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• Enquadramento 
 
 
As Autarquias, por se encontrarem mais próximas da comunidade, desenvolvem práticas de parceria e de trabalho coletivo, constituindo-se 

como entidades privilegiadas no combate à persistência de desigualdades e discriminações, contribuindo para aumentar a coesão social. 

 

O município de Faro através da Conselheira e da boa articulação com o Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e de 

Oportunidades, em concertação com a Rede Social Local, no âmbito dos trabalhos promovidos pelo Grupo Temático criado para o efeito, 

(Artigo 26º do regulamento interno) no seio do Conselho Local de Ação Social de Faro, promove assim, o preconizado desenvolvimento 

integrado da perspetiva de género e de igualdade de oportunidades nas políticas municipais, aprofundando a efetiva igualdade entre 

mulheres e homens através medidas e iniciativas concretas pré-concertadas.  

 

Assente nestas premissas, o Município de Faro assume a implementação de uma estratégia para a integração da perspetiva da igualdade de 

género e de oportunidades, como princípio fundamental de uma Boa Governação, através do desenvolvimento deste Plano Municipal para a 

Igualdade de Género e de Oportunidades. O Plano sendo construído na lógica da complementaridade de recursos e conhecimentos entre as 

entidades parceiras e as diversas unidades funcionais da Município, numa perspetiva abrangente e integradora das experiências e 

competências próprias de cada área. 
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No município de Faro estas preocupações e estas temáticas tem-se assumido como de particular sensibilidade, sendo nesse sentido integradas 

progressivamente e de forma transversal neste domínio, destacando-se algumas práticas e colaborações entretanto encetadas. 

 

Ao abrigo do Projeto PROIGUAL (promovido pela CEAL) o Município de Faro, à semelhança de outras autarquias do distrito, formou um 

conjunto de técnicos das mais diversas áreas funcionais (homens e mulheres), bem como, à data, e ao abrigo do mesmo projeto a antiga 

conselheira usufruiu também de formação específica para conselheiros, culminando na elaboração de um plano interno de igualdade. 

 

Em Julho de 2015, ao abrigo do Projeto Equo (promovido pela Questão de Igualdade - Associação para a Inovação Social) o Município de 

Faro proporcionou a um conjunto de técnicos de 6 entidades parceiras do CLASF formação nestas matérias, tendo 3 das entidades 

participantes, por auto-proposta, sido envolvidas e acompanhadas no mesmo em sistema de consultadoria gratuita com vista à elaboração e 

implementação dos seus planos internos de igualdade de género e de oportunidades. 

 

Fruto da cooperação com a CIG nos dias 5 e 6 do mês de novembro de 2015, 7 Municípios da região do Algarve, usufruíram em Faro na AMAL, 

de uma Formação em Elaboração de Planos Municipais de Igualdade, ministrada pela CIG (Comissão para a Igualdade de Género), a saber 

Faro, Olhão, Aljezur, Castro Marim, Vila do Bispo, Silves, Alcoutim, uma organização Conselho Local de Ação Social de Faro. 

 

O presente Plano encontra-se inscrito no Plano de Desenvolvimento Social concelhio pré-aprovado a 4 dezembro de 2014 em sede de sessão 

de Plenário do Conselho Local de Ação Social de Faro, tendo sido reconhecido e aprovado pelo CLASF a 09/06/2016. 
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• Legislação 
 

 

A Implementação de Planos Municipais para a Igualdade, está em consonância com a Lei nº 75/2013 de 12 Setembro, publicada no Diário da 

República, 1ª série. Nº176, 12 de Setembro de 2013. A referida Lei 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). 

 

Ainda com base na 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. 
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• Entidades Parceiras GTAI 
 
O Plano é coordenado pela Conselheira para a Igualdade Local e respetiva equipa técnica da Equipa de Cooperação e Planeamento do 
Departamento de Ação Social e Educação, construído e monitorizado pelo Grupo de Trabalho Area da Igualdade, integrado no Conselho 

Local de Ação Social e operacionalizado através das parcerias abaixo enunciadas entre outras: 
 
 E-mail Contato 

Telefónico 
Morada 

Associação Portuguesa de Apoio à Vitima | 
GAV de Faro 

apav.faro@apav.pt 289820788 Rua José de Matos n.º 14A, 1º Piso, 

8000-544 Faro 

Associação para o planeamento da Família 
Regional do Algarve – APF Algarve 

apfalgarve@gmail.com 289863300 Edifício Ninho de Empresas - Centro de 

Incubação de Faro 

Rua Monsenhor Henrique Ferreira da 

Silva, nº 9, 8005-137 Faro 

Associação Sê Mais Sê Melhor cmaiscmelhor@gmail.com 962953962 
969670159 

Rua Dorilia Carmona, n.º10, 1 T, 8000-

318 

Câmara Municipal de Faro – Departamento 
de Ação Social e Educação  

dase@cm-faro.pt 289870869 Praça José Afonso n.º 1, 8000-173 Faro 

Cruz Vermelha Portuguesa|Delegação de 
Faro 

dfaro@cruzvermelha.org.pt 
dfaro.areasocial@cruzvermelha.org.pt 

913540524 Rua Doutor Justino Cúmano, n1, 8000-

333 Faro 

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza n.faro@eapn.pt 9142145522 Rua D. Jerónimo Osório n.º 5, 2º Dt 8000 

Faro 

Fundação António Silva Leal auditoria@fasl.pt  289888180 Rua José Rosário Silva, Lote 36 A, 8000-

145 

Grupo de Ajuda a Toxicodependentes gato.gflat@gmail.com 
anasantos.gato@gmail.com 

289813106 
962959140 

Rua Castilho, n.º9 – 2 8000-244 Faro 

Movimento Democrático para as Mulheres geral@mdm.org.pt 
mdm.faro@gmail.com 

918906815 
289878876 

Praceta Salgueiro Maia, Bloco J R/C, 

8000 Faro 

Guarda Nacional Republicana de Faro ct.far.dfar@gnr.pt 2891193065 Largo de S. Sebastião, n.º18, 8000-155 
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961196118 
Polícia de Segurança Publica de Faro div.faro@psp.pt  289899899 Rua da PSP nº 32, 8000-408 

Direção Geral de Reinserção Social e 
Serviços Prisionais de Faro 

Isa.m.gomes@dgrsp.mj.pt  289895820 Praceta Duarte Pacheco, n.º 15, 2º 

andar, 8000 Faro 
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• Diagnóstico 
 

 

Indicador por excelência de um estado de Democracia e do sucesso das políticas públicas que se vão implementando progressivamente nos 

vários domínios, as matérias da igualdade de género e de oportunidade consignam nas autarquias um importante papel no combate a todas 

as formas de discriminação, eliminação de estereótipos e da promoção de uma plena cidadania, em particular traduzida na efetiva 

igualdade entre homens e mulheres, como fator por excelência da coesão social local. 

 

É tarefa do Estado promover a igualdade entre mulheres e homens, sendo um pilar estruturante do Estado de direito democrático e um 

princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa, a não -discriminação em função do sexo ou da orientação sexual. 

 

Alguns indicadores ilustram a realidade concelhia que no que concerne à sua representatividade por sexo, o concelho de Faro assume uma 

maior expressividade feminina em todos os territórios do concelho, realidade que não se verificou nos anteriores momentos censitários e que 

ao nível da educação e emprego terá o seu natural impacto. 
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Quadro 1. População Residente em Faro por Freguesia (Variação 1991/2001/2011).  
 

