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I 

 

Enquadramento do Plano Municipal para a Cidadania, 

Igualdade de Género e Não Discriminação de Silves 

(Plano Municipal de Silves)  

 

A Administração Local tem como duplo papel a dinamização de 

políticas internas, de gestão de recursos humanos e, por outro lado, a 

promoção e dinamização de iniciativas comunitárias e políticas 

favorecedoras da eliminação de desigualdades e discriminações. 

 

De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alínea q) do n.º 

1 do artigo 33º, compete às Câmaras Municipais assegurar a 

integração da perspetiva de género em todos os domínios da sua 

ação, nomeadamente através da adoção de Planos Municipais para a 

Igualdade. É neste sentido, que a Câmara Municipal de Silves 

desenvolveu uma estratégia para integração da perspetiva da 

igualdade de género e de oportunidades, no âmbito da sua atuação, 

como princípio fundamental de Boa Governação, a implementar no 

triénio 2019-2021, estando o mesmo construído numa lógica de 

complementaridade à intervenção das Divisões da Câmara Municipal, 

bem como à intervenção dinamizada com as várias entidades locais, 

numa perspetiva abrangente e integradora das experiências e 

competências próprias de cada área, isto é, no sentido de promover o 

“mainstreaming”1 de género.   

 

As autarquias, são o poder mais próximo da comunidade, onde se 

desenvolvem práticas de parceria de relevância, no combate às 

desigualdades e discriminações, como objetivo máximo de 

empreender ações concretas que visem a igualdade entre mulheres e 

homens.  

 

 

                                                           
1 A abordagem integrada da igualdade de género, consiste na (re)organização, na melhoria, no 

desenvolvimento e na avaliação dos processos de implementação de políticas, por forma a que 

a perspectiva da igualdade de género seja incorporada em todas as políticas, a todos os níveis e 

em todas as fases, pelos atores geralmente implicados na decisão política.  
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Neste sentido o Plano Municipal pretende ser:  

a) um documento estratégico, que permita enquadrar a temática da 

Igualdade e da Não Discriminação, enquanto mecanismo de 

promoção da coesão social e ferramenta de redução de 

desigualdades no território, tendo em conta as diferentes áreas de 

atuação e intervenção da Câmara Municipal;  

b) um documento operativo, que identifique as prioridades 

estratégicas de intervenção, traduzindo em atividades concretas 

dirigidas às várias áreas de intervenção do Município.  

 

De uma forma estruturada o Plano Municipal permite materializar o 

compromisso assumido pela Câmara Municipal, na promoção da 

Cidadania, Igualdade de Género e Não Discriminação, através da 

definição de um conjunto de ações que têm por base a estratégia 

nacional, bem como os resultados extraídos do diagnóstico local, que 

visam melhorar as condições existentes, reduzindo as desigualdades, 

ao mesmo tempo que promove uma maior participação pública e 

privada de mulheres e homens, numa perspetiva global e abrangente.  

 

O Plano Municipal é pois, um “instrumento de política global que 

estabelece a estratégia de transformação das relações sociais entre 

homens e mulheres, fixando os objetivos a curto, médio e longo 

prazo, bem como as metas a alcançar em cada momento da sua 

aplicação e que define os recursos mobilizáveis e os responsáveis 

pela sua prossecução”. 2 

 

Assim, falar em Igualdade implica obviamente falar em Igualdade de 

Género e assumir que esta temática é, sem dúvida, uma das áreas 

que mais desigualdades e discriminações evidencia.  

 

 

 

                                                           
2 Fonte: Manual de Formação de Formadores/as em Igualdade entre Mulheres e Homens, CITE 

(2003:313).  
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Importa assim considerar a Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND), que assenta numa 

visão estratégica para o futuro sustentável de Portugal, enquanto país 

que realiza efetivamente os direitos humanos, comprometido com 

todos os setores na definição das medidas a adotar e das ações a 

implementar, num novo ciclo programático, que se iniciou em 2018, 

alinhado temporal e substantivamente com a Agenda 2030 e apoiada 

em três Planos de Ação que definem objetivos estratégicos e 

específicos em matéria de: 

- Não discriminação, em razão do sexo e igualdade entre mulheres e 

homens (IMH); 

- Prevenção e combate a todas as formas de violência contra as 

mulheres, violência de género e violência doméstica (VMVD); 

- Combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade 

e expressão de género, e características sexuais (OIEC).  

Neste contexto, sob o lema «Ninguém pode ficar para trás», a Agenda 

2030 é profundamente transformadora e constitui um roteiro para o 

período em causa, tendo em vista a eliminação de todos os 

obstáculos estruturais à igualdade entre mulheres e homens, no 

território nacional e no plano da cooperação para o desenvolvimento.  

 

Importa, por isso, garantir a existência de instrumentos de 

planeamento e acompanhamento que promovam, coordenem e 

partilhem os esforços, o envolvimento e os progressos de todos os 

setores da sociedade e que sejam fruto do máximo compromisso da 

administração pública central e local, do setor privado e da sociedade 

civil, na promoção da igualdade entre mulheres e homens, no 

combate a todas as formas de violência contra as mulheres e 

violência doméstica e no combate a todas as formas de 

discriminação. 

 

Neste sentido o Plano Municipal visa combater e corrigir determinados 

problemas sociais, traduzidos em desigualdades de género, não 

visando apenas corrigir e agir sobre os chamados “problemas das 

mulheres”.  
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É um instrumento de planeamento do trabalho a empreender na 

promoção da Igualdade de mulheres e de homens a nível local e 

deve, envolver as diversas estruturas do Município, bem como outras 

entidades locais na sua concepção, implementação e avaliação. 

 

Um Plano Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação 

deve ser construído a partir do conhecimento da realidade – com 

base no diagnóstico da Igualdade de Género a nível local – incidindo 

sobre as assimetrias de género reveladas pelo diagnóstico, para além 

disso deve ser feito à medida de cada Concelho, assente num 

conjunto de necessidades, prioridades e recursos locais.  

As preocupações das políticas nacionais e europeias vão no sentido 

de definir medidas que promovam condições de inserção profissional 

e de desenvolvimento de carreiras em igualdade de circunstâncias 

para homens e mulheres. Na perspetiva da Estratégia de Lisboa, a 

Igualdade de Género é fundamental para o progresso e a coesão 

sociais, sendo importante adotar uma perspetiva de género 

transversal (mainstreaming) a todas as políticas e nos diversos 

contextos sociais e organizacionais. 

  

O Plano Municipal, desenvolvido pelo Município de Silves enquadra-se 

nas diretrizes estabelecidas pela União Europeia, bem como no 

previamente definido na Constituição da República Portuguesa: 

 

- A União Europeia tem promovido, o objetivo da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres. O Tratado assinado em Roma, 

no ano de 1957 pelos seis países fundadores da Comunidade 

Económica Europeia (CEE), consagrou o direito à Igualdade de 

remuneração entre homens e mulheres para o mesmo trabalho.  

Desde então, a CEE cresceu e tornou-se numa União Europeia, 

tendo com a mesma evoluído também os direitos dos homens e das 

mulheres, em matéria de Igualdade de tratamento e de não 

discriminação.  

Atualmente, a legislação comunitária sobre Igualdade de Género 

constitui um pilar central da política de Igualdade de Oportunidades na 
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Europa e abrange um amplo leque de temas, desde o acesso ao 

emprego, às condições de trabalho e à remuneração, aos regimes de 

segurança social, ao trabalho independente e à proteção das 

mulheres grávidas e puérperas, sendo consideradas a base para 

garantir o respeito pelo princípio da não discriminação.  

 

Constituição da República Portuguesa 

 

Artigo 9.º 

(Tarefas fundamentais do Estado) 

São tarefas fundamentais do Estado:  

(……)  

b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos 

princípios do Estado de direito democrático;  

c) Defender a democracia política, assegurar e incentivar a 

participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas 

nacionais;  

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade 

real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos 

económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a 

transformação e modernização das estruturas económicas e sociais  

(…)  

h) Promover a igualdade entre homens e mulheres. 

  

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.  

 

De referir ainda o Artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia - Igualdade entre homens e mulheres que nos refere 
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que “Deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em 

todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e 

remuneração. O princípio da igualdade não obsta a que se 

mantenham ou adotem medidas que prevejam regalias específicas a 

favor do sexo sub-representado”. 

 

O progresso nacional na área da igualdade passa pelo 

desenvolvimento dos vários Planos publicados, sendo que: 

 

- O IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não 

Discriminação, 2011-2013, é o instrumento de políticas públicas de 

promoção da igualdade e enquadra-se nos compromissos 

assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais e 

europeias, com destaque para a Organização das Nações Unidas, o 

Conselho da Europa e a União Europeia, designadamente a 

Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres, 2010-2015 e a 

Estratégia da União Europeia para o Emprego e o Crescimento — 

Europa 2020, de 2010, que consagra a nova estratégia da União 

Europeia para o emprego e o crescimento sustentável e inclusivo, e 

ainda a imprescindibilidade da adoção do “mainstreaming” de género 

que deverá encontrar a sua tradução nos programas nacionais de 

reforma elaborados por cada Estado membro.  

 

- O V Plano da Igualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação 

2014-2017, publicado na resolução de conselho de ministros n.º 

103/2013, de 31 de dezembro prevê a transversalização da 

perspetiva de género como requisito de modernidade e boa 

governação em todos os setores da administração pública, salienta 

ainda a importância das autarquias locais face à sua proximidade e 

dimensão identitária e estruturante do espaço, onde se desencadeiam 

as vivências quotidianas, bem como a relevância de um 

desenvolvimento sustentável do território ao nível do ordenamento, 

conservação da natureza e proteção da biodiversidade, com enfoque 

nas relações sociais.  

Estes fundamentos inspiram a necessidade de aprofundar a 

estratégia da Câmara Municipal no desenvolvimento de uma ação 
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promotora da cidadania, da igualdade de género e do combate às 

diferentes formas de discriminação, seja em resultado da idade, sexo, 

etnia, religião, deficiência, orientação sexual ou do rendimento, grau de 

instrução ou local de residência. 

 

Para o período de 2018-2030 foi lançada a Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não-Discriminação – Portugal + Igual (ENIND)que 

pretende consolidar os progressos até então alcançados e perspetivar 

o futuro da ação governativa, tendo em vista o desenvolvimento 

sustentável do país que depende da realização de uma igualdade 

substantiva e transformativa, garantindo simultaneamente a 

adaptabilidade necessária à realidade portuguesa. 

