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ÍNDICE DE SIGLAS
• ACDV- Associação Comercial do Distrito de Viseu

• AIRV- Associação Empresarial da Região de Viseu

• CCA – Conselho Coordenador de Avaliação

• CIG- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;

• CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social;

• CLAS-Conselho Local de Ação Social; 

• DDCS – Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social

• DDEGE- Divisão de Desenvolvimento Educativo e Gestão Escolar

• DDSJ- Divisão de Desporto Saúde e Juventude

• DGPRH- Divisão de Gestão e Promoção de Recursos Humanos

• EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza)

• GCIPRE – NIC – Divisão de Comunicação Informação Protocolo e Relações Externas

• GIP-Gabinete de Inserção Profissional

• IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional

• PMIND- Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação

DDEGE



Introdução

Considerar o Plano Municipal Para Igualdade e Não-Discriminação de Viseu é situa-lo como instrumento promotor e executor da 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).

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.



Enquadramento

O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Viseu, adiante designado PMIND Viseu, após diagnóstico local, consubstancia-se

num instrumento de política global que estabelece a estratégia de transformação das relações sociais, fixando objetivos de médio e longo

prazo, bem como as metas a alcançar em cada momento da sua aplicação, e que define recursos mobilizáveis e os responsáveis pela sua

prossecução.

De uma forma global, o PMIND de Viseu procura conceber um conjunto de estratégias sólidas, definindo objetivos realistas e ajustados à

realidade do Município e do concelho, propondo-se um documento aberto, flexível e em permanente aperfeiçoamento.

Neste contexto procedeu-se à definição de objetivos operacionais, indicadores e metas, fundamentais para a execução do Plano, bem como a

sua permanente monitorização, avaliação e ajustamento.
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O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Viseu será um instrumento de planeamento de politica

publica para a igualdade a nível local, estabelecendo estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas

pelo diagnóstico realizado a nível local.

Na prossecução PMIND do foi delineado um conjunto de iniciativas de domínios interno (município) e externo

(território) tendentes à disseminação da igualdade e não discriminação em áreas estratégicas identificada e, neste

documento designadas por Eixos de Intervenção : Solidariedade Social; Educação e Capacitação; Emprego; Saúde;

Cultura; Desporto e Politica.



PLANO DE AÇÃO
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EIXOS DE INTERVENÇÃO

EIXO DE INTERVENÇÃO I    - Solidariedade Social

EIXO DE INTERVENÇÃO II - Educação e Capacitação

EIXO DE INTERVENÇÃO III  - Emprego

EIXO DE INTERVENÇÃO IV - Saúde

EIXO DE INTERVENÇãO V - Cultura

EIXO DE INTERVENÇÃOVI - Desporto

EIXO DE INTERVENÇÃO VII - Política

Dimensão 
INTERNA

Dimensão
EXTERNA



 

EIXO DE INTERVENÇÃO I 

Solidariedade Social 

VERTENTE INTERNA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
MEDIDASDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO 

Desenvolver e aprofundar 

competências no domínio da 

Igualdade, sensibilizando e 

capacitando para a sua aplicação 

nas práticas profissionais e 

pessoais 

Promover ações de 

formação / sensibilização 

em matéria de Igualdade, 

Violência Doméstica e 

Tráfico de Seres Humanos 

Colaboradores/as e 

Chefias do 

Município / 

empresas 

municipais 

DDCS 

GCIPRE – NIC 

CLAS Viseu 

Parceiros locais 

Volume de formação 

(número de 

colaboradores 

abrangidos e número 

de horas de formação) 

 

4 Ações de formação 

e/ou sensibilização, 

com duração mínima 

de 8 horas, 

abrangendo 20 

colaboradores e 20 

dirigentes (10 

formandos por ação de 

formação) 

2022-2025 
 

(1 ação a realizar 
até dezembro de 

2022) 

 

Incluir na recolha de indicadores a 

variável sexo, promovendo a 

análise da informação estatística 

comparativa entre homens e 

mulheres 

Promover a criação e 

implementação de 

instrumentos de recolha de 

informação que 

contemplem a desagregação 

por sexo 

 