 
2011 2001 1991 

  

Freguesia População Residente População Residente População Residente Variação total (%) 

 
HM H M HM H M HM H M 1991/2001 2001/2011 

UFCE 8176 4072 4104 7289 3671 3618 6762 3367 3395 16,5 23,8 

Conceição 4524 2269 2255 3751 1870 1881 3662 1834 1828 2,4 20,6 

Estoi 3652 1803 1849 3538 1801 1737 3100 1533 1567 14,1 3,2 

SBN 4116 2038 2078 4119 2085 2034 4338 2149 2189 -5,0 -0,1 

UFSSP 44119 20791 23328 41307 19633 21674 39661 18887 20774 1,7 17,7 

Sé 29542 13796 15746 28546 13479 15067 25287 11948 13339 12,9 3,5 

São Pedro 14577 6995 7582 12761 6154 6607 14374 6939 7435 -11,2 14,2 

Montenegro 8149 4045 4104 5336 2680 2656 n.d. n.d. n.d. n.d. 52,7 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 

 

Relativamente ao número de desempregados inscritos por sexo, em Faro, Algarve e Continente e tendo como referência o mês de Dezembro 

no período temporal de 2007 a 2015, saliente-se que no nosso concelho, em particular de 2008 em diante, o número de desempregados 

homens é superior ao número de desempregadas mulheres. Esta característica reconfigura e representa uma mudança na disposição do 

desemprego e a necessidade de acompanhar com uma maior proximidade as inerentes alterações em termos de igualdade de género e os 

eventuais constrangimentos em termos de conciliação entre o trabalho e a vida familiar. 
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Esta constatação associada ao facto de assistirmos cada vez mais a um mercado de trabalho marcado pela progressiva entrada das 

mulheres nesse campo, pelo registo de salários mais baixos auferidos pelas mesmas, e no enquadramento de uma crise nacional, 

regionalmente incidente em sectores acentuadamente mais masculinos como o da construção civil, reflete-se num menor número de 

mulheres inscritas nos centros de emprego como “à procura de emprego”.   

 

Quadro 2. N.º de desempregados segundo o sexo em Faro, Algarve e Continente, tendo como referência o mês de Dezembro de 2007 a 2015 

 

  Faro Algarve Continente 

  Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Dez 2007 803 920 5343 8692 151164 226272 

Dez 2008 940 840 6854 9644 173565 228980 

Dez 2009 1639 1239 12697 12905 236791 267984 

Dez 2010 1816 1470 13935 14363 238611 281277 

Dez 2011 2185 1744 16128 15530 273877 302506 

Dez 2012 2411 1939 18486 17154 332071 343395 

Dez 2013 2187 1854 16430 16013 317115 337454 

Dez 2014 1638 1421 13312 13718 272488 291824 

Dez2015 1556 1377 12681 13525 248586 273025 

 

Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 & CLASF 
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A informação disponibilizada pelo apuramento estatístico dos dados do Quadro de Pessoal de 2013, tendo como referência o mês de Outubro 

apresenta igualmente indicativos oficiais sobre a prevalência das situações de desigualdade de género repercutidas quer na remuneração 

base quer no ganho mensal. 

 

Quadro 3. Remuneração base médias e Ganho Médio, por Região (NUTII) do Continente, segundo o sexo (Out 2013) 

 

REMUNERAÇÕES BASE MÉDIAS E GANHO MÉDIO, POR REGIÃO ( NUT II) DO CONTINENTE, SEGUNDO O 
SEXO 

Outubro de 2013 

  Remuneração Base Ganho 

Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens 

TOTAL 912,18  816,21 993,79  1 093,82 958,12  1 209,21  

Norte 809,50  729,04  875,83  963,43 848,47  1 058,22  

Centro 786,82  704,43  855,09  940,36 819,03 1 040,90  

Lisboa 1 148,45 1 015,21 1 265,42 1 383,57 1 204,00  1 541,20 

Alentejo 805,19  712,03  882,90  994,11 844,91  1 118,57  

Algarve 785,87  726,86  845,35  930,97 847,05 1 015,57  

 

Fonte: GEE (dezembro 2014), Quadro de Pessoal de 2013 

 

Não obstante da panóplia de informação disponível através das mais variadas campanhas de informação e sensibilização entre outros 

protocolos e parcerias entretanto estabelecidos, sobre as políticas de prevenção e combate à violência doméstica e de género, verifica-se 

que a problemática da violência conjugal/doméstica continua a ser uma realidade muito silenciada e demasiadamente tolerada e ate 
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mesmo reproduzida cada vez mais nos escalões etários mais jovens (violência no namoro) mantendo-se a vítima, seja esta homem ou mulher, 

na condição de elemento na situação mais desprotegida.  

  

Neste âmbito são várias as entidades que local, distrital e nacionalmente, de diferentes naturezas jurídicas, no terreno e no nosso concelho 

operam e concertam na sua intervenção todos os esforços institucionais disponíveis para promover e acionar um conjunto imediato de 

respostas que vão de encontro e ou minimizem as consequências e impactos futuros das assimetrias de oportunidades, contribuindo para 

aumentar o acesso à informação disponível e a verdadeira igualdade de direitos entre homens e mulheres. Todavia, e efetivamente não 

cobrem todas as necessidades de apoio psicossocial, segurança e cuidados básicos (alimentação, higiene, transporte para centros de saúde, 

tribunais entre outros). 

 

No concelho, o Gabinete de Apoio à Vitima de Faro (Associação Portuguesa de Apoio à Vitima) funciona nas antigas instalações do SEF, na 

Rua José de Matos nos dias uteis, entre as 10h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30, em Faro. Este gabinete de forma gratuita e sigilosa, através 

de uma equipa de voluntários(as) devidamente formados(as), coordenada por uma única(o) técnica(o), que desde 1998 asseguram o 

atendimento, o apoio e o encaminhamento das vítimas e presta o necessário apoio jurídico, emocional, psicológico e social às vitimas de todo 

o tipo de crimes e em particular de vítimas de violência doméstica com toda a discrição que situação lhe assiste. 

 

Ao nível da privação dos direitos de cidadania, considera-se no âmbito da (des) igualdade de género as Vitimas diretas e indiretas de Crime 

de Violência Doméstica como grupo especialmente vulnerável. Esta é infelizmente uma realidade próxima demais, silenciada e 

demasiadamente tolerada, mantendo-se legalmente em perigo, muitas vítimas junto do respetivo agressor “e na condição de elemento na 

situação mais desprotegida”.  
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“Segundo as Estatísticas APAV | Relatório Anual| 2013 ao nível nacional foram instaurados 11.800 processos de apoio, registados 37.222 

atendimentos e identificadas 8.733 vítimas diretas, tendo sido verificado um total de 20.642 crimes na área do apoio à vítima”. Dados mais 

recentes Estatísticas APAV | Relatório Anual| 2014 mostram-nos que apesar dos 738 eventos formativos realizados ao nível nacional os números 

desta infeliz realidade não diminuíram, durante 2014 foram instaurados 12.379 processos de apoio, registados 37.222 atendimentos e 

identificadas 8.889 vítimas diretas, tendo sido verificado um total de 21.541 crimes na área do apoio à vítima. 

 

No que se refere à intervenção promovida pelo Gabinete de Apoio à Vitima de Faro os dados publicados mais recentes, “Estatísticas APAV | 

GAV de Faro 2014” destacando que deste total nacional, cerca de 293 processos de apoio foram registados no GAV de Faro, 216 vítimas 

diretas e um total de 619 crimes cometidos. Em 2013 verificaram-se cerca de 301 (o que traduz uma tímida redução face aos esforços 

concertados). 

 

Como refere o último relatório mantém-se a tendência dos anteriores anos, a maioria dos crimes contra as pessoas vida ou integridade física, 

são de violência doméstica | maus tratos físicos e psíquicos- 152º com 75.6% dos crimes registados (468), seguido dos crimes contra as pessoas 

| honra, com 3,4% dos casos (21) dos crimes relatados referentes a violação de domicílio ou perturbação da vida privada. Saliente-se ainda a 

representatividade dos casos de ofensa à integridade física simples 2,6% do total de crimes registados (16), e nas outras formas de violência o 

“stalking/assédio persistente” com igual percentagem de crimes participados 2,6% do total de crimes registados (16) à semelhança do total de 

crimes contra o património (16) e significativos 1.6% (10) referentes a crimes contra as pessoas |liberdade pessoal com recurso à ameaça ou 

coação. 
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Recorde-se ainda a este respeito que no anterior Diagnóstico Social (aprovado a 14 maio de 2009), do qual constam dados referentes ao 

relatório “Estatísticas 2007” haviam sido instaurados no GAV de Faro 266 processos, o que de 2009 para 2014 significou um aumento do crime 

denunciado a esta resposta na ordem dos 9% sendo que esta problemática se encontra longe de estar erradicada.  

