
Conselho Local de 

Ação Social de Faro
Sessão de Plenário 09.06.2016

Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro



Ordem de trabalhos
• Abertura da Sessão;

• Apresentação Garantia Jovem (GJ) | Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Faro (MGD 13094);

• Adesão Novo Membro |Apresentação da OMNES PRO UNO Associação de 
Solidariedade Social do Algarve (MGD 14635);Solidariedade Social do Algarve (MGD 14635);

• Apresentação e Aprovação do Plano Municipal de Igualdade 2016-2018 (processo de 
apreciação por e-mail, decorrido entre 20.04.2016 a 02.05.2016);

• Apresentação da proposta de alteração ao Regulamento Interno do CLASF (proposta 
de convocatória utilizando apenas o endereço eletrónico de mail, como via de 

comunicação mais célere e eficaz, n.º 4 do art.º 17);

• Outros assuntos.



Abertura da Sessão



Apresentação GJ

Garantia Jovem – Dinamização da Rede Local 

Objetivo
Dinamização da Rede Local GJ, mobilizando parceiros locais para sinalização e registo de jovens 
NEET 

Agenda
•Enquadramento da GJ
•Implementação da GJ
•Plataforma GJ 



Apresentação Nova Adesão

OMNES PRO UNO 
Associação de Solidariedade Social do Algarve

Adesão de uma entidade sem fins 
lucrativos alínea a) do ponto n.º 2, do art.º 
9º  do Regulamento Interno e n.º 1 e n.º 2 
do art.º 22 e n.º 1, 2 e 3 do art.º 23 do DL 
115/06



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

Lei nº 75/2013 de 12 Setembro, publicada no Diário da República, 1ª série. Nº176, 12 de Setembro de 
2013. 

Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, onde destacamos o Artigo 33º, Competências materiais, que diz, na
alínea q) que compete à “Câmara Municipal, 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”, bem como das
orientações constantes nos Planos Nacionais: (V PNI, V PNPCVDG, III PNCTSH).

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010 

Resolução que define o quadro de referência aplicável às Conselheiras e aos Conselheiros Locais para a Igualdade), tendo
por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação das políticas locais para a cidadania e a igualdade de género,
entre as suas competências, à Conselheira(o) Local cabe a responsabilidade em acompanhar e dinamizar o Plano Municipal
para a Igualdade e de prevenção da violência doméstica e outras formas de discriminação, apresentar propostas concretas
para a ação nos domínios da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação, da proteção da maternidade e da
paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de homens e mulheres e combate à violência doméstica
e outras formas de discriminação.



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

Decreto-Lei n.º115/2006, publicado no Diário da República, 1ª série A. Nº114, 14 de junho de 2006. Decreto-Lei n.º115/2006, publicado no Diário da República, 1ª série A. Nº114, 14 de junho de 2006. 

Artigo 10º

Princípio da igualdade de género

No quadro da rede social, o planeamento e a
intervenção integram a dimensão de género quer
nas medidas e ações quer na avaliação do impacte.



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

Plano Municipal para a Igualdade de Género e de Oportunidades de Faro 

2016-2018 
APROVAÇÃO 
CLASF 
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Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

GTAI

Associação Portuguesa de Apoio à Vitima | GAV de Faro
Associação para o planeamento da Família Regional do Algarve – APF Algarve E
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Associação para o planeamento da Família Regional do Algarve – APF Algarve
Associação Sê Mais Sê Melhor
Câmara Municipal de Faro – Departamento de Ação Social e Educação 
Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Faro/Loulé
EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza
Fundação António Silva Leal
Grupo de Ajuda a Toxicodependentes
Movimento Democrático para as Mulheres
Guarda Nacional Republicana de Faro
Polícia de Segurança Publica de Faro
Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais de Faro



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

2011

Freguesia
População Residente

HM H MHM H M

UF Conceição e 

Estoi
8176 4072 4104

Conceição 4524 2269 2255

Estoi 3652 1803 1849
Santa Bárbara de 

Nexe 
4116 2038 2078

UFF Sé e S. Pedro 44119 20791 23328
Sé 29542 13796 15746

São Pedro 14577 6995 7582

Montenegro 8149 4045 4104

Fonte: INE Censos 2011

52%
48%



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

• Nº Desempregados inscritos, segundo o sexo, (mês de referencia dez) Faro assume a 
particularidade regional de um número superior de homens “à procura de emprego” (IEFP 
relatórios mensais por concelho)

• Prevalecem as situações de desigualdade de género quer na remuneração base quer no ganho 
mensal (Quadros de Pessoal publicação dez 2014)

• Perfil Vitima maioritariamente do sexo feminino, idades entre os 25 e os 44, casada, 
relativamente escolarizada e empregada (Estatísticas APAV/GAV 2014) ; 

• Aumento das sinalizações faixa dos 11 aos 17 anos e no escalão etário dos maiores de 65 anos;

• Esmagadora maioria da população em situação de Sem-Abrigo é  do sexo masculino (NPISA)

• outros (…)



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018
Áreas Prioritárias de 

Intervenção

Objetivos Estratégicos

Participação política e 

cívica 

Aumentar a participação das mulheres nos centros de poder e na tomada de 

decisão

Violência de género Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações, Violência de género Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações, 

nomeadamente nas situações de Violência no Namoro, Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos 

Saúde Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens na área da saúde, 

privilegiando a sensibilização de intervenientes em saúde

Emprego Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do emprego e 

do empreendedorismo, sensibilizando os agentes locais

Educação e Ensino Integrar a igualdade de género no ensino e na educação formal e não formal



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

Áreas Prioritárias de 

Intervenção (cont)

Objetivos Estratégicos

Urbanismo e Organização 

do espaço

Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico e na organização do 

espaço e a conciliação entre a vida profissional e a vida familiardo espaço espaço e a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar

Cultura e Património Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na programação 

cultural municipal e na visibilidade do património histórico e cultural local

Desporto Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens no domínio desportivo

Discriminações múltiplas Prevenir e combater as discriminações múltiplas numa perspetiva de género

Informação, comunicação 

e divulgação

Integrar a perspetiva de género nas áreas da informação, comunicação e 

divulgação de forma transversal e inclusiva, potenciando meios municipais entre 

outros.



Apresentação e Aprovação 

PMI 2016-2018

AREAS PRIORITÁRIAS | OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Sensibilização de públicos 

estratégicos

Tipos de intervenção

Sensibilização de toda a 

comunidade

Formação de públicos 

estratégicos

Recursos e estruturas

Investigação

Produção de Materiais

Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização



Apresentação da Proposta de Alteração 

ao Regulamento Interno do CLASF

n.º 4 do art.º 17

• Proposta de convocatória utilizando apenas o endereço eletrónico (e-mail), como via de 
comunicação mais célere e eficazcomunicação mais célere e eficaz

� “As sessões ordinárias

do plenário são convocadas
pela presidência do CLAS
de Faro, através de carta
enviada com 10 dias de
antecedência a cada um
dos membros, com
indicação da respetiva
ordem de trabalhos e
demais documentação a
apreciar.”

� “As sessões ordinárias do plenário
são convocadas pela presidência do
CLAS de Faro, através de e-mail com
10 dias de antecedência a cada um
dos membros (excecionalmente por
carta enviada), com indicação da
respetiva ordem de trabalhos e
demais documentação a apreciar,
como via de comunicação mais célere e

eficaz.”



Outros Assuntos



Obrigada(o)Obrigada(o)