A preocupação central desta estratégia é a eliminação dos 

estereótipos, plasmada nos três Planos de Ação: Plano de Ação para 

a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH); o Plano de Ação para 

a prevenção e o combate à Violência contra as Mulheres e à Violência 

Doméstica (PAVMVD) e o Plano de Ação para o combate à 

discriminação em razão da Orientação sexual, Identidade e Expressão 

de género, e características sexuais (PAOIEC). 

As linhas de atuação transversais são três: a interseccionalidade, dado 

que a discriminação resulta da intersecção de múltiplos fatores; a 

territorialização, reforçando que as políticas públicas devem adequar-

se às características e necessidades territoriais e as parcerias, numa 

lógica de partilha de práticas, de corresponsabilização e de 

optimização de meios e redes. 

 

Neste sentido a promoção de Planos para a Igualdade na 

Administração Pública, Central e Local, sustentada pela aprovação 

dos respetivos estatutos das Conselheiras e Conselheiros para a 

Igualdade, bem como nas entidades públicas e privadas, e noutras 

organizações em geral, visa modernizar a cultura das organizações, 

colocando as pessoas no centro da sua ação. Nesse sentido os 

Planos contribuem para uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre mulheres e homens, para a eliminação da 

segregação horizontal e vertical e a promoção da conciliação entre a 

vida pessoal, familiar e profissional, constituindo-se como 
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instrumentos alicerçados em práticas inovadoras de responsabilidade 

social.  

 

Com a implementação do Plano Municipal para a Igualdade de Silves, 

pretende-se ativar as redes de apoio local, regional e nacional, para a 

concretização de uma estratégia integrada de ação, orientada para o 

desenvolvimento local. 

Na prossecução dos objetivos e procurando aferir, conhecer, 

promover e implementar práticas favoráveis à conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal quer internamente, quer externamente, 

procura-se uma estratégia metodológica baseada nos princípios de 

participação, envolvimento, empowerment e inovação.  

 

A Câmara Municipal reconhece a transversalidade das políticas 

sociais, bem como a importância das mesmas no planeamento 

estratégico, onde as pessoas constroem e reconstroem o espaço e, 

simultaneamente, são influenciadas por ele e com ele desenvolvem o 

seu sentido de pertença, sendo que diferentes papéis sociais 

desencadeiam diferentes mobilidades e formas de acesso e utilização 

do espaço público e privado.   

  

É com base nestas premissas, que é construído o Plano Municipal, 

que se estruturará em seis eixos de intervenção, descritos no ponto 

IV.  
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II 

 

Percurso efetuado na elaboração do Plano Municipal 

de Silves 

 

 

Os trabalhos para elaboração do Plano Municipal iniciaram-se após a 

assinatura do Protocolo com a CIG - Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, em 2016 e a posterior designação do 

Conselheiro Local para a Igualdade. 

  

O Protocolo em questão visa a promoção de:  

a) Intervenções pró-ativas em benefício das mulheres, para que 

participem mais e com melhores resultados na esfera pública, 

incluindo o reforço de competências para a autonomia económica e 

para a participação nos processos de decisão;  

b) Intervenções pró-ativas em benefício dos homens para que 

participem mais e com melhores resultados na esfera privada, 

incluindo o reforço de competências para a autonomia individual;  

c) Intervenções pró-ativas que visem tornar igualmente amigável, para 

homens e para mulheres, qualquer atividade humana socialmente útil 

e que permitam repartir igualmente entre uns e outras o tempo de 

trabalho pago e não pago;  

d) Intervenções de reforço de competências básicas para a vida de 

todas as pessoas, intervenções para o exercício efetivo e permanente 

da cidadania democrática em qualquer situação do quotidiano.  

 

Compete ao Município promover o desenvolvimento integrado da 

perspetiva de Género e de Igualdade de Oportunidades na esfera das 

políticas municipais, como forma de aprofundar a efetiva igualdade 

entre mulheres e homens, através das seguintes medidas:  

a) Adotar um Plano Municipal para a Igualdade entre Mulheres e 

Homens, que integre a perspetiva de Género enquanto estratégia no 

quadro da definição, execução e avaliação das políticas e ações 

desenvolvidas pelo Município; 
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b) Nomear um/a Conselheiro/a Local para a Igualdade, que assegure 

a consultoria na definição de medidas com vista à integração de uma 

perspetiva de género nas decisões e ações a implementar pelo 

Município, bem como a dinamização, concretização, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de políticas e ações concertadas nesta 

matéria, no quadro da Resolução do Conselho de Ministros Nº 

39/2010, de 25 de maio, que define o Estatuto aplicável às 

Conselheiras e aos Conselheiros Locais para a Igualdade;  

c) Consolidar uma estrutura e/ou mecanismo de suporte à promoção 

da Igualdade de Género e de Oportunidades, dotando-os com os 

recursos necessários à execução das ações destinadas à 

implementação de medidas, no âmbito da sua gestão e intervenção 

de política local;  

d) Sensibilizar os/as funcionários/as e agentes do Município para as 

consequências que os seus procedimentos e práticas têm sobre as 

mulheres e os homens a que as mesmas são destinadas, com vista 

a encorajar e fomentar a mudança;  

e) Facilitar e/ou promover ações de formação e de sensibilização 

dirigidas aos/às funcionários/as e agentes municipais, munícipes e 

entidades parceiras de forma a capacitá-los/as e empoderá-los/as na 

promoção da igualdade de género e de oportunidades;  

f) Analisar as políticas implementadas pelo Município em função do 

seu impacto sobre cada sexo;  

g) Sensibilizar interna e externamente para a representação 

equilibrada dos dois sexos na designação para todos os cargos e 

funções organizacionais;  

h) Promover o esclarecimento e sensibilização das populações e das 

entidades locais sobre a Igualdade de Género e de Oportunidades, 

nomeadamente, através da integração desta perspetiva nas suas 

atividades;  

i) Prestação de informação e encaminhamento de pessoas vítimas de 

violência doméstica e de género;  

j) Reforçar a veiculação de uma representação equilibrada dos dois 

sexos nos textos e nas imagens utilizadas pelo Município a nível 

interno e na relação com os/as munícipes e entidades locais;  
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k) Promover ações para a conciliação entre a vida profissional e a 

pessoal/familiar de mulheres e homens que residam e/ou trabalhem 

no Concelho;  

l) Manter contactos regulares e permanentes com a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género sobre as atividades referidas nas 

alíneas.  

 

A Igualdade de Género, também designada por Igualdade entre 

mulheres e homens, significa a igual visibilidade, poder e participação 

de homens e mulheres em todas as esferas da vida pública e 

privada, aspeto essencial da dignidade da pessoa humana 

consagrado na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 

1º, devendo ser promovida pelo Estado como uma tarefa 

fundamental (artigo 9º).  

 

A Igualdade entre mulheres e homens é igualmente uma missão da 

União Europeia, constituindo um princípio fundamental do direito 

comunitário consagrado no artigo 2.º e no n.º2 do artigo 3.º do Tratado 

da Comunidade Europeia.  

 

Apesar de todas estas disposições e compromissos internacionais, a 

Igualdade de Género é, ainda, um objetivo a prosseguir nos diversos 

quadrantes sociais, assumindo particular relevância na esfera do 

trabalho e do emprego, tendo em conta a existência de um código do 

trabalho. 

 

Na sequência do supracitado, foi constituído um grupo de trabalho, 

composto por um elemento de cada umas das Unidade Orgânicas 

da Câmara Municipal, que com diferentes olhares e opiniões 

contribuíram para a elaboração do presente Plano Municipal, definido 

em várias etapas.  

 

Como em todos os trabalhos que se propõem fazer, por vezes 

surgem obstáculos para os quais se vai encontrando soluções e 

alternativas, por forma a materializar e implementar o Plano, no triénio 

2019/2021.  
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Este é um trabalho que não se configura concluído, pois estamos 

perante uma temática de atuação no âmbito da realidade social, que 

se encontra em constante mudança, implicando o cumprimento de 

tarefas e uma permanente monitorização e avaliação, numa lógica 

estratégica a médio e longo prazo. 
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III 

 

Diagnóstico - Interno e Externo 

 

 

Realizar um Diagnóstico de âmbito Municipal, que vise conhecer 

melhor o que é isto de Igualdade de Género é uma tarefa complexa 

que envolve, antes de mais, um conhecimento do território e das 

práticas existentes no mesmo.  

Uma leitura simples de dados estatísticos desagregados por sexo não 

se coaduna com uma análise de género – onde, efetivamente, se 

procura evidenciar as causas subjacentes às assimetrias existentes. 

E pese embora alguns dados sejam recolhidos no Diagnóstico Social, 

da Rede Social do concelho estamos perante diferentes tipos de 

trabalho. 

 

Um Diagnóstico Municipal da Igualdade de Género vai para além da 

identificação das vulnerabilidades e fragilidades, das potencialidades e 

dos recursos, implica, essencialmente, uma análise compreensiva 

das condições e modos de vida de mulheres e de homens, na 

procura de causalidades e no estabelecimento de relações e de 

conexões entre diferentes variáveis, indicadores e dimensões de 

determinado problema.  

Importa, pois, não esquecer nunca que um Diagnóstico Municipal 

sobre Igualdade de Género se consubstancia na construção de um 

Plano para a Igualdade de Género ao nível local. O Diagnóstico é um 

instrumento de trabalho para a elaboração de um plano adequado às 

necessidades, expectativas e aspirações a quem o mesmo se destina 

– mulheres e homens munícipes, que têm o direito, 

constitucionalmente garantido à igualdade.  

 

Na elaboração e implementação do Plano Municipal, segue-se a 

metodologia proposta no Guião para a Implementação de Igualdade 

na Administração Pública Local, ISCTE – Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa (2008), ou seja:  

 

1. Incorporação dos princípios da igualdade de género a nível da 

estratégia e da missão da empresa; 
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2. Identificação e mobilização de agentes-chave e formação; 

3. Planeamento e organização; 

4. Aplicação de instrumento de diagnóstico, análise de resultados, 

definição de políticas; 

5. Elaboração de um plano de igualdade de género: domínios de 

intervenção, metas, indicadores e faseamento das ações; 

6. Implementação das ações planeadas; 

7. Acompanhamento e avaliação dos resultados; 

8. Reajustamento das ações. 

 

Esta última etapa será então quando através dos resultados da 

avaliação, se ponderam as correções a introduzir no processo e se 

redefine o Plano para um novo ciclo. 