 

No que concerne ao perfil da vítima, em 2014, a sua maioria são do sexo feminino 84,3% (182), 45,8%, tem entre 25 e os 44 anos, 43,5 % é 

casada ou encontrava-se em união de facto (31% e 12,5% respectivamente), pertence a um agregado de tipologia “família nuclear com 

filhos” (42,1%), é relativamente escolarizada pois possui o ensino secundário (14,4%), encontra-se empregada (39,8%) e tem relação de 

conjugalidade com o autor do crime (50,7%). Relevo no entanto para a percentagem de vítimas com 65 ou mais anos com 8,3% (18) dos 

crimes reportados no concelho à APAV, para a percentagem de vítimas de tipologia familiar monoparental 14,4% e / ou de famílias isoladas 

12,5% e para os 17,1% de pessoas desempregadas. Relativamente aos menores em 2013, o escalão etário mais significativo situava-se entre os 

11 e os 17 anos 7,4% em 2014 (verificando-se nesta faixa um aumento relativamente ao registado em 2013 de 5,7%) e à população idosa, os 

registos de 2014 referem 8,3% vítimas com 65 ou mais anos com face aos 7,6% do total de vítimas que nesta faixa etária em 2013 recorreram à 

APAV Gav de Faro. 

 

O perfil do alegado autor do crime, na sua maioria, é homem (83,7%), tem entre 35 e 50 anos (40,3%) é casado 34,8% (77) e encontra-se a 

trabalhar (43,9%). 

 

De acordo com o perfil traçado no Relatório de 2014 do GAV de Faro o tipo de vitimação continuada embora tendo diminuído de 93,4% 

registados em 2013 para os 76,9% registados em 2014, mantem-se superior à vitimação de caracter não continuado, sendo que, no que diz 

respeito à duração da mesma, o mais recorrente manter-se no espaço temporal de vitimação indicando os 2 a 6 anos 38,2 %. 
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No que concerne ao local do crime e a atestar o campo intimo deste fenómeno, mantem-se como o local do crime mais referenciado, a 

residência comum com 45,6% dos casos assinalados, seguindo-se a residência da vítima (20,0%). Entre 2013 e 2014 assistiu-se a uma tímida 

diminuição do número de crimes na residência comum e a um ligeiro aumento do número de ocorrências na residência da vítima o que pode 

indicar que a vítima se começa a afastar do agressor com mais recorrência.  

 

Nos processos de apoio com tipologia de crime associada, foram registadas 94 queixas representativas de 42,5% das situações (um aumento 

face à representatividade em 2013, 38,5%), valor relativamente aquém do desejável e que se coaduna com os 38,9% (86) das situações em 

que os utentes não recorreram às entidades policiais para relatar a sua situação (um decréscimo positivo face ao relatório de 2013 que 

referenciava que em 42,3% das situações não havia lugar a queixa ou denuncia). 

 

No que se refere aos vários tipos de apoio que a APAV prestou durante o ano de 2014, os mais recorrentes foram o apoio genérico/prático 

70,8% (238) e o apoio social com 11,3% (38) dos apoios prestados, seguidos do apoio jurídico 9,8% (33) e do apoio psicológico 8% (27). Apoio 

genérico referente a um amparo sobretudo de caracter emocional, informação sobre outras instituições, apoio no cancelamento de cartões 

bancários e renovação de documentos no campo do apoio genérico/prático. Dentro do apoio mais especializado o recurso ao para prover 

necessidades sociais (alimentação alojamento entre outras) e/ou pela prestação de informação jurídica no geral, o apoio na redação e ou 

apresentação de queixa/denúncia, o preenchimento de requerimento de proteção jurídica e a proposta ao Ministério Publico de 

aplicação/alteração de medida de coação, pedido de indemnização cível 1 e requerimento para divórcio, informação ao processo crime e 

informação ao processo de divórcio. 

 

Destaque-se por último e no que concerne ao papel da APAV no concelho a importância que salientam do trabalho de cooperação com 

outras instituições que permite um maior desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, destacando as parcerias com a Segurança Social 
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(20,5%), a Policia de Segurança Pública (14,7%) e a Guarda Nacional Republicana (9,1%) que, em conjunto, tem vindo a assegurar por um lado 

os bens e serviços essenciais desde a alimentação, apoio ao alojamento, requerimento de pedido de apoio judiciário, de prestações sociais 

que permitam agilizar o processo de autonomização das vitimas e por outro lado tem sido o garante das condições de segurança das vitimas 

nas diversas diligencias do processo de apoio na situação de crise, entre outros. 

 

De acordo com os registos do GAV de Faro prevalece como meio de contacto preferencial o contato presencial (cerca de 58,4%), seguido 

do contato telefónico (35%) sendo que habitualmente quem estabelece o mesmo é a/o própria vitima (53,1% das situações). De destacar 

entre 2012 e 2014 o aumento do número de sinalizações por familiares que em 2012 representava 20,6% das situações acompanhadas, em 

2013 assumiu 25,9% do total de contatos diretos e em 2014 quase se aproxima dos 33%. 

 

Sublinhe-se ainda o contínuo aumento da percentagem de intervenções na crise1 que em 2012 havia assumido 4,6% do total das intervenções, 

em 2013 registou uma representatividade de 7% e em 2014 assumiu 8% das situações reportadas ao GAV de Faro. 

 

Perante a expressividade do fenómeno e tendo em consideração a evolução e características do número de casos sinalizados à APAV – 

Gabinete de Apoio à Vitima de Faro, considera-se manifestamente insuficiente a capacidade dos únicos equipamentos de acolhimento 

temporário a mulheres vítimas de violência (sublinhe-se uma carência sentida no âmbito nacional). Localmente embora de âmbito nacional, 

no concelho a Casa Abrigo Sol Nascente, da Fundação António Silva Leal, com uma capacidade de 18 utentes respectivamente e a Casa de 

                                                           
1 “A intervenção na crise não é mais do que um processo de apoio pontual, com o objetivo de contribuir para uma redução do stress emocional do/a utente” in Estatísticas APAV | GAV de Faro 2014. 
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Acolhimento Emergência para Vitimas Violência Domestica2 da Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Faro, uma resposta de acolhimento 

com 12 camas de emergência são as únicas respostas existentes.  

 

Esta ultima estrutura de Acolhimento Emergência para Vitimas Violência Domestica, no âmbito de um projeto de intervenção e combate à 

violência de género, tendo durante o seu primeiro ano de intervenção acompanhado cerca de 115 pessoas (entre mulheres e filhos). 

 

Refira-se ainda a preocupação local pela formação contínua, creditada, no atendimento a prover neste domínio de especialidade, tendo a 

Delegação de Faro da Cruz vermelha Portuguesa em 2014 formado 10 pessoas ao abrigo de um projeto financiado pelo POPH, Eixo 8, 

tipologia 7.4, Formação de técnicos de apoio à vítima. 

 

Recorde-se que neste âmbito e destinado as camadas mais jovens a Delegação de Faro da Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito do Projeto 

Igualdade On violência OFF (inserido na tipologia 8.7.3 do POPH),promovido entre 2012 e 2014 teve como principais objetivos a prevenção da 

Violência de Género e a promoção da Igualdade de Género. Este Projeto promoveu junto da à comunidade em geral e para públicos 

específicos Seminários e Workshops Campanhas de Sensibilização e nas Escolas tendo sido desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito 

das temáticas da Igualdade de Género e Violência de Género; promovido um programa extenso de Atividades Lúdicas e Pedagógicas 

orientadas para a prevenção/promoção destas problemáticas e em vários formatos desenvolvidas Campanhas de sensibilização e 

divulgação. Como dimensão da abrangência de beneficiários ressaltando-se no final do projeto 5410 pessoas (2683 em 2012, 2247 em 2013 e 

480 em 2014). 