Recursos Humanos 

do Município e 

empresas 

municipais 

Munícipes 

 

GAP 

DDCS 

GCIPRE - NIC 

 

Balanço Social; 

Indicadores 

desagregados por sexo 

 

Pelo menos 1 

documento interno 

com informação 

desagregada por sexo 

2022 
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Promover o diálogo social e a 

participação dos trabalhadores 

como forma de envolvimento nas 

políticas de promoção da 

igualdade 

 

Melhorar o ambiente social 

e comunicacional interno, 

com os respetivos reflexos 

para o munícipe. 

Desenvolvimento de ações 

de consolidação de equipa, 

que permitam uma maior 

aproximação das pessoas, 

intra e inter departamental, 

bem como a divisão das 

tarefas, independentemente 

do género 

 

Executivo Municipal DGPRH 

Número de ações de 

consolidação de equipa 

e número de 

participantes 

10 Ações, abrangendo 

o mínimo de 20% dos 

colaboradores/as do 

município, dos 

diferentes serviços e 

departamentos; 

Realização de uma ou 

mais ações anuais por 

ocasião do Dia Mundial 

para a Igualdade 

2022-2025 

Promover medidas de conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e 

profissional através da 

dinamização de atividades para 

crianças e jovens nas interrupções 

escolares 

 

 

Implementar um programa 

específico de ocupação, nos 

meses de férias dos filhos 

dos/as trabalhadores/as, 

que permita a sua 

integração numa unidade 

orgânica do Município com 

o intuito de realizar tarefas 

adequadas – Programa 

Viseu Ocupa 

Executivo Municipal 

Colaboradores/as 

do Município e suas 

famílias 

DDCS 

DDEGE 

DDSJ 

Número de crianças e 

jovens abrangidos 

Abranger 20 crianças e 

jovens 

2023 
2024 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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VERTENTE EXTERNA 

Criação de espaços públicos 

multifuncionais, promotores da 

sociabilidade e inclusão de todas 

as idades e em condições de 

maior vulnerabilidade 

 

Aplicar as condições de 

acessibilidade aos espaços 

físicos, tendo por base os 

diagnósticos elaborados 

aquando do PMPA e 

RAMPA 

Pessoas com 

mobilidade 

reduzida 

Comunidade em 

geral 

Município de Viseu 

CLAS Viseu 

Parceiros sociais 

Número de espaços 

criados e/ou 

adaptados; 

2 Espaços físicos 

totalmente adaptados 2022-2025 

 

 

 

Facilitar a acessibilidade 

aos serviços públicos a 

pessoas com mobilidade 

reduzida 

 

 

Pessoas com 

mobilidade 

reduzida 

Município de Viseu 

CLAS Viseu 

Parceiros sociais 

Número de serviços 

adaptados 

1 Serviço público 

totalmente adaptado 2022-2025 

 

Criar uma Unidade para os 

assuntos da igualdade 

 

 

Comunidade em 

geral 

Município de Viseu 

CLAS Viseu 

Parceiros sociais 

Número de 

protocolos 

 

2 Protocolos (NAVVD 

e 

Forças de Segurança) 2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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Criação de medidas tendentes à 

disseminação de uma política para 

a família, de caráter preventivo 

e/ou assistencial para os mais 

vulneráveis 

 

Dar continuidade ao plano 

de tarifas familiares de 

acordo com o número de 

filhos (Plano de Apoio a 

Famílias Numerosas – IMI, 

SMAS, Apoio Social na 

Educação) 

 

Comunidade em 

geral 

DDCS 

DDEGE 

Águas de Viseu 

Número de famílias 

contempladas com o 

plano de tarifas 

familiares 

30 Famílias 

contempladas 2022-2025 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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EIXO DE INTERVENÇÃO II 