 

No Diagnóstico elaborado pretendeu evidenciar-se alguns indicadores 

que ilustram a realidade interna da Câmara Municipal e a realidade 

externa, no que respeita à representatividade por género, no território. 

 

1. Vertente Interna 

 

No Município de Silves trabalham atualmente 7133 funcionários e 

funcionárias e de forma a iniciar-se um trabalho mais próximo dos 

mesmos foi aplicado um instrumento de trabalho (inquérito por 

questionário), para conhecimento do nível de entendimento, sobre o 

que é a Igualdade de Género e Não Discriminação. 

 

O Executivo Municipal de Silves, é composto por três mulheres e 

quatro homens, sendo a Câmara Municipal presidida por uma mulher. 

Já a Assembleia Municipal tem na sua composição 27 elementos, 

dos quais 7 são mulheres, sendo presidida por um homem. 

 

No que respeita à área da igualdade o concelho conta com um 

Conselheiro Local para a Igualdade, elemento externo ao quadro de 

pessoal da Câmara Municipal. 

 
                                                           
3
 Número de funcionários a 31.10.2018 
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Já no que respeita à composição das Unidades Orgânicas, a 

distribuição está feita da seguinte forma: 

 

Quadro nº 1 – Funcionários por Unidades Orgânicas 

DIVISÂO   TOTAIS 

Gabinete de Apoio 4 

Gabinete de Apoio Administrativo 2 

Serviço de Logística 6 

Gabinete Informação e Relações Públicas 4 

Gabinete Médico Veterinário 3 

Serviço de Proteção Civil e Florestas 16 

Divisão Jurídica Administrativa 42 

Divisão de Recursos Humanos 15 

Divisão Financeira 38 

Divisão Ordenamento Gestão Urbanística 33 

Divisão Obras Municipais e Transportes 60 

Divisão Serviços Urbanos e Ambiente  135 

Unidade de Máquinas e Viaturas 47 

Divisão Educação, Desporto, Juventude e  

Ação Social 

180 

Divisão Cultura, Turismo e Património 52 

Total 637* 

Fonte: * Dados recolhidos no mapa de pessoal, Janeiro de 2018  

 

Relativamente a cargos de dirigentes sobressai o maior número de 

dirigentes, do género masculino: 

 

 

Quadro nº 2 – Dirigentes por género 

Comissão de Serviço 

- Dirigentes Intermédios -  

Feminino 2 

Masculino 8 

TOTAL 10 

Fonte: Balanço Social da CMS, 2017 
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No que aos Contratos por Temo Indeterminado diz respeito é possível 

verificar que a maior incidência de trabalhadores é do género 

Feminino, com maior incidência nas funções de Técnicas Superiores 

e Assistentes Técnicas. Já o género masculino sobressai nas 

categorias operacionais. 

 

Quadro nº 3 – Categorias profissionais por género 

 Tec. 

Superiores 

Assist. 

Técnicos 

Assist. 

Operacionais 

Informática Outros TOTAL 

Feminino 58 131 173 1 1 366 

Masculino 39 40 196 4 15 302 

TOTAL 97 171 369 5 16 668 

Fonte: Balanço Social da CMS, 2017 

 

Quanto ao escalão etário, por género, é possível constatar o seguinte: 

 

Quadro nº 4 – Trabalhador por cargo segundo escalão etário e género  

  Dirigentes 

Intermédios 

Téc. 

Superiores 

Assistentes 

Técnicos 

Assistentes 

Operacionais 

Informática Outros Total 

< 20 

anos 

M - - - - - - - 

F - - - - - - - 

20-

24 

M - - - 3 - - 3 

F - - - 1 - - 1 

25-

29 

M - - - 6 - - 6 

F - - 1 3 - - 4 

30-

34 

M - 1 1 17 - - 19 

F - 4 2 12 - - 18 

35-

39 

M 2 11 7 23 3 1 47 

F - 18 19 12 - - 49 

40-

44 

M 3 14 8 31 - - 56 

F - 21 30 15 - - 66 

45-

49 

M 1 7 6 26 1 - 41 

F 1 7 25 26 - - 59 

50-

54 

M 1 5 4 30 - 5 45 

F 1 6 23 41 1 - 72 

55-

59 

M 1 - 7 42 - 4 54 

F - 2 18 34 - - 54 

60-

64 

M - 1 7 11 - 5 24 

F - - 12 22 - 1 35 

65- M - - - 7 - - 7 
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69 F - - 2 7 - - 9 

>70 M - - - - - - - 

 F - - - - - - - 

TOTAL 10 97 171 369 5 16 668 

Fonte: Balanço Social da CMS, 2017 

 

 

O escalão etário com maior número de funcionárias situa-se entre os 

50-54 anos, já os funcionários encontram-se em maior número no 

escalão etário dos 35-39 anos. 

 

No que à escolaridade diz respeito, o maior número de funcionárias 

têm como habilitações o 12º ano, já os funcionários evidenciam-se 

em maior número com o 9º ano: 

 

Quadro nº 5 – Habilitações Literárias por categoria 

  Dirigentes 

Intermédio

s 

Téc. 

Superiore

s 

Assistente

s 

Técnicos 

Assistentes 

Operaciona

is 

Informátic

a 

Outro

s 

Tot

al 

Menos de 4 

anos 

M - - - - - - - 

F - - - - - - - 

4º ano M - - - 52 - 5 57 

F - - - 23 - - 23 

6º ano M - - - 43 - 3 46 

F - - - 40 - - 40 

9º ano M - - 10 70 - 7 87 

F - - 13 55 - 1 69 

11º ano M - - 4 7 - - 11 

F - - 9 4 - - 13 

12º ano M - - 23 20 2 - 45 

F - - 91 49 1 - 141 

Bacharelato M - 1 2 1 - - 4 

F - 4 3 - - - 7 

Licenciatura M 7 32 1 1 2 - 43 

F 2 49 14 1 - - 66 

Mestrado M 1 6 - 2 - - 9 

F - 5 1 1 - - 7 

Doutoramen

to 

M - - - - - - - 

F - - - - - - - 

TOTAL 10 97 171 369 5 16 668 

Fonte: Balanço Social da CMS, 2017 

 



 
Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de  

Género e Não Discriminação -  Silves 

23 
 

 

Dos questionários aplicados a 390 funcionárias (o de maior número 

foi preenchido pelo género feminino, sendo a média de idades das 

funcionárias/funcionários é de 47,6 anos).  

 

Gráficos nº 1 e 2 – Género / Estado Civil  

  

 

 

O número médio de elementos do agregado familiar é de 2,8 e 

maioritariamente residem em Silves. 

 

 

Gráfico nº 3 – Local de Residência 

 

 

 

Na questão que nos permite conhecer a opinião dos funcionários e 

funcionárias, relativamente à importância da Igualdade de género, 363 

inquiridos/as responderam ser importante para “Todos/Todas”, 11 

responderam que é importante para as “mulheres”, 4 responderam 

para os “homens”, 3 referiram para “ninguém” e 12 não responderam 

à questão. 
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No que respeita à educação de um filho ou de uma filha verificamos 

que: 

 

Gráfico nº 4 – Questão análise 1 

 

 

Já no que respeita a brinquedos importa verificar que: 

 

Gráfico nº 5 – Questão análise 2 

 

 

 

Existem brinquedos neutros e por isso mesmo são esses os 

escolhidos, no entanto, para as meninas maioritariamente a oferta 

recai sobretudo nas bonecas.  

Quando questionados sobre comportamentos, no caso de ter uma 

filha foi possível apurar que: 
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Gráfico nº 6 – Questão análise 3 

 

 

Já no que respeita a filhos rapazes, existem algumas diferenças. 

 

Gráfico nº 7 – Questão análise 4 

 

 

O tema da sexualidade deve ser abordado por ambos os pais aos 

filhos, no entanto os pais devem fazê-lo mais aos filhos e as mães às 

filhas. Já no que toca a tarefas as responsabilidades são por norma 

definidas da seguinte forma: 
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Gráfico nº 8 – Questão análise 5 

 

 

Quando abordado o assunto da violência / discriminação de género 

importa verificar o seguinte: 

 

 

Gráfico nº 9 – Questão análise 6 
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Gráfico nº 10 – Questão análise 7 

 

 

 

Gráfico nº 11 – Questão análise 8 

 

 

 

Há efetivamente conhecimento de situações de desigualdade de 

género e nesse sentido o Plano deverá trabalhar esta área 

internamente. 
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2. Vertente Externa 

 

Enquanto na vertente interna o trabalho é exclusivamente 

desenvolvido junto dos trabalhadores e das trabalhadoras da Câmara 

Municipal, na vertente externa a base de trabalho é o retrato do 

concelho e por isso mesmo alguns dos dados são retirados do 

Diagnóstico Social 2016. No concelho estão recenseadas 37 126 

pessoas, verificando-se um maior número de mulheres do que de 

homens, sendo de forma mais expressa na população com mais de 

65 anos. 

 

Quadro nº 6 - População segundo género e idade 

 Mulheres Homens 

0 a 4 anos 821 843 

5 a 9 anos 823 915 

10 a 13 anos 661 724 

14 a 19 anos 1003 1082 

20 a 24 anos 822 934 

25 a 64 anos 9912 10243 

+ 65 anos       4559                  3784              

Total 18601 18525 

37126 

         Fonte: INE, Censos 2011 (Diagnóstico Social 2016 – Silves) 

 

Gráfico nº 12 - Residentes por género e Freguesia/ União de Freguesias 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Dadas as características do concelho - sazonalidade - e por todos os 

aspetos que surgem num território, importa considerar o desemprego 

segundo o género. 