                                                           
2 Integrada no Plano Nacional Contra a Violência Doméstica esta resposta tem como objetivo acolher, durante 24h,  temporariamente, entre 3 dias  (72h)  e 10 dias (240h), vitimas de violência 
doméstica (VVD),  mulheres e os seus filhos menores, oriundos de qualquer região, que numa situação de emergência, necessitem de um local que garanta condições de segurança, que assegure 
os cuidados básicos necessários (alimentação, higiene, transporte para centros de saúde, tribunais  entre outros), e que através do apoio de equipas técnicas multidisciplinares, procuram minimizar 
os impactos da vitimação, e desenvolver mecanismos que visem prevenir a revitimação. 
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Dirigido em especifico as vítimas de violência de género foi dinamizado o Gabinete de Informação à Vítima (GIV), o qual garantiu durante a 

vigência do financiamento a prestação dos serviços de Atendimento/Aconselhamento Psicológico e Jurídico, que no total do projeto 

acompanhou 308 situações (65 em 2012, 116 em 201 e 127 em 2014). Foi ainda dinamizado no âmbito deste projeto um Grupo de Ajuda 

Mútua. 

 

Permanece ainda uma grande dificuldade em prover respostas de alojamento temporário em geral e em particular a vítimas de violência que 

se distinguem das restantes face a, de um momento para o outro, têm de ter uma resposta imediata mesmo que provisória, verificando-se que 

muitas das vezes a solução passa por recorrer a casas abrigo de outros locais do país.  Acrescido em algumas situações na dificuldade em 

articular, quando necessária, e apos hospitalização, a alta clinica com a alta social, impondo-se a necessidade de implementação de ações 

e projetos de desenvolvimento social que “visem o combate à violência doméstica, bem como, iniciativas que visem reforçar os mecanismos 

já existentes, a articulação entre os mesmos e a eficiente coordenação dos mecanismos com vista a prevenir/evitar e/ou reproduzir a 

(re)vitimação”. 

 

Ainda no domínio da problemática da violência doméstica o Município de Faro aderiu à Rede de Municípios Solidários no início do ano de 

2014, tendo subscrito os objetivos do Protocolo assinado entre a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, o Secretário 

de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a saber “instituir uma relação 

de cooperação entre as entidades signatárias no apoio ao processo de autonomização das vitimas de violência domestica, no momento de 
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saída das casas de abrigo” 3. Neste domínio tendo sido no Departamento de Ação Social e Educação sido atendidos(as) e encaminhados um 

total de 16 Atendimentos sociais a mulheres que se identificaram como vítimas de violência doméstica (5 atendimentos sociais com pedido de 

habitação ao qual não foi possível dar resposta por inexistência de fogos municipais disponíveis tendo as mesmos integrado a lista de espera 

existente), 8 atendimentos sociais, constituídos processos sociais que tiveram o solicitado acompanhamento social ao nível do 

encaminhamento para apoio ao nível do vestuário e alimentação, sendo 3 destes atendimentos específicos realizados ao nível do GAI- 

Gabinete de Apoio ao Idoso, atendendo à idade da vitima.  

 

Não obstante dos esforços concertados releva-se como prioritária a criação de respostas e equipamentos, seja de que natureza for, que 

assegurem o devido acolhimento temporário a vítimas de violência doméstica (que não possam por questões de segurança permanecer nas 

suas residências habituais), sejam estas mulheres ou homens, em idade ativa ou idosos, ou crianças. Esta necessidade revelando-se impreterível 

                                                           
3 No compromisso firmado, o Município de Faro assumiu a iniciativa de incluir nas suas prioridades de atribuição de fogos de habitação social, as vitimas de violência domestica 

(no geral, sejam homens ou mulheres com ou sem filhos) e avaliar a possibilidade de disponibilização de fogos que detenham no seu património para o arrendamento a baixo 

custo às vitimas de violência doméstica no momento de saída das casas abrigo, bem como, encontrando-se esgotadas as anteriores hipóteses (face à escassez de fogos 

municipais devolutos) e no âmbito do atendimento efetuado no serviço de ação social, comprometendo-se a prestar o apoio necessário na cedência de informação sobre os 

principais motores de busca e/ou atores locais no mercado de arrendamento local e/ou demais recursos/respostas de alojamento disponíveis. Durante 2015 deu-se a atribuição 

de 1 fogo municipal a mulher vítima de violência doméstica e seu filho. Tendo como constrangimento que toda e qualquer medida de acolhimento existente ao momento é 

temporária, desejavelmente com uma duração máxima de seis meses (salvo casos excecionais, devidamente fundamentados), este protocolo subscrito voluntariamente por um 

conjunto de municípios aderentes visa contribuir para agilizar o processo de autonomização numa das principais dificuldades que se colocam, os elevados custos associados a 

uma resposta habitacional na comunidade/no mercado geral face a uma situação económica de si frágil, frequentemente associada à quebra de uma dependência financeira, 

que dificilmente consegue ser compatível com a reorganização do orçamento familiar pós crise. 
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como suporte básico no patamar do imediato da intervenção que, permitirá numa situação de acolhimento de emergência estabilizar o 

equilíbrio físico e emocional da vítima, salvaguardando a sua integridade e garantindo-lhe uma maior minimização dos impactos da 

vitimação.  

 

Revela-se ainda premente a promoção e dinamização de projetos e outras respostas ou medidas que visem a sensibilização nas camadas 

mais jovens para a igualdade de género e para o exercício de uma cidadania ativa em prol do combate às desigualdades sociais nas suas 

mais variadas formas. 

 

Igualmente a prevenção de situações de risco nas faixas etárias mais envelhecidas, são vetores de intervenção por este plano considerados 

prioritários, assim como toda a natureza de ações que envolvam o apoio às famílias em geral e em particular às monoparentais e/ou isoladas, 

pela situação de peculiar vulnerabilidade em termos de proteção e suporte familiar. 

 

A população com deficiência e/ou incapacidade no que concerne à prevenção de situações de risco ressalva-se como grupo 

especialmente vulnerável atendendo à complexidade das mais variadas configurações familiares e ou tendência para de forma não direta 

esvanecer possíveis sinais de necessidades ou perigo em termos de proteção. 

 

Verificando-se que a maioria das vítimas se encontra empregada, pode e deve ser encarada uma mais-valia e ou um instrumento de 

combate à discriminação de género o incentivo à implementação de planos internos de igualdade e a promoção de debates e outros 

formatos de espaços/veículos de informação, acerca das temáticas de igualdade de género e de oportunidades.  
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• Mecanismos de verificação e controlo do PMI 2016-2018 

Defende-se um modelo de acompanhamento e avaliação interno ao próprio grupo de trabalho, recorrendo sempre que monitorizado a uma 

apreciação pelo Plenário do CLASF, independente do conjunto de atores envolvidos mais diretamente, bem como se prevê o 

estabelecimento de um processo que facilite a monitorização e acompanhamento do PMI concelhio. 

 

Dar-se-á a devida importância a um modelo de acompanhamento, monitorização e avaliação com apostas estratégicas concretas, 

exequíveis devidamente concertadas que promovam a igualdade de género e de oportunidades. Tal como preconizado nos varios 

instrumentos de planeamento estratégico concelhios será apoiado e fomentado o aparecimento de projetos e iniciativas que tenham em 

linha de conta a sua própria avaliação dos resultados e impactos propostos a fim de tornar mensurável a evolução em termos de 

representações e praticas. 

 

Em termos mais operacionais, serão produzidas estatísticas regulares de difusão e análise de cumprimentos dos objetivos estratégicos 

estabelecidos, bem como dos resultados físicos e da sua coerência individual e global.  

 

Proceder-se-á a uma avaliação anual do seu contributo para os Objetivos do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e 

Não-Discriminação e dos objetivos estratégicos locais e regionais, tendo ainda como referência as apostas definidas para o quadro 

comunitário 2014-2020, nomeadamente as concertadas no DLBC U Projeto Faro 2020 e no Plano de Desenvolvimento Social do concelho de 

Faro 2014-2020. 
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| Áreas Estratégicas do V PNI  
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013 de 31 dezembro de 2013 assumido o compromisso com a execução das políticas públicas no 

âmbito da cidadania e da promoção da igualdade de género, designadamente através da execução dos Planos Nacionais.  