Educação e Capacitação 

VERTENTE EXTERNA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO 

Desenvolver e aprofundar as 

competências no domínio da 

Igualdade, sensibilizando e 

capacitando para a sua aplicação 

nas práticas profissionais e 

pessoais 

Sensibilização dos alunos 

do ensino secundário para 

a temática da Igualdade de 

Género, através da 

apresentação de uma peça 

de teatro: (a definir) 

Alunos do 

secundário 

Município de Viseu 

Associação Cultural 

(a definir) 

Número de sessões de 

teatro apresentadas 
3 Sessões 2022 - 2025 

Promover ações de sensibilização 

sobre Igualdade e não 

discriminação, violência doméstica e 

no namoro, prevenção e combate ao 

tráfico de seres humanos, em 

contexto comunitário, escolar e 

empresarial 

 

 

Dinamização de ações de 

sensibilização nas escolas 

sobre prevenção e 

atenuação de 

comportamentos 

agressivos / bullying 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

Município de Viseu 

DDCS 

DDEGE 

EAPN 

Agrupamentos de 

escolas 

CLAS Viseu 

Número de ações 

realizadas 

3 Ações de 

sensibilização 

2022 
2023 
2024 
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(Cont.)  

Conceber e elaborar materiais 

pedagógicos, sobre Igualdade e 

Não Discriminação, dirigidos aos 

alunos do pré-escolar, ensino 

básico e secundário e distribuir 

pelas escolas 

 

Alunos do Concelho 

 

Município de Viseu 

Agrupamentos de Escolas 

 

Número de panfletos, 

desdobráveis, cartazes 

criados 

5 Materiais pedagógicos 2022-2025 

Ações de sensibilização para os 

alunos do 2º e 3º ciclos e 

secundário sobre a igualdade e 

não discriminação nas aulas de 

cidadania e desenvolvimento 

 

Alunos do concelho 

Município de Viseu 

Agrupamentos de Escolas 

e Escolas não Agrupadas 

Número de escolas 

envolvidas 

3 Ações anuais, envolvendo, 

pelo menos três turmas por 

ano de escolaridade, de cada 

ciclo, de cada agrupamento 

de escolas 

2022-2025 

 

Vertente Interna 

Desenvolver competências no 

domínio da temática sobre 

assédio no local de trabalho 

Promover ações de capacitação 

sobre assédio moral, físico 

e/ou sexual no local de 

trabalho 

Colaboradores e 

chefias do município 
Município de Viseu 

N.º de ações de 

capacitação 

N.º de colaboradores e 

chefias envolvidos 

1 Ação de capacitação 2024 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

P
la

n
o

s 
d

e 
A

çã
o



 

EIXO DE INTERVENÇÃO III 

Emprego 

VERTENTE INTERNA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO 

Incluir os princípios da igualdade 

de género em todos os 

procedimentos relacionados com a 

contratação de recursos humanos 

Garantir a equidade na 

representação de género 

na composição dos júris 

de procedimentos 

concursais 

DGPRH 
Executivo Municipal 

DGPRH 

Número de homens e 

mulheres nomeados 

como júris por 

concurso 

2 Procedimentos 

concursais onde se 

verifique a equidade de 

género 

2022-2023 

Incluir a temática do 

género no conteúdo das 

provas / entrevistas de 

conhecimentos dos 

procedimentos concursais 

DGPRH 
Executivo Municipal 

DGPRH 

Número de perguntas 

incluídas nas provas / 

entrevistas de 

conhecimentos dos 

procedimentos 

concursais 

2 Procedimentos 

concursais onde se 

verifique a equidade de 

género 

2022-2023 

 

Incluir os princípios da igualdade 

de género na gestão de carreiras e 

remunerações 

 

 

Garantir a promoção da 

igualdade entre Homens e 

Mulheres, não 

discriminação e 

conciliação na avaliação de 

desempenho 

Município de Viseu 

CCA (Conselho 

Coordenador de 

Avaliação) 

Município de Viseu 

CCA 

Número de objetivos 

incluídos no SIADAP 

Incluir pelo menos 1 

objetivo no SIADAP 

2023 
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Conceção de um Manual de 