 

Quadro nº 7 - Desemprego Registado segundo o Género, tempo de inscrição e situação face à 

procura de emprego 

 Género Tempo de Inscrição Situação face à 

procura de emprego 

 

Total 

 H M < 1 ano 1 ano e 

+ 

1º 

emprego 

Novo 

emprego 

Agosto 492 496 570 418 65 923 988 

Total 

Algarve 

8263 7488 8497 7 264 1507 14254 15761 

Dezembro 890 1045 1486 449 57 1878 1935 

Total 

Algarve 

12681 13525 19354 6852 1423 24783 26206 

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais, Agosto e Dezembro, 2015 

 

 

Já no que diz respeito ao emprego importa registar a evolução que ocorreu 

na região/ concelho, segundo o género: 

 

 

Quadro nº 8 – População Ativa do Município de Silves – 1960-2011 

Territórios População desempregada segundo os Censos:  por 
sexo 

  

Masculino Feminino 

Âmbito 
Geográfico / 

Anos 

1960 1981 2001 2011 1960 1981 2001 2011 

NUTS 
I 

Contine
nte 

2.639.8
48 

2.575.7
86 

2.617.9
74 

2.472.6
35 

587.7
07 

1.426.7
26 

2.160.1
41 

2.308.3
28 

NUTS 
II 

Algarve 111.58
2 

93.392 107.76
1 

114.54
2 

18.68
1 

38.892 84.587 106.41
9 

Municí
pio 

Silves 12.402 9.162 9.204 9.331 1.081 3.258 6.587 8.145 

Fonte: Pordata, 2015 

 

 

 



 
Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de  

Género e Não Discriminação -  Silves 

30 
 

 

Analisando o conteúdo das tabelas acima descriminadas verifica-se 

que entre os anos de 1960 e 2011 a média total da população ativa 

no Município de Silves era de 9268 cidadãos do sexo masculino, 

contrapondo aos 4923 do sexo feminino. Por outro lado, se 

observarmos os dados extremos dos anos de 1960 e 2011 verifica-

se que o mercado de trabalho sofreu uma redução percentual de 

34% para os homens e um drástico aumento de 638% para as 

mulheres. 

Quadro nº 9 – Salário por género no Município de Silves 

Género Remuneração da População do Município de Silves segundo 
os Censos: por sexo 

Masculino Feminino 

Anos Salario Médio % Diferença 
/ Género 

Salario Médio % Diferença / 
Género 

1985 134,60 € 15% 114,00 € -15% 

1991 344,20 € 19% 278,20 € -19% 

2002 586,40 € 14% 505,80 € -14% 

2009 772,90 € 12% 677,40 € -12% 

2010 795,60 € 13% 695,90 € -13% 

2011 826,30 € 15% 701,40 € -15% 

2012 811,80 € 14% 699,70 € -14% 

2013 798,80 € 12% 705,50 € -12% 

Médias Totais 784,25 € +14% 686,65 € -14% 

Fonte: Pordata, 2015 

 

Fazendo uma análise comparativa à desigualdade salarial entre os 

anos de 1985 e 2013 podemos comprovar que as alterações não 

foram muito significativas. No ano de 1985, em média no Município 

de Silves, um homem recebia 134,60€ por mês, sendo que uma 

mulher rondava os 114,00€ (15,30%). Em 2013, ou seja 28 anos 

depois, o cenário não sofreu grandes alterações, com uma taxa 

diferencial que passou dos 15% em 1985 para os 12% em 2013, os 

homens passaram a receber em média 798,80€, enquanto as 

mulheres se ficaram pelos 705,50€, continuando desta forma com 

salários mais baixos que o sexo oposto. 
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Quadro nº10  

Ganho médio mensal das trabalhadoras por conta de outrem: 
 Nível de Escolaridade 

Território Município de Silves Salario 
Médio    

1985/20
13 

%  
Dif. 

Sexo 
Opost

o 
Habilitaçõe
s 
Académic
as / Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Inferior ao 
básico / 1º 
ciclo 

102,9
0 € 

266,0
0 € 

476,80 
€ 

572,10 
€ 

585,70 
€ 

611,80 
€ 

628,60 
€ 

640,50 
€ 

578,90 € -17% 

Básico / 
1º ciclo (1º 
ao 4º ano) 

110,9 280,3 504,6 620,1 652,5 661,7 667,5 660,8 636,30 € -18% 

Básico / 
2º ciclo (5º 
ao 6º ano) 

118 294,6 516 608,2 645,7 640,5 661 649,1 624,40 € -25% 

Básico / 
3º ciclo (7º 
ao 9º ano) 

156,9 385,9 552,7 661,3 667,6 676,6 693,6 681,5 664,50 € -22% 

Secundári
o e Pós 
Secundári
o 

119,7 357,8 704,2 850,4 857 880,4 829,7 854,4 840,10 € -17% 

Ensino 
Superior 

199,5 510,9 1.052,9
0 

1.340,3
0 

1.398,8
0 

1.391,0
0 

1.400,3
0 

1.407,4
0 

1.365,70 
€ 

-17% 

Ignorado 138,7 249,9 533,5 573 895,3 529,4 756 586,9 553,30 € -15% 

        Média Percentual -17% 

Fonte: Pordata, 2015 

Quadro nº11  

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem:  
Nível de Escolaridade 

Território Município de Silves Salario 
Médio    

1985/20
13 

%  
Dif. 

Sexo 
Opos

to 
Habilitaçõ

es 
Académic
as / Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Inferior ao 
básico / 
1º ciclo 

129,50 € 344,5
0 € 

581,80 
€ 

688,80 
€ 

755,20 
€ 

727,90 
€ 

747,10 
€ 

702,60 
€ 

695,70 € 17% 

Básico / 
1º ciclo 
(1º ao 4º 

ano) 

148,10 € 383,0
0 € 

640,30 
€ 

778,30 
€ 

805,30 
€ 

776,10 
€ 

808,00 
€ 

793,70 
€ 

777,20 € 18% 

Básico / 
2º ciclo 
(5º ao 6º 

ano) 

147,60 € 386,9
0 € 

647,10 
€ 

822,60 
€ 

840,40 
€ 

864,60 
€ 

873,70 
€ 

843,70 
€ 

831,50 € 25% 

Básico / 
3º ciclo 
(7º ao 9º 

ano) 

209,8 479,4 699,2 834,8 880,2 912,9 867 862,6 848,70 € 22% 

Secundári
o e Pós 

Secundári
o 

175,1 488,8 933,1 1.083,
20 

1.058,
90 

1.125,
10 

977,4 1.130,
80 

1.018,20 
€ 

17% 

Ensino 
Superior 

272,1 747 1.433,
40 

1.650,
20 

1.815,
20 

1.791,
70 

1.667,
90 

1.629,
10 

1.639,70 
€ 

17% 

Ignorado 160,2 449,4 603,3 592 711,8 769,1 722,8 705,3 654,30 € 15% 

        Média Percentual +17% 

Fonte: Pordata, 2015 
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De acordo com os dados do Pordata, e fazendo uma média global 

de todos os níveis habilitacionais/salário por género, 

independentemente do nível habilitacional que ocupa, verifica-se que 

no Município de Silves a diferença média percentual por género ronda 

os 17%. Se analisarmos casuisticamente os níveis habilitacionais, 

constatamos que aquele que representa a maior diferença por género 

é o “Ensino Básico – 2º Ciclo (do 5º ao 6º ano)”, com 25%, seguindo-

se do “Ensino Básico - 3º Ciclo (do 7º ao 9º ano), com 22%, e cuja 

média salarial ronda para os homens nestes dois níveis os 831,50€ e 

os 848,70€, respetivamente. Já para as mulheres e pela mesma 

ordem ronda os 624,40€ e os 664,50€. 

Quadro nº 12 

Ganho Médio Mensal das Trabalhadores por Conta de Outrem: por Sector de 

Actividade Económica 

Território Município de Silves Salario 

Médio    

1985/20

13 

%  

Dif. 

Sexo 

Opost

o Setor de Atividade / 

Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, 

Produção Animal, 

Caça, Sivicultura e 

Pesca 

86,10 

€ 

221,9

0 € 

418,7

0 € 

590,7

0 € 

585,4

0 € 

612,1

0 € 

579,1

0 € 

608,1

0 € 

582,25 € -19% 

Indústria, 

Construção, 

Energia e Água 

107,6

0 € 

268,2

0 € 

535,1

0 € 

773,9

0 € 

801,6

0 € 

817,2

0 € 

794,4

0 € 

770,4

0 € 

772,15 € -17% 

Indústrias 

transformadoras 

106,9

0 € 

261,8

0 € 

504,3

0 € 

611,0

0 € 

635,6

0 € 

643,6

0 € 

618,4

0 € 

610,0

0 € 

610,50 € -36% 

Construção 110,8

0 € 

261,8

0 € 

542,3

0 € 

787,1

0 € 

769,3

0 € 

779,0

0 € 

682,4

0 € 

645,2

0 € 

663,80 € -24% 

Serviços 119,8

0 € 

285,9

0 € 

508,3

0 € 

669,7

0 € 

689,1

0 € 

692,4

0 € 

697,2

0 € 

703,9

0 € 

679,40 € -28% 

Média Total das 

Atividades 

107,6

0 € 

261,8

0 € 

508,3

0 € 

669,7

0 € 

689,1

0 € 

692,4

0 € 

682,4

0 € 

645,2

0 € 

657,45 € -29% 

       Média percentual -26% 

Fonte: Pordata, 2015 
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Quadro nº 13 

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: por Sector de 

Actividade Económica 

Território Município de Silves Salario 

Médio    

1985/20

13 

%  

Dif. 

Sexo 

Opost

o 

Setor de 

Atividade / 

Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, 

Produção 

Animal, Caça, 

Sivicultura e 

Pesca 

110,5

0 € 

291,6

0 € 

592,0

0 € 

784,7

0 € 

762,5

0 € 

719,60 

€ 

784,9

0 € 

715,6

0 € 

717,60 € +19% 

Indústria, 

Construção, 

Energia e 

Água 

145,6

0 € 

394,3

0 € 

706,2

0 € 

931,1

0 € 

935,7

0 € 

1.044,

40 € 

985,5

0 € 

991,7

0 € 

933,40 € +17% 

Indústrias 

transformado

ras 

140,2

0 € 

369,4

0 € 

755,9

0 € 

956,4

0 € 

941,5

0 € 

1.094,

40 € 

981,3

0 € 

995,9

0 € 

948,95 € +36% 

Construção 146,0

0 € 

391,3

0 € 

653,2

0 € 

868,3

0 € 

881,5

0 € 

948,90 

€ 

885,1

0 € 

890,8

0 € 

874,90 € +24% 

Serviços 172,7

0 € 

423,6

0 € 

742,4

0 € 

917,5

0 € 

985,3

0 € 

984,70 

€ 

989,9

0 € 

981,8

0 € 

949,65 € +28% 

Média Total 

das 

Atividades 

145,6

0 € 

391,3

0 € 

706,2

0 € 

917,5

0 € 

935,7

0 € 

984,70 

€ 

981,3

0 € 

981,8

0 € 

926,60 € +29% 

       Média percentual +26% 

Fonte: Pordata, 2015 

 

Mediante os resultados obtidos nas tabelas 4 e 4.1., podemos verificar 

que o Setor de Atividade Económica que maior diferença salarial 

apresenta por género é o setor das “Industrias transformadoras”, com 

37% de diferença salarial a mais para o sexo Masculino, seguindo-se 

do Setor dos “Serviços”, com uma percentagem de 29% também a 

mais para os homens. 
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Quadro nº 14 

Remuneração base média mensal das trabalhadoras por conta de outrem: por nível de qualificação 

 

Território 

 

Município de Silves 

Salario 

Médio    

1985/20

13 

%  

Dif. 