 

Assim, foram delineadas 7 Áreas estratégicas no V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação que deverão 

ser tidas em especial consideração nos diferentes tipos de intervenção, nos objetivos traçados, no planeamento das ações e na escolha dos 

intervenientes. 

 

1) Integração da Perspetiva da Igualdade de Género na Administração Pública Central e Local; 

2) Promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens nas Políticas Públicas: 

2.1) Educação, Ciência e Cultura; 

2.2) Saúde; 

2.3) Juventude e Desporto; 

2.4) Inclusão Social e Envelhecimento; 

2.5) Ambiente, Ordenamento do Território e Energia; 

3) Independência Económica, Mercado de Trabalho e Organização da Vida Profissional, Familiar e Pessoal; 

4) Orientação Sexual e Identidade de Género; 

5) Organizações não -governamentais; 

6) Comunicação Social; 

7) Cooperação. 
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| Áreas Prioritárias de Intervenção e objetivos estratégicos concelhios i 
    

O Plano Municipal de Igualdade do concelho de Faro no enquadramento do acima referenciado é, para o biénio 2016-2018, composto por 10 

áreas de intervenção identificadas e reconhecidas territorialmente como prioritárias, às quais correspondem objetivos estratégicos conforme 

descrito no quadro que se segue que em si contribuem para as áreas estratégicas e para algumas das medidas do V PNI 2014-2017. 

 

Áreas Prioritárias de 

Intervenção 

Objetivos Estratégicos 

1. Participação política e 

cívica  

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

2. 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  

3. Saúde Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens na área da saúde, privilegiando a sensibilização de intervenientes em 

saúde 

4. Emprego Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do emprego e do empreendedorismo, sensibilizando os 

agentes locais 

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

6. 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 familiar 

7.  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 
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8. Desporto Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens no domínio desportivo 

9. Discriminações 

múltiplas 

Prevenir e combater as discriminações múltiplas numa perspetiva de género 

10.  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. 
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1. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Participação política e cívica 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Aumentar a participação das mulheres nos centros de poder e na tomada de decisão 

 
Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Sensibilizar para o valor 

da participação 

equilibrada e o bem-estar 

da comunidade 

Debates sobre a 

participação política e 

questões de poder , 

Comemoração dos 40 

anos de poder local eleito 

Entidade promotora-  
MDM 
 

N.º de inquéritos 

respondidos 

Nº de Participantes 

no Debate 

 

Investigação e.g. 

Aumentar o 

conhecimento sobre a 

composição dos corpos 

da Administração 

Publica local no exercício 

das funções públicas 

 

Elaboração de uma 

brochura com o título 

‘Construindo Igualdade 

de Género: Onde 

estamos?” 

Entidade promotora- DE 
CMF 
 
Entidades dinamizadora- 
CIG 
Público destinatário- 
Colaboradores Autarquia 

N.º 
Colaboradores 
N.º Sessões 
Questionários (1ª 
e 2ª sessão) 

1 sessão 2016 
 
2 sessão 2017 
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2. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Violência de Género 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações 

 
Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 
 

Aprofundar os conceitos 

de igualdade, 

desigualdade, violência 

de género, 

nomeadamente violência 

doméstica e tráfico de 

seres humanos, bem 

como a relação entre 

eles, e promover uma 

reflexão sobre linhas de 

orientação estratégica 

para um 

Plano Municipal para a 

Igualdade e Prevenção e 

Combate à Violência de 

Género e para a 

criação/gestão de redes 

locais de intervenção na 

área da Violência de 

Género  

Sessões práticas sobre 

Planos Municipais para 

a Igualdade e 

Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos  

 

 

 

 

 

 

Entidade promotora-  
GTAI 
 
Entidades 
dinamizadora- 
GTAI (Sê mais Sê melhor  
mdm, apav, cvp e FASL, 
EAPN, GATO, APF - 
Algarve) 
 
Público destinatário- 
Hospitais, Centros de 
Saúde, IPSS, PAP, GNR, 
SEF, CDSS, outros 
 

 
Nº Sessões 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 sessão 1º sem 2017 
 
2 sessão 2º sem 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop “mulheres 

ciganas” 

Entidade promotora-  
EAPN/Faro  
Entidades 
dinamizadora- 
EAPN/Faro em parceria 
com a FASL 
Público destinatário- 
Mulheres Ciganas e 
Publico em Geral 

Nº de participantes 
Avaliação da sessão 

25 de Maio 2016 
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Sensibilização de 
públicos estratégicos 
(cont) 
 

Aprofundar os conceitos 

de igualdade, 

desigualdade, violência 

de género, 

nomeadamente violência 

doméstica e tráfico de 

seres humanos, bem 

como a relação entre 

eles, e promover uma 

reflexão sobre linhas de 

orientação estratégica 

para um 

Plano Municipal para a 

Igualdade e Prevenção e 

Combate à Violência de 

Género e para a 

criação/gestão de redes 

locais de intervenção na 

área da Violência de 

Género (cont) 

Acões de 
sensibilização/informação 

Entidade promotora- 
G.A.TO.  
Publico Destinatário: 
Profissionais da área do 
acompanhamento social 
de público vulnerável, 
saúde, educação, alunos 
dos 2º, 3º e secundário e 
público geral com 
interesse e com ligações 
pessoais e/ou 
profissionais nesta 
temática 

 
 
N.º de sessões: 8 
sessões 

 
 
A aguardar 
projeto/financiamento 

Apoio Psicossocial Entidade promotora- 
G.A.TO.  
Publico Destinatário: 
vítimas e a agressores 

 A aguardar 
projeto/financiamento 

Treino de competências 
Pessoais e Sociais 

Entidade promotora- 
G.A.TO.  
Publico Destinatário: 
vítimas, agressores 
crianças e jovens ou 
adultos 

 A aguardar 
projeto/financiamento 

Grupos de Inter-ajuda Entidade promotora- 
G.A.TO.  
Publico Destinatário: 
Vítimas de violência 

 A aguardar 
projeto/financiamento 

Experiência-piloto de 
controlo penal dos 
agressores 

Entidade promotora- 
G.A.TO.  
Publico Destinatário: 
Agressores de 
violência doméstica 

  
 

A aguardar 
projeto/financiamento 
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 Informar e prevenir as 

situações de 

desigualdade de género, 

de Violência Domestica e 

violência nos idosos. 

 

Workshop e debate Entidade promotora- 
APAV    

Gabinete de apoio à 

vitima de Faro 

 

Publico Destinatário – 
 

 
A definir 
 

 
A definir 
 
 
 
 
 
 

Sensibilização de toda 
a comunidade 

Abordar os conceitos de 

igualdade, desigualdade, 

violência de género, 

nomeadamente violência 

doméstica e tráfico de 

seres humanos, bem 

como a relação entre 

eles. 

 

Ações de rua Entidade promotora- 
MDM  
 
Publico Destinatário – 
População em Geral  

 18 de Outubro 2016 
 
25 Novembro de 2016- e 
20 17-Dia Internacional 
para a Eliminação da 
Violência Contra as 
Mulheres 

Consolidar a importância 

da “avaliação do impacto 

de género nas Politicas 

Públicas e nas Medidas 

Legislativas” 

Plenário Temático Entidade Promotora 
Municipio de Faro| 
CLASF 
 
Entidade 
Dinamizadora:  
Questão de Igualdade 
associação para a 
Inovação social 
 
Publico Destinatário:  
Parceiros do CLASF e 
outros 

N.º Participantes 
 
Avaliação da Sessão 

21 Abril 2016 

Diminuir a legitimação e 

a tolerância social face à 

Seminário “ Prevenir a 

exploração e abuso sexual” 

Entidade promotora-
EAPN/Faro em parceria 

 
Nº de participantes 

 
25 de Novembro 2016 
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violência de género, 

incluindo a violência nas 

relações de intimidade e 

a violência 

no namoro, nas suas 

múltiplas manifestações 

e tráfico de seres 

humanos  

com CPCJ Faro 
 
Entidades 
dinamizadora- 
CVP/GATO/ CIG / 
MDM/APF - Algarve 
 
Público destinatário- 
Tribunais 
Escolas 
Centros de saúde/un. 
hospitalares 

Avaliação da atividade 
 
 
 
 
.º Ações 
Nº Formandos 

Formação de públicos 
estratégicos 

Formar agentes 

qualificados/as que 

atuem no domínio da 

violência doméstica e/ou 

prevenção da vitimação 

ou revitimização. 