Acolhimento, discriminativo dos 

vários serviços, competências e 

pessoas, integrando as questões da 

parentalidade, assiduidade, férias, 

faltas e licenças e resumo da 

legislação aplicável à administração 

pública 

 

 

Edição de um Manual do/a 

Colaborador/a do 

Município de Viseu; 

Divulgação via mailing list 

e portal, bem como a 

distribuição/divulgação 

aquando da entrada de 

novos/as 

colaboradores/as 

 

Colaboradores/as 

do Município 

DGPRH 

DDCS 

GCIPRE - NIC 

Número de manuais 

produzidos 

Elaboração de 1 

Manual 

2022 
2023 

Criar respostas facilitadoras da 

conciliação trabalho/família, com 

base nas necessidades manifestadas 

pelos/as colaboradores/as, 

envolvendo o compromisso de 

todas as partes interessadas 

Reformular as formas de 

organização do tempo de 

trabalho, através da 

adoção de medidas que 

prevêem a adaptabilidade 

(flexibilidade de horário) 

 

Executivo Municipal 

DGPRH 

Colaboradores/as 

do Município 

DDCS 

DGPRH 

Número de 

requerimentos 

deferidos sobre 

mudança do tipo de 

horário praticado, por 

motivos familiares ou 

pessoais 

3 Requerimentos 

deferidos 

2022 
2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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VERTENTE EXTERNA 

Promover ações de sensibilização 

sobre Igualdade e não 

discriminação, violência doméstica 

e no namoro, prevenção e combate 

ao tráfico de seres humanos, em 

contexto comunitário, escolar e 

empresarial 

 

Ações de sensibilização e 

partilha dirigidas às 

entidades empregadoras 

do Concelho, com vista ao 

reforço de uma verdadeira 

política de Igualdade de 

Género (conciliação entre 

a vida profissional e 

familiar) 

 

Entidades 

empregadoras do 

Concelho 

Município de Viseu 

AIRV 

ACDV 

EAPN 

CLAS Viseu 

Parceiros locais 

Número de ações 

realizadas 
3 Ações  

2022 
2023 
2024 

 

Ações de sensibilização 

sobre a Lei da 

Parentalidade, dirigidas 

aos/às colaboradores/as 

das entidades 

empregadoras do 

Concelho 

 

Entidades 

empregadoras do 

Concelho e seus 

colaboradores 

 

Município de Viseu 

AIRV 

ACDV 

CLAS Viseu 

Parceiros locais 

Número de 

participantes 
40 Participantes 2022 

2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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Criação de medidas tendentes à 

disseminação de uma política para a 

família, de caráter preventivo e/ou 

assistencial para os mais 

vulneráveis 

 

Facilitar a igualdade e a 

qualidade de vida dos 

cidadãos através da 

dinamização do GIP para 

promoção do emprego e 

empreendedorismo no 

concelho 

Comunidade 

desempregada 

DDCS 

IEFP 

GIP 

 

Número de 

atendimentos / 

acompanhamentos por 

ano 

 

200 Atendimentos / 

acompanhamentos 

realizados no período 

de um ano 

2022 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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EIXO DE INTERVENÇÃO IV

Saúde

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Criar instrumentos de informação 

sobre temas diferenciados e de 

interesse dos colaboradores do 

município, concretamente no que diz 

respeito à igualdade e não 

discriminação, parentalidade e direitos 

da família 

Divulgação de informação 

sobre medidas de proteção 

na maternidade/paternidade 

e assistência à família, por 

meios de comunicação 

interna

Colaboradores/as do 

Município

GCIPRE - NIC

DDCS

Número de 

documentos 

criados

3 Documentos 2023-2024

VERTENTE EXTERNA

Promover ações de sensibilização 

sobre Igualdade e não discriminação, 

violência doméstica e no namoro, 

prevenção e combate ao tráfico de 

seres humanos, em contexto 

comunitário, escolar e empresarial

Dinamização de ações de 

sensibilização sobre violência 

doméstica / no namoro e 

formas de atuação

Comunidade em geral

Município de Viseu

CLAS Viseu

Parceiros sociais

DDCS

DDEGE

Ensino Superior

Número de 

ações realizadas

1 Seminário / 

Tertúlia

1 Sessão anual, 

nas escolas, para 

o 3º ciclo, 

secundário e 

superior

2022-2025
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EIXO DE INTERVENÇÃO V