Sexo 

Opost

o 

Nível de 

Qualificação/ 

Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013   

Quadros 

Superiores 

199,5

0 € 

394,2

0 € 

1.227,6

0 € 

1.333,7

0 € 

1.326,9

0 € 

1.365,7

0 € 

1.329,4

0 € 

1.375,2

0 € 

1.328,15 

€ 

-22% 

Quadros 

Médios 

183,1

0 € 

545,9

0 € 

976,90 

€ 

1.183,9

0 € 

1.190,5

0 € 

1.149,2

0 € 

1.137,9

0 € 

1.198,4

0 € 

1.143,55 

€ 

-29% 

Encarregados

, 

contramestre

s e chefes de 

equipa 

169,8

0 € 

443,7

0 € 

728,50 

€ 

963,20 

€ 

955,00 

€ 

953,30 

€ 

948,20 

€ 

899,60 

€ 

923,90 € -28% 

Profissionais 

altamente 

qualificados 

162,0

0 € 

378,4

0 € 

745,10 

€ 

941,60 

€ 

929,60 

€ 

876,60 

€ 

924,00 

€ 

918,70 

€ 

897,65 € -16% 

Profissionais 

qualificados 

134,7

0 € 

314,3

0 € 

512,70 

€ 

635,30 

€ 

642,60 

€ 

651,90 

€ 

652,90 

€ 

662,10 

€ 

638,95 € -24% 

Profissionais 

semiqualificad

os 

108,0

0 € 

255,0

0 € 

442,30 

€ 

521,40 

€ 

542,30 

€ 

545,70 

€ 

542,30 

€ 

542,90 

€ 

531,85 € -24% 

Profissionais 

não 

qualificados 

99,80 

€ 

232,0

0 € 

397,60 

€ 

494,60 

€ 

517,30 

€ 

520,30 

€ 

522,90 

€ 

526,90 

€ 

505,95 € -29% 

Praticantes e 

aprendizes 

89,10 

€ 

212,0

0 € 

394,70 

€ 

514,20 

€ 

550,50 

€ 

537,20 

€ 

538,50 

€ 

543,00 

€ 

525,70 € -16% 

Média Total 

das 

Atividades 

148,3

5 € 

346,3

5 € 

620,60 

€ 

788,45 

€ 

786,10 

€ 

764,25 

€ 

788,45 

€ 

780,85 

€ 

772,55 € -19% 

       Média percentual -24% 

Fonte: Pordata, 2015 

 

O nível de qualificação mais bem remunerado no Género Feminino é 

indiscutivelmente o dos “Quadros Superiores”, seguindo-se os 

“Quadros Médios”, com uma média salarial entre os anos de 1985 a 

2013 de 1328,15€ e de 1143,55€, respetivamente. 
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Quadro nº 15 

Remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem: 

nível de qualificação 

 

Território 

 

Município de Silves 

Salario 

Médio    

1985/20

13 

%  

Dif. 

Sexo 

Opos

to 

  

Nível de 

Qualificação/ 

Anos 

1985 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013  

Quadros 

Superiores 

258,

40 € 

809,

50 € 

1.667,

40 € 

1.678,

60 € 

1.861,

80 € 

2.271,

00 € 

1.832,

00 € 

1.742,

50 € 

1.710,55 

€ 

22% 

Quadros 

Médios 

308,

00 € 

772,

40 € 

1.441,

80 € 

1.654,

00 € 

1.649,

10 € 

1.593,

70 € 

1.678,

00 € 

1.627,

70 € 

1.610,70 

€ 

29% 

Encarregados, 

contramestres 

e chefes de 

equipa 

189,

80 € 

560,

10 € 

1.029,

70 € 

1.226,

00 € 

1.341,

20 € 

1.329,

90 € 

1.359,

00 € 

1.340,

70 € 

1.277,95 

€ 

28% 

Profissionais 

altamente 

qualificados 

262,

90 € 

524,

70 € 

1.113,

30 € 

1.288,

50 € 

1.150,

70 € 

1.031,

50 € 

1.139,

90 € 

1.023,

40 € 

1.072,40 

€ 

16% 

Profissionais 

qualificados 

162,

60 € 

413,

90 € 

669,3

0 € 

827,7

0 € 

852,4

0 € 

861,0

0 € 

879,1

0 € 

883,8

0 € 

840,05 € 24% 

Profissionais 

semiqualificad

os 

152,

40 € 

397,

50 € 

592,6

0 € 

659,3

0 € 

758,3

0 € 

760,3

0 € 

748,5

0 € 

741,4

0 € 

700,35 € 24% 

Profissionais 

não 

qualificados 

121,

30 € 

301,

10 € 

505,1

0 € 

694,6

0 € 

728,0

0 € 

730,0

0 € 

755,0

0 € 

743,0

0 € 

711,30 € 29% 

Praticantes e 

aprendizes 

93,2

0 € 

248,

00 € 

482,7

0 € 

609,2

0 € 

642,6

0 € 

652,4

0 € 

638,4

0 € 

656,9

0 € 

623,80 € 16% 

Média Total 

das Atividades 

176,

20 € 

469,

30 € 

849,5

0 € 

1.026,

85 € 

1.001,

55 € 

946,2

5 € 

1.009,

50 € 

953,6

0 € 

949,93 € 19% 

       Média percentual +24

% 

Fonte: Pordata, 2015 

De igual forma para o Género Masculino os Quadros Superiores e 

Médios são os que apresentam um melhor nível remuneratório com 

1.710,55€ e 1.610,70€, respetivamente. 

Fazendo uma análise comparativa verificamos que os níveis de 

qualificação que apresentam maior percentagem diferencial por 

género são os “Quadros Médios” com 29%, os “Profissionais Não 

Qualificados” com 25% a mais para os homens e os “Encarregados, 

Contramestres e Chefes de Equipa” com 28% também a mais para 

os homens. 
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Quadro nº 16 

Trabalhadoras por conta de outrem: por regime de duração de trabalho 

Território  Média 

Trabalhadores 

2002/2013 

% Dif. 

Sexo 

Oposto 
Vínculo Contratual 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo Completo 2211 2752 2369 2384 2266 2195 2318 -22% 

Tempo Parcial 83 130 180 173 170 195 172 46% 

Média Total 1147 1441 1275 1279 1218 1195 1246  

Fonte: Pordata, 2015 

 

Quadro nº 17 

Trabalhadores por conta de outrem: por regime de duração de trabalho 

Território  Média 

Trabalhadores 

2002/2013 

% Dif. 

Sexo 

Oposto Vínculo Contratual 2002 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo Completo 3315 3648 3023 2924 2573 2514 2974 22% 

Tempo Parcial 37 91 135 119 116 134 118 -46% 

Média Total 1676 1870 1579 1522 1345 1324 1546  

Fonte: Pordata, 2015 

 

Os dados constantes nos quadros acima ilustram o regime de 

duração de trabalho por género, sendo que as mulheres representam 

o maior número percentual do regime de duração de trabalho a 

tempo parcial, com 46% a mais do que os homens. 

 

No que respeita à área da Saúde, concretamente às pessoas inscritas no 

Serviço Nacional de Saúde, excetuando os grupos etários dos 64-67 e 68-71 

anos, o registo é maior no género masculino. 
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 Quadro nº 18 – Utentes Inscritos por grupo etário e sexo  

Grupo etário Sexo masculino Sexo feminino Total % 

<1 Ano 146 140 286 0.75 

1 – 3 Anos 516 481 997 2,63 

4 – 7 734 692 1426 3,76 

8 – 11 709 664 1373 3,62 

12 – 15 710 615 1325 3,49 

16 – 19 747 707 1454 3,83 

20 – 23 785 708 1493 3,93 

24 – 27 907 866 1773 4,67 

28 – 31 1027 1005 2032 5,35 

32 – 35 1302 1198 2500 6,59 

36 – 39 1183 1122 2305 6.07 

40 – 43 1146 1010 2156 5,68 

44 – 47 1146 1025 2171 5.72 

48 – 51 1097 1038 2135 5.62 

52 – 55 1037 936 1973 5.20 

56 – 59 964 890 1854 4,88 

60 – 63 896 798 1694 4,46 

64 – 67 797 866 1663 4,38 

68 – 71 718 805 1523 4,01 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, Dezembro de 2015 

 

 

Também ao nível de acompanhamento mais específicos, 

nomeadamente na resposta de GASMI (Grupos de Apoio à Saúde 

Mental Infantil), destacam-se maioritariamente os meninos: 

 

 

Quadro nº 19 - Nº de Crianças em acompanhamento – GASMI 

 

Idade F M Total 

3 -5 1 0 1 

6 - 10 11 25 36 

11 - 12 13 15 28 

 + 13 7 14 21 

Total 32 54 86 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento = Centro de Saúde de Silves, 2015 

 

 

No desporto, quer federado ou não federado, embora já seja visível a 

presença do género feminino, o género masculino destaca-se 

nitidamente na área. 
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Gráfico nº 13 - Praticantes Federados 

 
Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 

Gráfico nº 14 - Praticantes federados por género 

 
Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 

Gráfico nº 15- Praticantes não federados por freguesia  

 
Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 
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Gráfico nº 16 - Praticantes não federados por género 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 
Quando se fala no geral em dificuldades, as mulheres evidenciam-se 

em maior número, possuindo pelo menos uma dificuldade. 

