divisão de Assuntos Sociais

Com a colaboração da Associação Mulheres Sem Fronteiras
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