 

Técnico/a de Apoio à 

Vitima (TAV) - Curso para 

Habilitação de Técnico/a 

de Apoio à Vítima 

Entidade promotora- 
CVP – Delegação de Faro 
 
Público destinatário- 
Profissionais no 
apoio/atendimento de 
vítimas de Violência 
Doméstica. 
 

Nº de formandos 
Nº de cursos 

Início 2016/2017 
Aguarda projeto 

Recursos e estruturas Acolhimento e 

atendimento 

personalizado de vítimas 

de violência doméstica. 

Acompanhamento e 

encaminhamento 

adequados às suas 

necessidades. 

Apoio judicial e 

psicossocial das vítimas 

de Violência Doméstica. 

Núcleo de Atendimento a 

Vítimas (NAV) 

Acolher, acompanhar e 

encaminhar vítimas de 

Violência Doméstica e 

filhos menores. 

 

Criar condições para a 

inclusão, qualificação e/ou 

reintegração das vítimas 

de Violência Doméstica. 

Entidade promotora-  
CVP – Delegação de Faro 
 
Entidades 
dinamizadora- 
CVP – Delegação de Faro 
 
 
Público destinatário- 
Vítimas de violência 
doméstica e filhos 

Nº de acolhimentos 
efetuados  

Início 2016/2017 
Aguarda projeto 
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  menores 
 

Acolher, proteger e 

apoiar vítimas de 

Violência Doméstica no 

período de emergência 

social. 

Encaminhar as vítimas 

de Violência Doméstica 

para as respostas 

adequadas. 

Centro de Acolhimento de 

Emergência de Vítimas de 

Violência Doméstica 

(CAEVVD): Acolher, 

integrar, apoiar e 

encaminhar vítimas de 

Violência Doméstica em 

situação de emergência 

social. 

Entidade promotora- 
CVP – Delegação de Faro 
 
Público destinatário- 
Vítimas de Violência 
Doméstica e filhos 
menores em situação de 
Emergência Social 

Nº de acolhimentos 
efetuados 

Desde Dezembro de 
2014 
Contínuo 

Capacitação dos técnicos 

de Acompanhamento e 

encaminhamento no que 

concerne ao 

conhecimento dos 

recursos e respostas no 

campo do apoio social, 

judicial e psicossocial das 

vítimas e  agressores de 

Violência Doméstica  

Encontro Técnico recursos 

e respostas no campo do 

apoio social, 

judicial e psicossocial das 

vítimas e  agressores de 

Violência Doméstica 

Entidade promotora-  
DGRSP 
 
Entidades 
dinamizadora- 
GTAD 
 
Público destinatário- 
Técnicos(as) da DGRSP e 
restantes elementos do 
GTAD 
 

N.º de técnicos 
Participantes  
 
 

24 Maio 2016 
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3. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Saúde 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens na área da saúde, privilegiando a sensibilização de 

intervenientes em saúde 

 
Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de toda 
a comunidade 

Diminuir a legitimação 
e a tolerância social 
face à violência de 
género, incluindo a 
violência nas 
relações de intimidade 
e a violência 
no namoro, nas suas 
múltiplas 
manifestações, 
sublinhando a 
existência de VD nas 
relações 
homossexuais, a 
homofobia e tráfico de 
seres humanos. 

- Workshops, ações de 
formação e ações de 
sensibilização sobre as 
temáticas 
 
 - Debates, tertúlias e 
seminários 
 
- Ações de rua de 
sensibilização para a 
violência de género 
em datas específicas 
através do teatro 
invisível, flashmobs, 
libdubs, entrevistas, 
reportagens, entre 
outros. 
 
- Ações virtuais de 
sensibilização para a 
violência de género 
 

Entidade promotora- 
CMF 
 
Entidades 
dinamizadora- 
CVP/GATO/ CIG / 
MDM/Se mais se 
melhor/MAPS/APF 
Algarve 
 
Público destinatário- 
Tribunais 
Escolas 
Centros de saúde/un. 
Hospitalares 
Comunidade Geral 
(transeuntes da baixa 
de Faro, entre outros 
públicos) 
 
 
 
 

N.º Ações 
Nº Formandos/as 
 
Avaliação realizadas 
pelos/as participantes 
e entidades 
 
Feedback qualitativo  
 
Referências existentes 
nos media 
 
Nº visualizações 
online 

Biénio 2016-2018 a 
calendarizar 
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Sensibilização de 
públicos estratégicos 
 

Aprofundar os conceitos 

de igualdade, 

desigualdade, violência 

de género, 

nomeadamente violência 

doméstica e tráfico de 

seres humanos, bem 

como a relação entre 

eles, e promover uma 

reflexão sobre linhas de 

orientação estratégica 

para um 

Plano Municipal para a 

Igualdade e Prevenção e 

Combate à Violência de 

Género e para a 

criação/gestão de redes 

locais de intervenção na 

área da Violência de 

Género  

Sessões práticas sobre 

Planos Municipais para 

a Igualdade e 

Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres 

Humanos  

Entidade promotora-  
GTAI 
 
Entidades 
dinamizadora- 
(Sê mais Sê melhor  
mdm, apav, cvp , FASL, 
EAPN, GATO, APF 
Algarve e outras) 
 
Público destinatário- 
Hospitais, Centros de 
Saúde, IPSS, Associações, 
PAP, GNR, SEF, CDSS, 
CPCJ, cursos da 
universidade (cursos de 
ciências humanas, 
cursos de educação e 
sociais e cursos de 
saúde), profissionais e 
auxiliares do 
estabelecimento 
prisional, grupo 
especialmente 
vulneráveis (crianças, 
jovens, entre outros) 
 

 
Nº Sessões globais 
 
Nº  de participantes  
 
Avaliação realizadas 
pelos/as participantes 
e entidades 

 
Biénio 2016-2018 a 
calendarizar 
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4. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Emprego 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do emprego e do empreendedorismo, sensibilizando 

agentes locais. 

 
Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Promover ações de 

sensibilização e 

informação sobre a 

dimensão de género nas 

políticas de formação, 

emprego e 

empreendedorismo 

fomentando o 

autoemprego 

Workshops sobre áreas 

de formação superior 

e/ou profissional 

tendencialmente 

femininas ou masculinas 

Entidade promotora-  
GTAI 
 
Entidades 
dinamizadora- 
UALG, AAPACDM, IEFP, 
outros 
 
Público destinatário 
Alunos Ensino 
Secundário 
 

Nº Sessões globais 
 
Nº  de participantes  
 

Ano Letivo 2017/2018 

Formação de públicos 
estratégicos 

 Ação de Formação para 

Beneficiários de RSI 

Entidade promotora- 
IEFP Centro de Emprego 
e Formação Profissional 
de Faro 
Entidades 
dinamizadora 
IEFP Centro de Emprego 
e Formação Profissional 
de Faro 
Público destinatário 
Beneficiarios RSI 

Nº Sessões  
 
Nº  Participantes  
 

1º semestre de 2016 
2º semestre 2016 
 
1º semestre de 2017 
2º semestre 2017 

 Ação de Formação para 

Beneficiários de RSI 

Entidade promotora- 
GATO 

Nº Sessões  
 

1º semestre de 2016 
2º semestre 2016 
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Entidades 
dinamizadora 
GATO 
Público destinatário 
Beneficiarios RSI 

Nº  de participantes  
 

1º semestre de 2017 
2º semestre 2017 
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5. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Educação e Ensino 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a igualdade de género entre mulheres e homens no ensino e na educação formal e não formal 

Tipos de 
intervenção 

Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 

 
Sensibilização de 
públicos 
estratégicos 
 

Sensibilizar os/as alunos/as 

para a temática de Igualdade 

de Oportunidades 

e Violência de Género, 

através de ações de 

sensibilização, dotando-o/as 

de competências. 