 
 

Quadro nº 20 - População Residente com pelo menos uma dificuldade 
 Total H M População 

Residente 
População com 

pelo - 1 
dificuldade 

Portugal 17,79 14,67 20,6 10 562 178 1 879 011 

Algarve 15,26 12,87 17,5 451 006 68 824 

Silves 
(concelho) 

16,83 14,64 19,0 37126 6 248 

Alcantarilha 17,26 15,59 18,9 2540 438 

Algoz 13,05 11,35 14,8 3831 500 

Armação 13,9 11,49 16,2 4867 677 

Pêra 16,39 14,35 18,4 2432 399 

S. B. Messines 19,29 17,46 21,1 8430 1 626 

S. M. Serra 23,19 20,2 26,4 1352 314 

Silves 17,37 14,47 20,3 11014 1 913 

Tunes 14,04 12,99 15,1 2660 373 

Fonte: INE, 2011 

 

 

 

65,70% 

34,30% 

Masculino

Feminino
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IV 

 

Eixos de Intervenção Estratégicos  

 

 

 

Face às características do concelho e aos dados apurados, quer 

através do questionário aplicado às funcionárias e aos funcionários, 

quer através do Diagnóstico, foram definidos seis eixos de intervenção 

para o triénio 2019/2021: 

 

Eixos Objetivos 

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  

 

3.Educação e Ensino   Integrar a igualdade de género 

entre mulheres e homens no 

ensino e na educação formal e 

não formal 

 

4. Urbanismo e organização do 

espaço 

Integrar a perspetiva de género 

no planeamento urbanístico e na 

organização do espaço, tendo 

por referência experiências 

consolidadas 

 

5. Discriminações múltiplas Prevenir e combater as 

discriminações múltiplas numa 

perspetiva de género  

 

6. Informação, comunicação e 

divulgação 

Integrar a perspetiva de género 

nas áreas da informação, 
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comunicação e divulgação de 

forma transversal, potenciando 

meios municipais e outros  

 

Uma vez que os Municípios possuem a maior quota de 

responsabilidade nas questões sociais, culturais, educacionais e 

económicas da vida local, são assim consideradas entidades com 

maior competência para passar das palavras para os actos, no que 

respeita à Igualdade entre homens e mulheres, sobretudo no que 

respeita ao incentivo à participação e representação das mulheres na 

vida política, social, económica e cultural. Os Municípios podem e 

devem ser um verdadeiro motor da mudança, operando de baixo 

para cima, ou seja, com intervenção de âmbito local para o regional e 

por conseguinte o nacional, mudança essa que permite eliminar a 

persistência e reprodução das desigualdades e tornar a sociedade, 

mais justa, mais inclusiva e mais democrática.  

 

Neste sentido a atuação pretendida com o Plano Municipal será a 

transformação, numa vertente interna e numa vertente externa.  

 

No que toca à Vertente Interna e de acordo com o Guião para a 

Implementação da Igualdade na Administração Pública Local, ISCTE 

(2008), as áreas de intervenção do Município são:  

   1. Planeamento estratégico - Estratégia, missão e valores da 

instituição promotora do Plano de Igualdade;  

   2. Gestão de Recursos Humanos - Recrutamento e seleção; 

formação; gestão de carreiras e remunerações; diálogo social, 

participação de trabalhadores/as e organizações suas representativas; 

Respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de 

trabalho; Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal: 

Formas inovadoras de organização do trabalho, Benefícios diretos a 

trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, proteção na maternidade 

e na paternidade e assistência à família.  

   3. Comunicação - Comunicação interna e externa. 
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Já no que diz respeito à Vertente Externa, ou seja, na área de 

intervenção e de competência do Município, as temáticas e os 

contextos de intervenção são diversos e nesse sentido o objetivo 

primordial será criar um território com melhores condições para viver, 

trabalhar ou visitar.   

 

Importa nesse sentido considerar a: 

a) Mudança nos papéis e nos estereótipos de género - Importa 

desenvolver ações que permitam alterar as situações de 

desigualdades entre homens e mulheres; 

 b) Participação e representação - A afirmação das mulheres e a sua 

participação plena, com base na igualdade em todas as esferas da 

sociedade, incluindo a participação no processo de tomada de 

decisão e acesso ao poder, são fundamentais para se alcançar a 

igualdade, o desenvolvimento e a paz; 

c) Educação e qualificação profissional - A educação e a formação 

profissional constituem o melhor investimento para o desenvolvimento 

sustentável e para o crescimento económico e simultaneamente um 

dos mais importantes meios para promover a mudança no sentido 

da Igualdade de Género;  

d) Cultura - Tal como noutras áreas da vida de mulheres e homens, a 

cultura deve ser disponibilizada de forma igual, tal como pode e deve 

ser utilizada para a promoção da Igualdade de Género;  

e) Desporto - O desporto pode ser um importante fator de inclusão 

social, do enriquecimento da vida em comunidade, da promoção da 

saúde e da cidadania ativa e consequentemente um veículo de 

promoção da Igualdade de Género. Nesse sentido as autarquias 

devem promover e implementar medidas para estimular a 

participação das mulheres e dos homens em todos os desportos;  

f) Empreendedorismo - A participação das mulheres na vida ativa é 

muito significativa no nosso país, no entanto é imperioso lançar 

iniciativas que promovam o empreendedorismo feminino;  

g) Compatibilização entre a vida profissional e familiar - Embora se 

tenham verificado alguns avanços, no que se refere à participação 

dos homens nas tarefas domésticas e no cuidado dos filhos, os 

modelos tradicionais de atribuição de papéis continuam a vigorar na 
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prestação de cuidados a ascendentes e descendentes, cabendo 

essencialmente à mulher essas tarefas. Também ao nível do trabalho 

se verificam vários obstáculos que importa ultrapassar;  

 h) Redes Sociais - A resolução nº 197/97 inclui entre os seus 

objetivos, incentivar a criação de redes sociais de apoio integrado de 

âmbito local, a fim de incrementar a cobertura equilibrada do país em 

equipamentos sociais. O despacho normativo nº 8/2008 procede à 

regulamentação do programa de apoio à implementação da Rede 

Social. As Redes Sociais visam a erradicação da pobreza, mas 

também da qualificação e emprego das pessoas mais 

desfavorecidas; 

i) Violência doméstica - A violência doméstica constitui um atentado 

aos direitos fundamentais do ser humano, como o direito à vida, à 

segurança, à liberdade e à integridade física e emocional, sendo as 

mulheres as maiores vítimas deste flagelo. A violência contra as 

mulheres é um obstáculo à Igualdade, ao desenvolvimento e à paz 

que deve ser eliminado.  

j) Tráfico de seres humanos e exploração sexual - Estima-se que, por 

ano, sejam traficadas milhões de pessoas em todo o mundo, porém 

os grupos mais vulneráveis ao tráfico, à exploração sexual e laboral 

são as mulheres e as crianças. Pela sua proximidade com as 

populações, as autarquias são as entidades que, mais de perto, 

conhecem esta realidade e a podem combater.  

k) Organização espacial das cidades - Homens e mulheres têm 

diferentes modos de vida e distinguem-se na utilização dos serviços 

locais e dos espaços verdes. É necessário inverter esta situação.  

l) Mobilidade e transportes - Os transportes têm uma importância 

fundamental nas rotinas diárias e afetam diferentemente homens e 

mulheres, tendo em conta as responsabilidades familiares e 

profissionais que cada um/a assume. Por outro lado, o 

desenvolvimento de um território também é visível pelas ofertas a este 

nível e no acesso aos espaços da comunidade. 
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Eixo I. Participação Política e Cívica 

 

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

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Promover uma 

política de 

Igualdade de 

Género, como 

determinante de 

um efetivo 

exercício da 

cidadania  

 

Dinamizar práticas de 

equidade e paridade 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução da 

Igualdade de Género e 

de Oportunidades, 

enquanto valores a 

promover, nos 

documentos 

estratégicos do 

Município de Silves 

(V. Interna) 

Unidades orgânicas do 

Município 

CMS  Nº de documentos 

com a integração 

destas temáticas 

Março 2019 - 

Dezembro 2021 

Dinamização pela 

Assembleia Municipal 

de iniciativas de 

sensibilização da 

comunidade para a 

participação politica 

ativa das mulheres 

(V. Externa) 

Comunidade  Assembleia Municipal  

CMS 

Parceiros Locais 

Nº de iniciativas  

Nº de participantes 

identificados por 

género 

Março 2019 -Dezembro 

2021 

Incentivar a 

recolha e 

tratamento de 

dados 

desagregados 

Melhorar a qualidade 

da informação 

recolhida, permitindo 

o uso de dados 

desagregados nos 

processos de 

tomada de decisão 

Desagregar a recolha 

de dados por género 

em todas as áreas do 

Município 

(V. Interna) 

Unidades orgânicas do 

Município 

CMS  Nº de áreas/setores 

que tratam a 

informação de forma 

desagregada  

 

Maio 2019 - Dezembro 

2021 
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Criar iniciativas 

que promovam 

a conciliação da 

vida familiar e 

profissional 

Fortalecer o trabalho 

em equipa 

Desenvolver ações de 

consolidação de 

equipas/ fortalecimento 

de relações que 

permitam uma maior 

aproximação das 

pessoas, intra e inter 

divisões, facilitando a 

conciliação da vida 

familiar e profissional, 

bem como o 

desenvolvimento 

pessoal e social em 

atividades comunitárias 

e de solidariedade 

(V. Interna) 

Unidades orgânicas do 

Município 

CMS N.º de ações  

N.º participantes/ação 

desagregados por 

género 

 

Maio 2019 - 

Maio 2021 

Sensibilizar as 

entidades 

sedeadas no 

concelho à 

temática da 

Igualdade 

Género 

Reconhecer as 

entidades que estão 

sensíveis à temática 

Criação de um 

incentivo às 

coletividades e 

IPSS’que considerem a 

igualdade nos seus 

estatutos e que 

dinamizem atividades 

nesse âmbito   

(V. Externa) 

IPSS’s 

Coletividades 

desportivas, culturais e 

juvenis 

CMS 

Parceiros Locais 

Nº de entidades que 

evidenciam nos 

estatutos a I.G. 