Cultura

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Promover uma maior igualdade de 

oportunidades no acesso à cultura, 

desporto e lazer a pessoas portadoras 

de deficiência

Reforçar um plano de 

redução de preços para 

participação em eventos e 

atividades, de âmbito 

cultural e desportivo, 

promovidas pelo Município 

de Viseu, para cidadãos 

portadores de deficiência

Pessoas portadoras de 

deficiência

DDCS

DDSJ

SMAS

Número de 

equipamentos 

municipais que 

adotam a 

medida

2 Equipamentos 

aderentes ao 

plano de 

redução de 

preços

2022-2025

Sensibilização das direções das 

associações / coletividades do 

concelho para a importância da 

representatividade de género ao nível 

das políticas e medidas de 

desenvolvimento cultural e 

desportivo

Realização de um 

workshop/seminário sobre 

“Associativismo no 

feminino”

Associações / 

coletividades 

culturais e 

desportivas

Município de Viseu

DDSJ

CLAS Viseu

Agentes sociais locais

Número de 

participantes
15 Participantes 2023
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Dinamizar ações de sensibilização, 

workshop e ateliers destinados à 

comunidade em geral, agentes locais e 

parceiros da rede social. Pretende-se 

promover a reflexão em torno da 

igualdade e os mecanismos 

promotores de desigualdade 

(“Tolerância zero à discriminação”)

Realização de workshop, 

encontros temáticos, fóruns, 

tertúlias e caminhadas 

alusivas à Igualdade

Comunidade em geral

Município de Viseu

EAPN

CLAS Viseu

Parceiros locais

Número de ações 

comunitárias

3 Iniciativas 

comunitárias

2023
2024
2025

Criar e dinamizar ateliers de 

recolha do património 

cultural e histórico local 

(ações de caráter 

intergeracional e de recolha 

de saberes junto dos mais 

velhos)

Comunidade em geral

Município de Viseu

Agrupamentos de 

escolas

IPSS’s

Obras Sociais

CLAS Viseu

Número de ações 

realizadas

Dinamizar 4 

ateliers
2022-2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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Assinalar datas importantes através de 

atividades diversas, com a definição 

da Agenda local anual para a igualdade 

e cidadania de Viseu, em parceria com 

os parceiros sociais

Promover o programa Viseu 

pela Igualdade e Cidadania, 

integrando as atividades de 

dias comemorativos:

Dia Internacional da Família –

15 de maio;

Dia Internacional contra o 

Tráfico de Seres Humanos –

30 de julho;

Dia Internacional da 

Juventude – 12 de agosto;

Dia Internacional dos Idosos 

– 1 de outubro;

Dia Internacional para a 

Erradicação da Pobreza – 17 

de outubro;

Dia Municipal da Igualdade –

24 de outubro;

Dia Internacional para a 

Eliminação da Violência 

contra as Mulheres – 25 de 

novembro;

Dia Internacional das Pessoas 

com deficiência – 3 de 

dezembro

Comunidade em geral

Município de Viseu

CLAS Viseu

Parceiros locais

Número de 

ações por ano;

Número de 

participantes e 

entidades 

envolvidas

2 Ações por ano 2022-2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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Vertente Interna

Promover ações culturais de 

sensibilização sobre Igualdade e 

Não Discriminação

Sensibilização para a 

temática de género, 

através da apresentação 

de uma peça de teatro (a 

definir)

Colaboradores do 

município

Município de Viseu

Associação cultural (a 

definir)