- Ação de sensibilização: 

“Amor não é Violência” 

(Inserida no Plano de 

Atividades 2016 da CPCJ 

de Faro) 

Entidade promotora-  
CVP – Delegação de Faro 
 
Entidades dinamizadora- 
CVP – Delegação de Faro 
 
Público destinatário- 
Alunas/os dos Agrupamentos 
de Escolas de Faro 

N.º de participantes 
 

2ª Quinzena do 
mês de Maio de 
2016 

Mercadinho Social Tema 

Infância e Juventude 

Entidade promotora-  
CLASF 
 
Público destinatário- 
Alunas/os dos Agrupamentos 
de Escolas de Faro 

N.º Entidades 
Participantes 
 
Nº de Visitantes 

 1 junho 2016 
 
1 junho 2017 

Sensibilizar para a 
erradicação da violência de 
género, bullying 
 

Ações de 
Sensibilização sobre 
Bullying e Violência 
no namoro 
 

Entidade promotora-  
APAV 
Gabinete de apoio à vítima de 
Faro 
Publico Destinatário- 

A definir Ano letivo 
2016/2017 

 

Sensibilizar para relevância da 

promoção da IG no geral e  o 

valor da participação 

equilibrada e o bem-estar da 

comunidade 

 

Debate sobre a 

participação política e 

questões de poder 

dirigidas à população em 

idade escolar 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
 
Entidades dinamizadora- 
 
Público destinatário- 

N.º Sessões 
/ N.º Alunos / 
Avaliação 
realizadas pelos/as 
participantes e 

Ano Letivo 2016-
2017 
24 Outubro Dia 
Municipal para a 
Igualdade 
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Alunos/as do(os) 
Agrupamentos() de Escolas de 
Faro – João de Deus 

entidades 
Nº de 
escolas/turmas que 
solicitam 
intervenção 

Formação de 
públicos 
estratégicos 

Promover junto dos/as 
agentes educativos/as 
formações e a reflexão em 
torno das questões da 
igualdade de género e 
principalmente como é que 
a temática pode ser 
integrada nas unidades 
curriculares/modelares e 
que materiais podem ser 
produzidos para trabalhar a 
IG. 

Workshops e ações de 
sensibilização 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor, APF 
Algarve 
 
Entidades dinamizadora- 
APF 
Público destinatário- 
Docentes/Educadores de 
Infância 
Formadores 
Dirigentes de entidades 
educativas e formativas 

N.º Sessões 
N.º participantes 
profissionais (e.g. 
docentes, técnicos 
não docentes) 
Nº  participantes 
não-profissionais 
(e.g. pais e mães, 
voluntários/as) 
Avaliação 
realizadas pelos/as 
participantes e 
entidades 
Nº de escolas que 
solicitam 
intervenção 

2017 

Promover junto dos 
profissionais não docentes 
competências pessoais para 
gerir e transpor 
estereótipos, preconceitos e 
atitudes discriminatórias 
quanto a questões 
identidade e expressão de 
género e orientação sexual, 

Workshops Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
APF Algarve 
Entidades dinamizadora- 
APF 
 
Público destinatário- 
Técnicos não docentes das 
escolas 

N.º Sessões 
N.º Docentes e Não 
Docentes 
Nº de pais/mães e 
Encarregados/as de 
Educação 
Avaliação 
realizadas pelos/as 
participantes e 

2017 
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promovendo competências 
de gestão de conflitos nesse 
âmbito. 

 
 
 

entidades 
Nº de escolas que 
solicitam 
intervenção 

Sensibilização de 
toda a 
comunidade 

Debater e sensibilizar para 
a existência de 
discriminação de género 
em contexto escolar, com 
ênfase nas questões 
Transgénero 
 
 
 
 
 

- Workshops, ações de 

formação e ações de 

sensibilização sobre as 

temáticas 

 

 - Debates, tertúlias e 

seminários 

 
 
 
 
 
 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor, APF 
Algarve 
 
Entidades dinamizadora- 
APF Algarve 
 
Público destinatário- 
Membros da Comunidade 
Escolar 
(pessoal docente e não 
docente, associações de 
Encarregados/as de 
Educação, Encarregado/as 
de Educação, Alunos/as, 
associações de estudantes, 
outras entidades ativas e 
membros da comunidade 
escolar) 

Avaliação 
realizadas pelos/as 
participantes e 
entidades 
Nº de 
escolas/turmas que 
solicitam 
intervenção 

Ano Letivo 2016-
2017 ou 2017-
2018 

Sensibilização de 
toda a 
comunidade 

Sensibilizar a comunidade 
educativa para gestão de 
conflitos envolvendo a 
perspetiva de género 

Workshops 
formativos  sobre “ 
Mediação de conflitos 
em meio escolar” 

Entidade promotora-  
EAPN/Faro em parceria com a 
CPCJ de Faro e agrupamentos 
de Escolas do Concelho 
 
Público destinatário: 

Avaliação 
realizadas pelos/as 
participantes e 
entidades 
 

Aguarda 
Financiamento  
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Membros da Comunidade 
Escolar 
(pessoal docente e não 
docente, associações de 
Encarregados/as de 
Educação, Encarregado/as 
de Educação, Alunos/as, 

Investigação Reunir informação 
relevante quanto a 
estereótipos, preconceitos e 
atitudes discriminatórias 
quanto a questões 
identidade e expressão de 
género e orientação sexual 
nos vários públicos 

Produção de relatório 
quanto a informações 
quantitativas e 
qualitativas quanto a 
estereótipos, 
preconceitos e 
atitudes 
discriminatórias 
quanto a questões 
identidade e 
expressão de género e 
orientação sexual 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
 
Entidades dinamizadora- 
 
Público destinatário- 
Técnicos não docentes 
Docentes 
Pais/Mães e Encarregados/as 
de Educação  
Alunos/as 

Nº de respostas 
Quantidade de 
áreas avaliadas  
 
Quantidade de 
dados por área 

Reunir informação 
relevante quanto a 
estereótipos, 
preconceitos e 
atitudes 
discriminatórias 
quanto a questões 
identidade e 
expressão de 
género e 
orientação sexual 
nos vários públicos 
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6. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Urbanismo, ambiente e organização do território 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico, ambiente e na organização do território, tendo por 

referência experiências consolidadas no âmbito local 

Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Promover o debate sobre 

as questões do 

ordenamento do 

território, integrando a 

dimensão da igualdade 

de género 

Workshop Plano de 

Mobilidade e Transportes 

de Faro”  

Entidade promotora-  
Equipa de projeto do 
Plano Diretor Municipal 
de Faro | CMF 
Entidade 
dinamizadora 
Mpt 
Público destinatário- 
Publico em Geral 
(Sessão Publica) 

N.º de Participantes 
N.º de Sessões 
Temáticas 
dinamizadas 
 

 
 
7 Abril 
 

 

Sensibilização de toda 
a comunidade 

Valorização da 

participação das 

mulheres na história e na 

vida local 

Cerimónia Anual Dia da 

Cidade – Atribuição de 

uma nova medalha a 

Mulheres ou Homens com 

Relevante desempenho e 

participação no 

desenvolvimento social 

do concelho em matéria 

de igualdade de género 

Entidade promotora-  
CMF 
 
Entidades 
dinamizadora- 
CMF 
 
Público destinatário- 
Público em Geral 

  7 setembro 2016 
 
7 setembro 2017 
 
7 setembro 2018 
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7. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Cultura e Património 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na programação cultural municipal e na visibilidade do 

património histórico e cultural local 

Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
 Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Sensibilizar os/as 

alunos/as para a 

temática de Igualdade de 

Oportunidades 

e Violência de Género, 

através de ações de 

sensibilização, dotando-

o/as 

de competências. 