Nº de atividades 

promovidas 

Outubro 2019 - 

Outubro 2020 

Dinamização de ações 

de sensibilização para a 

temática junto das 

coletividades 

N.º de ações  

N.º participantes/ação 

desagregados por 

género 

Outubro 2019 - 

Outubro 2021 
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(V. Externa)  

Responder aos 

requisitos para 

nomeação de 

Autarquia 

Familiarmente 

Responsável 

Proporcionar às 

famílias do concelho 

um conjunto de 

respostas de inclusão 

Dinamização medidas 

preconizadas pelas 

autarquias 

familiarmente 

responsáveis, de forma 

a valorizar a 

candidatura ao prémio 

anual, promovido pela 

Associação Portuguesa 

de Famílias Numerosas 

(APFN)  

(V. Interna e Externa) 

 

Comunidade CMS 

Parceiros Locais 

Nº de atividades 

planeadas 

Nº de atividades 

implementadas 

Março 2019- 

Junho 2021 

Sensibilizar o 

público jovem 

(dos 13 aos 18 

anos de idade) 

para a temática 

da Igualdade, 

dando ênfase à 

Participação 

Pública 

Contribuir para a 

prevenção de 

situações de risco, 

nomeadamente na 

sexualidade, violência 

no namoro, situações 

de Bullying, assim 

como insucesso e 

abandono escolar 

Dinamizar ações de 

ações de sensibilização 

sobre a temática 

(V. Externa) 

 

Alunos/as do 2º, 3º 

ciclos e secundário 

(ensino regular e 

profissional ) 

 

CMS 

Agrupamentos de Escolas 

Parceiros Locais 

 

Nº de ações 

realizadas  

Nº de participantes 

desagregados por 

género 

Índice de satisfação 

de participantes 

 

Julho 2019 - 

Dezembro 2021 

Fomentar uma 

política de 

participação cívica 

junto dos jovens 

Dinamização da 

Assembleia Municipal 

Jovem garantindo a 

paridade nos 

elementos nomeados 

Nº de participantes 

desagregados por 

género 

Nº de ações 

realizadas  

Março 2019 - 

Dezembro 2021 
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(V. Externa) 

 

 

Sensibilizar a 

Comunidade 

para as 

questões da 

Igualdade 

Desenvolver uma 

cultura de igualdade 

na Comunidade  

Comemoração do Dia 

Municipal para a 

Igualdade do Município 

(V. Interna e Externa) 

 

 

 

 

 

 

Comunidade em geral 

 

 

 

 

 

CMS 

Parceiros Locais 

 

 

 

 

N.º de Atividades 

Realizadas  

N.º de Participantes 

por género  

Avaliação da 

satisfação 

 

 

 

 

Outubro 2019- 

Outubro 2021 

Promover uma peça 

de teatro alusivo à 

temática direcionada 

à comunidade em 

geral 

Dinamização de uma 

peça de teatro 

Sensibilizar os 

trabalhadores e 

trabalhadoras da 

autarquia para a 

temática  

Promover uma 

formação direcionada 

a todos os 

funcionários e 

funcionárias da 

Câmara Municipal 

Dinamização de uma 

ação de formação 

sobre Cidadania e 

Igualdade de Género 

 (V.Interna)  

Funcionários/as do 

Município 

CMS Nº de ações 

Nº de participantes 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de  

Género e Não Discriminação -  Silves 

49 
 

Eixo II. Violência de Género 

 

Finalidade: Prevenir e combater a violência de género nas suas manifestações, nomeadamente nas situações de violência doméstica e tráfico de seres humanos 

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Criar sinergias 

locais no âmbito 

da temática 

Sensibilizar e informar 

a população para as 

temáticas 

 

 

 

Protocolar parcerias 

que facilitem a 

realização das ações 

de sensibilização sobre 

a temática da igualdade 

de género, violência 

doméstica e no 

namoro, prevenção e 

combate ao tráfico de 

seres-humanos 

(através de breves 

encenações) 

(V. Externa)  

. 

Comunidade 

 

CMS 

Parceiros Locais 

 

Nº ações realizadas 

Nº de entidades 

envolvidas/ano  

N.º participantes 

desagregados por 

género  

Março 2019 - Dezembro 

2021 

Dinamização de um 

Teatro-Fórum sobre 

Violência Doméstica 

e/ou Violência no 

Namoro  

(V. Interna e Externa)  

Comunidade CMS 

Parceiros Locais 

 

Criação do Teatro-

Forum 

Nº de sessões  

Nº de entidades 

envolvidas/ano  

Nº de participantes 

desagregados por 

género  

Maio 2019- 

Dezembro 2021 
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Ações de sensibilização 

nas escolas/projetos 

de prevenção e 

atenuação de 

comportamentos 

agressivos / bullying 

(V. Externa) 

 

Comunidade escolar CMS 

Parceiros Locais 

 

Nº de ações 

realizadas Nº de 

participantes 

desagregados por 

género 

Março 2019 - Dezembro 

2021 

Caminhada pela 

Igualdade para 

sensibilização para a 

temática 

(V. Interna e Externa) 

 

Comunidade CMS 

Parceiros Locais 

Nº  participantes Outubro 2019  

Outubro 2020 

Outubro 2021 

Reconhecer as 

entidades que 

implementam a 

Igualdade de 

Género na sua 

prática de 

trabalho 

Reforçar a temática 

junto da comunidade 

através da exposição 

de trabalhos 

temáticos 

(10.dezembro -  Dia 

internacional dos 

Direitos Humanos)  

Criação de um 

regulamento para 

atribuição do prémio ao 

setor da economia 

social, cultural, 

recreativo, e 

empresarial do 

concelho  

(V. Externa) 

 

Comunidade CMS 

Parceiros Locais 

Empresas públicas e 

privadas 

 

Nº de entidades 

identificada 

Nº de entidades 

premiadas 

Boas Práticas 

evidenciadas 

Junho 2020 

Dotar os/as 

participantes de 

conhecimentos 

de 

encaminhamento 

Uniformizar  

procedimentos na 

deteção e intervenção 

em situações de 

violência doméstica  

Ação de Formação em 

Metodologias de 

Encaminhamento de 

vítimas de violência 

doméstica 

Técnicos/as de Ação 

Social do Município  

Técnicos/as de equipas 

multidisciplinares  

Técnicos/as de IPSS’s  

CMS 

Parceiros Locais 

Nº de ações 

realizadas  

Nº de participantes, 

desagregado por 

género  

Janeiro - Dezembro 

2020 
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de vítimas de 

violência 

doméstica  

 

pelos técnicos/as em 

situação de violência 

doméstica 

(V. Externa) 

 

Entidades / Parceiros  

Segurança Social  

 

 

Criar um espaço 

de atendimento e 

apoio de primeira 

linha 

Organizar um serviço 

de atendimento de 

proximidade em 

articulação com as 

respostas sociais 

existentes  

 

Criação de um Serviço 

de Apoio à vítima de 

violência de género e 

violência doméstica 

(V. Externa) 

 

Vítimas de violência  

 

CMS 

Parceiros Locais  

 

Criação do 

Gabinete de Apoio 

 

Janeiro - Dezembro 

2020 

Criar um espaço 

de acolhimento 

para proteger de 

forma imediata e 

temporária 

vítimas de 

violência 

doméstica  

 

Salvaguardar o bem-

estar físico e 

psicológico da vítima  

 

Criação de uma casa 

de acolhimento 

imediato de vítimas de 

violência doméstica 

(V. Externa) 

 

Vítimas de violência  

 

CMS 

Parceiros Locais 

 

Criação do espaço 

de acolhimento 

 

Janeiro 2021 

Sensibilizar a 

comunidade para 

a  violência 

doméstica 

Dotar a comunidade 

local de 

conhecimentos que 

permitam identificar e 

prevenir a ocorrência 

deste tipo de violência  

 

Organização de 

sessões de 

sensibilização sobre 

violência doméstica 

(V. Interna e Externa) 

 

Comunidade Local CMS  

Juntas de Freguesia  

Centro de Saúde  

GNR  

 

Nº de sessões  

Nº de participantes 

por género 

 

Abril 2020 
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Eixo III. Educação e Ensino 

 

Finalidade: Integrar a temática da igualdade de género entre mulheres e homens no ensino e na educação formal e não formal 

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Sensibilizar a 

população 

escolar para 

questões da 

igualdade de 

género  

 

Dinamizar sessões de 

esclarecimento junto 

da população escolar 

de acordo com o 

programa escolar  

  

Organização de 

sessões de 

sensibilização junto da 

população escolar 

sobre igualdade de 

género com aplicação 

de metodologias 

particiapativas 

(V. Externa) 

 

Crianças e jovens dos 3 

aos 18 anos  

 

CMS 

Agrupamentos de Escolas 

Parceiros Locais 

GNR  

Centro de Saúde  

 

Nº de sessões  

Nº de 

participantes por 

género 

Nº de atividades 

por escola 

 

Outubro 2019 – 

 Dezembro 2021 

Esclarecer a 

comunidade 

sobre os 

diferentes tipos 

de violência 

Distinguir os diferentes 

tipos de violência entre 

jovens, dotando os/as 

jovens, pais e mães, 

corpo docente e não 

docente de 

conhecimentos que 

permitam identificar e 

prevenir a ocorrência 

deste tipo de violência  

Organização de 

sessões sobre violência 

no namoro e bullying 

(V. Externa) 

 

 

Alunos (2º e 3º ciclos e 

Ensino secundário) 

Pais e mães / 

Encarregados de 

Educação  

Corpo docente e não 

docente 

 

CMS  

GNR  

Associações de Pais e 

Encarregados de Educação  

Agrupamentos de Escolas 

Centro de Saúde 

Nº de sessões  

Nº de 

participantes por 

género 

 

Fevereiro 2019- 

Fevereiro 2021 

Exposição itinerante 

sobre o que é a 

igualdade envolvendo 

toda a comunidade 

escolar do concelho 

Alunos (2º e 3º ciclos e 

Ensino secundário) 

Comunidade Escolar 

Nº de trabalhos 

realizados 

Nº de exposições  

Freguesias onde 

decorreram as 

Dezembro 2019 - 

Dezembro 2021 
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(V. Externa) exposições 

Sensibilizar o 

público infanto-

juvenil (dos 5 

aos 12 anos de 

idade) para a 

temática da 

igualdade 

Desenvolver iniciativas 

de sensibilização/ 

informação no âmbito 

de temas 

relacionados com a 

temática da igualdade  

 