Número de 

sessões de 

teatro 

apresentadas

1 Sessão 2023

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO
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EIXO DE INTERVENÇÃO VI

Desporto

VERTENTE EXTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Sensibilização das direções das 

associações / coletividades do 

concelho para a importância da 

representatividade de género ao nível 

das políticas e medidas de 

desenvolvimento cultural e 

desportivo

Desenvolver, junto dos 

clubes e associações 

desportivas locais, ações de 

sensibilização sobre 

estereótipos de género 

associados ao desporto

Associações / 

coletividades 

culturais e 

desportivas

Município de Viseu

DDSJ

CLAS Viseu

Agentes sociais locais

Número de ações
3 Ações de 

sensibilização

2022
2023
2024

VERTENTE INTERNA

Sensibilização sobre os benefícios da 

participação no desporto para as 

mulheres e para a sociedade

Ação se sensibilização para 

a prática desportiva 

feminina e gestão do tempo 

familiar, profissional e 

pessoal (conciliação)

Colaboradoras do 

município e 

empresas 

municipais

Município de Viseu

DDSJ
Número de ações

1 Ação de 

sensibilização
2024
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EIXO DE INTERVENÇÃO VII

Política

VERTENTE INTERNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES INDICADORES METAS CALENDARIZAÇÃO

Implementar metodologias de 

auscultação interna para a avaliação 

da satisfação que incorpore os itens 

sobre a igualdade de género, não 

discriminação e cidadania ativa

Aplicar anualmente um 

questionário de auscultação 

e avaliação da satisfação 

interna aos colaboradores

Colaboradores/as do 

Município

DDCS

GAP

DGPRH

Número de 

questionários 

distribuídos;

Número de 

questionários 

respondidos

Distribuir 200 

questionários 

(por ano)

2022-2024

Fomentar uma progressiva 

interiorização das preocupações com 

a igualdade e não discriminação

Incorporar os princípios da 

igualdade nos instrumentos 

estratégicos (documentos)

Executivo municipal

Colaboradores/as do 

Município

Executivo Municipal

DGPRH

GCIPRE – NIC

DSTI

Número de 

documentos de 

planeamento 

estratégico 

introduzidos

1 Documento de 

planeamento 

estratégico, com 

referência à 

igualdade

2022

P
la

n
o

s 
d

e 
A

çã
o



Incentivar a utilização da linguagem 

inclusiva com o objetivo de integrar 

a dimensão de género na linguagem 

escrita, ao nível da comunicação 

interna e externa, concretamente nos 

impressos, publicações, documentos 

e canais de comunicação do 

Município

Revisão dos regulamentos, 

requerimentos e 

procedimentos internos;

Uso de linguagem e 

imagens inclusivas na 

comunicação, interna e 

externa;

Criação de manuais de 

apoio ao uso da linguagem 

inclusiva.

Recursos Humanos 

do Município e 

Munícipes

DDCS

GCIPRE - NIC

Número de 

documentos 

revistos e 

alterados;

Número de 

manuais de 

apoio;

Número de 

panfletos 

informativos.

Pelo menos 1 

documento por 

serviço;

1 Manual 

criado e 

divulgado;

1 Panfleto 

criado.

2022
2023

Desenvolver suportes de 

comunicação

Divulgar no sítio do 

Município informação sobre 

a igualdade e não 

discriminação;

Desenvolver suportes 

promocionais sobre esta 

temática

Comunidade em 

geral

DDCS

GCIPRE – NIC

Número de ações 

realizadas

Conceção e 

divulgação de 3 

diferentes tipos 

de suportes 

promocionais 

sobre a 

temática

2022-2025
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VERTENTE EXTERNA 

Replicação de boas práticas no 

âmbito da política de igualdade de 

género 

 

Candidatura ao Prémio 

Viver em Igualdade, 

promovido pela CIG, a 

nível nacional, que visa 

assinalar os melhores 

locais para viver em 

igualdade e distinguir 

Municípios com boas 

práticas na integração da 

dimensão da Igualdade de 

Género, Cidadania e Não 

Discriminação (Pendente 

da realização do 

concurso) 