- Visualização de uma 

Peça de teatro alusiva ao 

tema seguida de um 

debate com recurso a 

manuais de suporte 

produzidos pela 

Delegação de Faro da 

CVP 

Entidade promotora-  
ACTA 
Entidades 
dinamizadora- 
ACTA e CVP- Delegação 
de Faro 
 
Público destinatário- 
Alunas/os dos 
agrupamentos de 
Escolas 

N.º de Sessões 
realizadas 
Nº de participantes 

2016 a 2018 
 

Sensibilização de toda 
a comunidade 

Dinamização de uma 

agenda expositiva com 

temas ligados a figuras 

locais e peças recolhidas 

e produzidas, através de 

uma criteriosa seleção 

respeitadora da 

igualdade de género e de 

oportunidades 

Exposição de artes 

plásticas  

Entidade promotora –  
CMF - DCMAR 

N.º de Visitantes 
 
N.º Eventos 

Durante todo o ano 
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8. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Desporto 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género entre mulheres e homens na área do desporto 

Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Investigação levantamento das provas 

desportivas apoiadas 

pela autarquia e da 

participação feminina e 

masculina em função das 

modalidades 

 

 

Inquérito 

 

 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
Entidades 
dinamizadora- 
CMF DASE E DD 
Público destinatário- 
Comunidade desportiva 
 
 

Nº respostas 
 
Nº  e tipo de 
modalidade 
desportiva 
 
Nº de provas 
 
Nº e tipo de prémios  
 

2º semestre 2016 
2017 

Produção de Materiais Reunir informação 
relevante quanto a 
estereótipos, 
preconceitos e 
atitudes 
discriminatórias 
quanto a questões 
identidade e 
expressão de género e 
orientação sexual na 
prática desportiva. 

Elaborar Relatório com 

resultados obtidos. 

 

Atividade de 

apresentação do 

Relatório. 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
Entidades 
dinamizadora- 
CMF DASE E DD 
Público destinatário- 
Comunidade desportiva 
 

Nº de entidades 
Nº de participantes 

2º semestre 2017 
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9. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Discriminações múltiplas 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Prevenir e combater as discriminações múltiplas numa perspetiva de género 

Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Promover a reflexão e 
o debate sobre as 
questões da 
orientação e saúde 
sexual, identidade e 
expressão de género. 

Debates Entidade promotora-  
APF, Se mais se 
melhor 
Público destinatário- 
técnicos/as, 
profissionais e 
auxiliares que 
trabalham com grupos 
de risco 

N.º participantes  Maio de 2016 
Maio de 2017 

Promover a relevância 
da promoção da 
Igualdade de Género 
no geral. Sensibilizar 
para a gestão de 
conflitos envolvendo a 
perspetiva de género. 

Ações de Informação 
Sensibilização 

Entidade promotora-  
ASMAL 
 
Entidade 
dinamizadora- Sê 
mais se melhor 
 
Público destinatário- 
Clientes da Asmal 

N.º ações 
 
N.º Participantes 

2016 

Potenciar sinergias 
que visem dar 
visibilidade à 
temática da 
deficiência e da 

Ação de Rua Entidade promotora-  
CMF 
Entidades 
dinamizadora- 
Entidades Parceiras do 
Grupo de Trabalho da 

N.º Turmas Inscritas 
 
N.º de Convidados 
Chave participantes 

28 setembro 2016 
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igualdade e 
acessibilidade 
universal centrada na 
eliminação das várias 
barreiras (sociais, 
urbanísticas, 
arquitetónicas) e na 
desconstrução de 
preconceitos e 
estereótipos, 
reiterando a 
perspetiva da 
igualdade de género 

Area da Deficiência 
 
Público destinatário 
3º e 4º anos de escolas 
de eb 1.º ciclo do 
concelho de Faro 
Especialistas e Atores 
Chave de organismos e 
instituições locais 
Toda a comunidade em 
geral 

Sensibilização de toda 
a comunidade 

Promover a 
parentalidade positiva 
e combater a 
discriminação de 
género no 
desempenho das 
responsabilidades 
parentais no feminino 
e no masculino. 

Ações de rua de 
sensibilização para a 
parentalidade positiva 
em datas específicas 
através do teatro 
invisível, flashmobs, 
libdubs, entrevistas, 
reportagens, entre 
outros. 
 
 

Entidade promotora-  
APF Algarve, Sê Mais Sê 
Melhor 
 
Público destinatário 
Toda a comunidade em 
geral 

Nº de ações 
 
Nº de participantes  
e/ou 
Nº de visualizações 

2016 
2017 

 Ações virtuais de 
sensibilização para a 
parentalidade positiva 
 

Entidade promotora-  
APF Algarve, Sê Mais Sê 
Melhor 
Público destinatário 
Toda a comunidade em 
geral 

Nº de ações 
 
Nº de participantes  
e/ou 
Nº de visualizações 

 



 

42 

 

Promover reflexão sobre 
a situação das refugiadas 

Debate “Testemunhos 
de mulheres em 
Territórios de guerra 
– a questão das 
refugiadas” 

Entidade promotora -
MDM 

Nº. participantes Setembro 2016 

Produção de Materiais Informar e divulgar  as 
atividades/ações 

-Produção de material 
audiovisual para 
distribuição e/ou 
divulgação das 
atividades/ações. 
 
- Produção de material 
(e.g. acessórios, 
vestuário, etc.) para a 
realização das ações de 
rua. 

Entidade promotora-  
Sê Mais Sê Melhor 
Entidades 
dinamizadora- 
 
Público destinatário 
Toda a comunidade em 
geral 

Nº de 
atividades/ações 
 
Nº  e tipo de material 
produzido  
 
Nº  exemplares 
distribuídos e/ou 
visualizações 

2016 
2017 
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10. ÁREA DE INTERVENÇÃO- Informação, comunicação e divulgação  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO- Integrar a perspetiva de género nas áreas da informação, comunicação e divulgação de forma transversal, potenciando 
os meios municipais e outros 

Tipos de intervenção Objetivo Ações Intervenientes Indicadores Calendarização 
Sensibilização de 
públicos estratégicos 

Promover a divulgação 

das questões da 

Igualdade de género no 

site da autarquia  

Criação de um teaser 

local para as questões de 

género 

Entidade promotora-  
CMF 
Entidades 
dinamizadora- 
ETIC e/ou outra 
 
Público destinatário- 
Grupos de Trabalho 
População em Geral 

Criação do teaser 

Número de visualizações 

Número de likes  

Número de Partilhas 

Dezembro de 2016 

Formação de públicos 
estratégicos 

Promover a utilização da 

Linguagem Inclusiva e da 

Igualdade de Género na 

comunicação 

organizacional interna e 

externa 

Formação em Linguagem 

Inclusiva e Igualdade de 

Género na comunicação 

organizacional interna e 

externa 

Entidade promotora-  
CMF 
Entidades 
dinamizadora- 
Sê Mais Sê Melhor 
 
Público destinatário- 
Profissionais do sector 
público com 
responsabilidades na 
comunicação 
organizacional 
 
Profissionais do sector 
da sociedade civil com 
responsabilidades na 

N.º Participantes 

N-º Sessões 

Avaliação realizada pelos 

participantes 

Por calenderizar 
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comunicação 
organizacional 
 
Profissionais do sector 
privado com 
responsabilidades na 
comunicação 
organizacional 

Produção de Materiais Promover a utilização da 

Linguagem Inclusiva e da 

Igualdade de Género na 

comunicação 

organizacional interna e 

externa 

Caixa de Ferramentas 

(Toolkit) para a 

Linguagem Inclusiva 

Entidade promotora-  
Se mais Se melhor 
Entidades 
dinamizadora- 
 
 
Público destinatário- 
Colaboradores/as da 
Administração local 
 
Participantes nas 
formações 

Nº de Caixas de 

Ferramentas distribuídas 
2017 
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i
 Com base nas áreas estratégicas e nas medidas do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017 