Iniciativas de 

sensibilização/ 

informação no âmbito 

de temas relacionados 

com a igualdade, bem 

como desmistificação 

de conceitos 

(V. Externa) 

 

Alunos (2º e 3º ciclos e 

Ensino Secundário) 

Comunidade Escolar  

CMS 

Agrupamento de escolas 

Entidades com respostas 

educativas 

 

Nº de iniciativas 

realizadas  

Nº de entidades 

aderentes  

Março 2019 - 

Março 2021 

Integração da temática 

nos projetos existentes 

dinamizados no 

Município que permitam 

trabalhar a literacia 

familiar 

(V. Externa) 

Nº de alunos 

envolvidos 

Nº de 

estabelecimentos  

Temáticas 

trabalhadas 

Março 2019 - 

Maio 2021 
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Eixo IV. Urbanismo e Organização do Espaço 

 

Finalidade: Integrar a perspetiva de género no planeamento urbanístico e na organização do espaço, tendo por referência experiências consolidadas 

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Possibilitar o 

acesso da 

saúde a todos e 

todas 

Promover um maior 

número de munícipes 

a resposta prestada 

pela Unidade de 

Saúde Móvel 

 

Redefinição de rotas da 

Unidade Móvel de apoio 

à saúde 

(V. Interna e Externa) 

 

Comunidade  

População mais idosos 

e isolada 

CMS 

Saúde 

Nº de locais 

Nº de Munícipes 

atendidos por 

género 

Abril 2019 

 

Melhorar as 

acessibilidades à 

comunidade 

Identificar e eliminar 

barreiras 

arquitetónicas no 

concelho  

Intervenção ao nível dos 

acessos na 

comunidade a todos e 

todas 

(V. Externa) 

 

Comunidade 

População com 

mobilidade reduzida 

CMS 

Juntas de Freguesia 

Comunidade 

Nº de Barreiras 

identificadas 

Nº de Barreiras 

eliminadas 

Junho 2019 - 

Junho 2020 

Possibilitar a quem 

mais necessita o 

acesso aos serviços 

Criação do 

estacionamento 

acessível  

(V. Externa) 

Nº de lugares de 

estacionamento 

criados 

Novembro 2019 

Acessos passeios e 

semáforos 

(V. Externa) 
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Criar respostas no 

concelho de acordo 

com as necessidades 

da população 

respeitando a 

Igualdade de Género 

e Oportunidades 

Criação de casa de 

banho públicas que 

permitam o acesso a 

todas e todos 

(V. Externa) 

 

Nº de casas de 

banho criadas 

Janeiro 2020 
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Eixo V. Discriminações Múltiplas 

 

Finalidade: Prevenir e combater as discriminações múltiplas numa perspetiva de género  

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Desmistificar 

preconceitos 

existentes na 

comunidade 

 

Sensibilizar | Informar 

a população jovem  

para várias temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Ações de 

sensibilização/mesas 

redondas “Viver na pele 

do outro”, onde sejam 

focadas áreas como a 

deficiência, 

homossexualidade, 

entre outras 

(V. Externa) 

 

Alunos/as dos 

estabelecimentos de 

ensino do concelho, do 

2º e 3º ciclo e ensino 

secundário 

CMS 

SIM-PD / INR 

IPSS Amigos dos Pequeninos 

de Silves 

Saúde  

 

Nº de escolas 

participantes nas 

ações  

Nº de alunos/as 

participantes nas 

ações por género 

Parceiros Locais 

Novembro 2019 

Novembro 2021 

Cine-fórum temático  

(V. Interna e Externa) 

Comunidade Outubro 2019 

Outubro 2020 

Sensibilizar e alertar a 

comunidade para o 

tema e para o que 

pode ser alterado na 

comunidade 

Organização de uma 

batida fotográfica e 

posterior exposição que 

evidencia um olhar na 

discriminação 

(V. Interna e Externa) 

 

 CMS 

Parceiros Locais 

Agrupamentos de Escolas 

Nº de 

participantes por 

género 

Impacto da 

exposição 

Abril 2019 

Abril 2021 
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Eixo VI. Informação, Comunicação e Divulgação  

 

Finalidade:  Integrar a perspetiva de género nas áreas da informação, comunicação e divulgação, de forma transversal, potenciando meios municipais e outros 

OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
AÇÕES 

PÚBLICO ALVO PARCEIROS 

 

INDICADORES 

 DE IMPACTO 

CALENDARIZAÇÃO 

Usar linguagem 

promotora de 

Igualdade entre 

mulheres e  

homens em 

todos os 

documentos do 

Município 

 

 

 

 

 

Promover o uso de 

linguagem 

impulsionadora de 

Igualdade, de forma 

transversal em todas 

as estruturas do 

Município, bem como 

dotar os 

colaboradores e as 

colaboradoras de 

conhecimentos 

específicos sobre 

regras de uso da 

mesma 

Criação e disseminação 

do Manual de 

Promoção de 

Linguagem Inclusiva  

(V. Interna) 

  

Colaboradores e 

colaboradoras do 

Município 

CMS Número de 

destinatários/as 

do Manual 

Março - Dezembro 2019 

Criar normas escritas 

para a comunicação 

interna e adequar 

documentos em 

função da linguagem 

inclusiva 

Reforço do uso de 

linguagem inclusiva nas 

comunicações da 

responsabilidade do 

Município 

(V. Interna) 

Colaboradores e 

colaboradoras do 

Município 

CMS Número de 

documentos 

alterados 

Março –Junho 2019 

Fomentar a utilização 

de imagens não 

discriminatórias em 

função do género na 

Reforço da 

Comunicação inclusiva 

através da imagem 

(V. Interna e Externa) 

Comunidade CMS 

Parceiros Locais 

Comunidade 

Empresas 

Nº de 

documentos 

produzidos e 

divulgados. 

Abril 2019– 

Dezembro 2020 
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comunicação 

audiovisual  

 

Promover a 

participação 

dos/as 

colaboradores/as 

do Município e a 

comunidade em 

questões de 

igualdade de 

género 

Recolher sugestões 

dos/as 

colaboradores/as 

relativamente a 

medidas e propostas 

de intervenção em 

igualdade de género 

Caixa de sugestões 

(V. Interna e Externa) 

 

Colaboradores e 

colaboradoras do 

Município 

Comunidade 

CMS Nº de caixas de 

sugestões 

criadas  

Nº de sugestões 

recebidas  

Nº de sugestões 

implementadas 

 

Abril 2019 

Organizar 

campanhas de 

informação e 

sensibilização 

sobre igualdade 

de género 

 

Sensibilizar a 

comunidade local 

para questões 

relacionadas com 

igualdade de género  

 

Desenvolver uma 

estratégia de 

informação e 

sensibilização junto da 

comunidade local de 

forma continua bem 

como a criação de 

conteúdos on-line sobre 

a temática 

(V. Interna e Externa) 

 

Comunidade Local CMS  

Juntas de Freguesia  

Centro de Saúde  

Parceiros Locais 

 

Nº de 

campanhas  

Nº de folhetos  

Nº Workshop`s  

Nº de 

participantes  

Nº de elementos 

da comunidade 

local que 

rececionaram 

conteúdos  

Criação de 

separador on-line 

 

Maio 2019 – 

Dezembro 2021 

Criação e 

implementação de 

mensagens de rua, 

despertando a 

CMS  

Parceiros Locais 

Nº de mensagens 

criadas 

Nº de locais 

Impacto na 

Junho 2019 
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comunidade para a 

temática 

(V. Externa) 

 

comunidade 
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V 

 

Avaliação 

 

 

 

A avaliação é um aspeto fundamental e transversal a qualquer 

intervenção, pois trata-se do processo que permite perceber a 

adequação e a pertinência da intervenção desde o primeiro 

momento, até ao momento em que finda um determinado processo. 

 

Vários estudos sobre o impacto das políticas de igualdade 

comprovam ser mais eficazes na obtenção dos resultados 

pretendidos aquelas que são estruturadas, com base em objetivos 

mensuráveis, assentes numa cadeia de responsabilidades recíprocas.  

 

Assim sendo, e para a realização do Plano Municipal para a Igualdade 

de Silves optou-se por uma metodologia de avaliação contínua que 

atravessa todas as fases do Plano, desde a sua concepção até à sua 

finalização e mesmo enquanto input para um novo ciclo de 

intervenções.  

 

A avaliação é, então, um instrumento imprescindível para orientar e 

garantir que o projeto se desenvolva no sentido de responder às 

necessidades dos públicos-alvo e que tenha resultados concretos.  

 

No processo de avaliação são envolvidos/as todos/as os/as 

intervenientes, nomeadamente: 

• O Conselheiros Locais para a Igualdade do Município e o próprio 

Executivo;  

• Os/as colaboradores/as do Município;  

• As Entidades locais parceiras na execução do Plano e seus/suas 

Técnicos/as;  

• A População do concelho, abrangida pelo Plano.  
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Cada interveniente é fundamental para compreender os sucessos e 

as falhas, o cumprimento e os desvios, as alterações e as adaptações 

necessárias para que o Plano cumpra os seus objetivos e responda 

às finalidades que lhe são exigidas.  

 

Os momentos de avaliação serão analisados on-going e ex-post, ou 

seja, durante e logo após a ocorrência de modo a que seja possível 

analisar eventuais desvios face ao previsto e adotar atempadamente 

medidas corretivas/de melhoria, já as ações serão monitorizadas de 

acordo com o cronograma e o planeamento definidos.  

 

Assim, o Plano Municipal foi desenhado para que os intervenientes 

incorporem o conceito de Igualdade de Género e para que 

promovam e dinamizem a temática na sua intervenção. 

 

Embora esteja definido para um triénio, o Plano Municipal será alvo de 

uma avaliação anual, onde se possa ajuizar de forma rigorosa e 

coerente o cumprimento das ações delineadas, com vista à criação 

de uma resposta medidas delineadas em resposta aos problemas 

identificados.  

Serão aplicados como instrumentos de avaliação, as reuniões de 

avaliação e relatórios.  

O Plano será avaliado em reuniões de equipa e elaborado relatório 

anual a submeter à Câmara Municipal, deixando nas considerações 

finais uma análise global à implementação pela Assembleia Municipal, 

Conselho Local de Ação Social e Educação.  
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VI Considerações Finais 
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