Município de Viseu 

Comunidade em 

geral 

 

Município de Viseu 

CIG 

CLAS Viseu 

Parceiros sociais 

Documento de 

candidatura 

1 Candidatura 

submetida 2023 

 

Conceção de um guia de 

boas práticas, 

disseminando iniciativas 

promotoras da dimensão 

da não discriminação 

 

 

Comunidade em 

geral e 

organizações 

Município de Viseu 

DDCS 

GCIPRE – NIC 

CLAS Viseu 

Parceiros sociais 

Número de guias 1 Guia de Boas Práticas 2024 
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Promover fóruns participativos 

favorecendo o diálogo do Presidente 

e Vereadores com os cidadãos, com 

o objetivo de auscultar necessidades 

de forma descentralizada e 

participada

Dar continuidade ao 

Orçamento Participativo e 

aumentar gradualmente as 

verbas afetas

Comunidade em geral

Município de Viseu

GAP

GAV

Número de 

propostas 

apresentadas;

Número de 

propostas 

validadas 

tecnicamente;

Número de 

propostas 

executadas;

% Verba afeta ao 

orçamento anual 

do município

5 Propostas 

validadas 

tecnicamente

2022-2025

Agilizar os procedimentos 

para a inclusão das 

questões da Igualdade na 

agenda de trabalhos do 

Conselho Municipal da 

Juventude

Jovens do Concelho

Município de Viseu

DDCS

Conselho Municipal 

da Juventude

DDSJ

CLAS Viseu

Parceiros locais

Número de ações 

do Conselho 

Municipal da 

Juventude sobre 

Igualdade e Não 

Discriminação

2 Ações
2022
2023
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• 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.

Avaliar é imprescindível para orientar e garantir que o projeto se desenvolva no sentido de responder às

necessidades dos públicos-alvo e que tenha resultados concretos.

• Assim sendo, e para a realização do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação de Viseu optou-se por uma

metodologia de avaliação contínua que atravessa todas as fases do Plano, desde a sua conceção até à sua finalização e

mesmo enquanto input para um novo ciclo de intervenções.

Objetiva-se desta forma a possibilidade de análise de 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.

• Os intervenientes serão todos eles envolvidos nomeadamente: Conselheir@s locais ; colaborador@s do Município;

entidades parceiras na execução do mesmo e toda a comunidade abrangida.
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• Após Julho de 2023, data prevista para términus do projeto financiado, a Câmara Municipal de Viseu tem

orçamentados €32,000 para este projeto.

• O modelo de governação prevê a apresentação de um relatório de execução à Assembleia Municipal, elaborado ainda

dentro do projeto, até junho de 2023, previamente validado pela Equipa para a Igualdade na Vida Local e submetido

ao executivo camarário.

• Está prevista no Plano uma avaliação dos primeiros 12 meses de implementação, através de um relatório elaborado

ainda dentro do projeto, até junho de 2023, realizada por uma entidade externa e validada pela Equipa para a

Igualdade na Vida Local.

• Está prevista no Plano uma avaliação final a ser apresentada e aprovada em reunião de Câmara e submetida a

Assembleia Municipal, após validação da Equipa para a Igualdade na Vida Local, dando continuidade ao processo

iniciado.
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Conclusão



Conclusão
O Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação de Viseu, com base no conhecimento e colaboração

participativos da realidade diagnosticada do concelho, visa ser um instrumento de política local que estabelece a

estratégia de transformação das relações sociais, 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.

Pretende-se com o este plano o desenvolvimento e disseminação de práticas de parceria através de ações

concretas que visem a promoção da igualdade, devendo o Município ser o seu principal motor!

O Município de Viseu, através do PMIND, materializa esta missão mediante planeamento estratégico a nível

interno de implementação de politicas internas promotoras de boas práticas e a nível externo na dinamização de

iniciativas em parceria, ativando redes e politicas sociais dissipadoras de desigualdade e discriminação.
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