
MUNICÍPIO PROMOVE IGUALDADE DE GÉNERO 

Promover a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres é um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável do milénio, ao qual o Município de Faro e a rede social do 
concelho vêm dando a devida atenção. 

No passado dia 31 de Março, foi assinado um Acordo de Cooperação entre o Município de 
Faro e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) que consiste, em traços 
gerais, no compromisso municipal em prover na sua governação intervenções em benefício 
das mulheres, para que participem mais e com melhores resultados na esfera pública. 

Estas intervenções visam tornar igualmente amigável, para homens e para mulheres, qualquer 
atividade humana socialmente útil. Por outro lado, permitem repartir igualmente entre uns e 
outras o tempo de trabalho e o reforço de competências para a vida. Ao assumir este 
compromisso, procura-se reforçar o princípio da cidadania democrática que deve presidir a 
toda a convivialidade: laboral, social, política e, claro, familiar. O desenvolvimento sustentável 
e a igualdade de género são prioridades no concelho.  

 

DIRETORA DA AÇÃO SOCIAL CONSELHEIRA LOCAL 

  

Ana Sofia Pina, diretora do Departamento de Ação Social e Educação da Câmara Municipal, é 
também a conselheira local para a igualdade. Assume um papel de destaque, em nome da 
autarquia, chamando a si a responsabilidade de acompanhar e dinamizar o processo 
participativo de elaboração e implementação do Plano Municipal para a Igualdade 16/18 e 
deixa-nos aqui o seu testemunho de líder no feminino. 

 

Q: Que diagnóstico faz do nosso concelho no que toca à igualdade de género? 

R: De acordo com os indicadores de que dispomos, o Concelho de Faro assume hoje uma 
maior expressividade feminina, realidade que ao nível dos domínios societários  educação e 
emprego, produz um natural impacto. 

Temos apostado na sensibilização das camadas mais jovens para a igualdade de género e para 
o exercício de uma cidadania ativa em prol do combate às desigualdades sociais. A escola tem 
como obrigação promover a igualdade de oportunidades e educar as crianças e jovens para a 
igualdade entre homens e mulheres, para o respeito pela liberdade individual com vista à 
construção de uma cidadania para todos. Igualmente a prevenção de situações de risco nas 
faixas etárias mais envelhecidas, são vetores com necessidade de intervenção, tendo em 
consideração as sinalizações que surgem no Gabinete de Apoio ao Idoso da Autarquia. 



 

Q: Que projetos tem Faro para tentar combater as situações de desigualdade de género? 

R: O CLAS de Faro criou o Grupo de Trabalho na Área da Igualdade (GTAI) que assumiu a 
implementação local de uma estratégia para a integração da perspetiva da igualdade de 
género e de oportunidades. Essa estratégia passou pela realização de reuniões de trabalho que 
culminaram com a redação da proposta do Plano Municipal de Igualdade 16/18 que se 
encontra atualmente em análise e recetivo a contributos adicionais pelos 86 parceiros do 
 CLAS. A sua implementação dará depois outra amplitude e visibilidade no trabalho que Faro 
deve fazer nesta área para continuar a ser um concelho de referência, empenhado no 
cumprimento das grandes metas do milénio.  

Q: de que forma é que este compromisso pode ajudar no alcance do terceiro Objetivo do 

Milénio no nosso Concelho? 

R: Em Faro estamos firmemente empenhados em promover a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres. Por isso temos concentrado energias em todo o processo 
participativo de elaboração e  implementação deste Plano Municipal para a Igualdade 16/18 
que, enquanto conselheira local para a igualdade, tenho a responsabilidade de acompanhar e 
dinamizar. Estamos também a ultimar propostas concretas para a ação política local nos 
domínios da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação no campo específico 
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. 

Q: Como Mulher, sente que o acesso aos lugares de gestão ainda está dificultado para o 

género feminino? 

R: Atualmente, em Portugal o mérito ainda é maioritariamente atribuído aos homens e limita, 
em muitos aspetos, a progressão das mulheres na carreira. Contudo, nos últimos anos, as 
mulheres conquistaram terreno quer no contexto do domínio empresarial, quer como 
empreendedoras e no desempenho de funções por conta de outrem. 

No meu caso, em concreto, ao longo de quase 20 anos de desempenho profissional não tenho 
sentido qualquer obstáculo pelo facto de ser mulher, quer nas funções de técnica, quer nos 
cargos de dirigente. A área das ciências sociais é por si só uma área maioritariamente do 
domínio feminino, pelo que esta situação não se coloca.  
 

_______________ 

SABIA QUE… 

Na Câmara Municipal temos 7 mulheres nos cargos dirigentes e 9 homens? 


