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Enquadramento
A Igualdade e a Não Discriminação são princípios basilares para o desenvolvimento sustentável, equitativo e inclusivo de uma

sociedade justa, democrática e respeitadora dos direitos humanos. As questões da igualdade são centrais na promoção do

exercício de cidadania e transversais aos diversos níveis de atuação em termos de administração política e territorial.

É ao nível local que esta temática assume particular importância, numa aproximação mais profícua dos cidadãos, porquanto é

nesta proximidade que se reconhecem necessidades e que se apresentam soluções para a construção de uma comunidade mais

equitativa. O papel da administração local é decisivo no sucesso ou fracasso da implementação e desenvolvimento de medidas

em prol da igualdade. Os municípios, pela visão sistémica e integrada das condições reais de vida, das expectativas da população

e pelas políticas locais que desenvolvem, têm responsabilidade na implementação de medidas concretas que promovam

efetivamente a igualdade, contribuindo para uma comunidade mais justa.



Por conseguinte, dispõem de um conjunto de meios estrategicamente constituídos para combater a persistência das

desigualdades e a reprodução de mecanismos geradores de discriminações.

 Segundo a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º, complementada pela Lei n.º 50/2018 (8.ª

atualização), de 16 de agosto, compete aos municípios assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios

da ação do município, nomeadamente através de Planos Municipais para a Igualdade.

 A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 Portugal + Igual (ENIND) salienta, igualmente, a

importância das autarquias locais face à sua aproximação e dimensão identitária e estruturante do espaço onde se

desencadeiam as vivências quotidianas. Considerando que a qualidade de vida e os níveis de participação não são os

mesmos para todas as pessoas, uma vez que cada indivíduo tem necessidades e possibilidades distintas de acesso aos

recursos, bens e serviços que possibilitam o bem-estar individual e coletivo, importa definir uma política global e transversal

que envolva quer os vários setores de intervenção da autarquia, quer as forças vivas locais, auscultando e envolvendo a

comunidade no processo de planeamento.

(Cont.)



O Município de Viseu reconhece a necessidade de aprofundar a estratégia no desenvolvimento de uma ação integrada promotora da

cidadania e do combate às diferentes formas de discriminação, preconizando o princípio da igualdade e orientando a sua ação na

dinamização de um conjunto de medidas com vista à promoção do desenvolvimento local e à coesão social.

Não obstante o longo caminho a percorrer, o Município de Viseu preconiza o princípio da Igualdade e da Não Discriminação na

intervenção desenvolvida, disponibilizando um conjunto de respostas destinadas à população, quer através da ação municipal direta,

quer através de parcerias/protocolos.
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 Caracterização do Município de Viseu na sua relação com a CIG 

 Protocolo de Cooperação com a CIG com assinatura em 2021-05-14.

 Conselheira/o(s) Local(ais) para a Igualdade nomeada/o(s)  - Fernanda Santos e Dinis Saraiva

 Equipa para a Igualdade na Vida Local :

• Vereadora da Câmara Municipal com a área da Igualdade – Leonor Barata

• Conselheira/o(s) Local(ais) para a Igualdade nomeada/o(s)  - Fernanda Santos e Dinis Saraiva

• Dirigentes da CM -Alexandra  Paula, João Matos, Clara Pombeiro e Tiago Freitas

• Representante de ONG com assento no conselho Consultivo da CIG ou especialista da bolsa de especialistas da CIG - Tiago 

Caio- EAPN- Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza

 Adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e Homens na Vida Local.
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 O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Viseu, adiante designado PMIND Viseu, passou necessariamente, por

uma análise diagnóstica reunindo informação com base em dados estatísticos, questionários e ferramentas participativas.

Permitindo-se com esta metodologia delinear eixos de intervenção e os respetivos objetivos estratégicos, com vista a uma projeção

futura consolidada em linhas orientadoras de ação (Figura 1).



Capítulo I

Caracterização do Município em 
matéria de Igualdade de Género e 
Não-Discriminação – Dinâmicas do 

Município
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Caracterização Histórica

As origens da cidade de Viseu remontam à época castreja. Com a Romanização, ganhou grande importância, quiçá

devido ao entroncamento de estradas romanas de cuja existência restam apenas como prova alguns miliários que se

alinham num eixo que parece corresponder à estrada de Mérida (Espanha), que se intersectaria com a ligação Olisipo-

Cale-Bracara, outros dois polos bastante influentes. Talvez por esse motivo se possa justificar a edificação da estrutura

defensiva octogonal, de dois quilómetros de perímetro - a Cava de Viriato.

Viseu está associada à figura de Viriato. Depois da ocupação romana na península, seguiu-se a elevação da cidade a sede

de diocese, já em domínio visigótico, no século VI. No século VIII, foi ocupada pelos muçulmanos, como a maioria das

povoações ibéricas e, durante a Reconquista da península, foi alvo de ataques e contra-ataques alternados entre cristãos

e muçulmanos. Foi repovoada por Hermenegildo Guterres, conde de Coimbra, no ano de 868, tendo pertencido a este

condado até à última década do século X, aquando da ofensiva de Almançor.
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De destacar a morte de D. Afonso V rei de Leão e Galiza no cerco a Viseu em 1028 morto por uma flecha oriunda da

muralha árabe (cujos vestígios seguem o Largo de Santa Cristina e sobem pela R. Formosa). A reconquista definitiva

caberia a Fernando Magno rei de Leão, depois de assassinar em 1037 o legítimo rei Bermudo III (filho de D. Afonso V)

vencedor da batalha de Cesar em 1035 (segundo a crónica dos Godos), no ano de 1058.

Mesmo antes da formação do Condado Portucalense, Viseu foi várias vezes residência dos condes D. Teresa e D.

Henrique que, em 1123 lhe concedem um foral. O filho destes, D. Afonso Henriques, terá nascido em Viseu a 5 de

agosto de 1109, segundo a tese do historiador Almeida Fernandes. O segundo foral foi-lhe concedido pelo filho dos

condes, D. Afonso Henriques, em 1187, e confirmado por D. Afonso II, em 1217.

(Cont.)
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Viseu foi constituído senhorio pela primeira vez a 7 de julho de 1340, data em que D. Afonso IV o doou à sua nora D.

Constança, aquando do seu casamento com o seu filho e sucessor, o futuro D. Pedro I. Por morte desta rainha, D. Pedro I

doou o senhorio, a 9 de junho de 1357, à sua própria mãe, a rainha D. Beatriz de Castela, viúva de D. Afonso IV. Quando

D. Beatriz morreu, em 1359, o senhorio de Viseu voltou às mãos da coroa, até que a 2 de outubro de 1377 o rei D.

Fernando I, filho da antedita rainha D. Constança, o doou à sua filha natural, a condessa D. Isabel, que foi senhora de

Viseu até 1383 e aí mandou construir uma torre, onde ficava quando estava na cidade. Com a crise dinástica de 1383–

1385, o senhorio reverteu novamente para a coroa, assim ficando até à criação do ducado de Viseu em 1415.

No século XV, a Viseu é doado ao Infante D. Henrique, como parte da concessão do título de Duque de Viseu. Encontra-

se uma estátua deste infante, construída em 1960, na rotunda que dá acesso à rua do mesmo nome. O seu irmão e rei,

D. Duarte, nasceu em Viseu, a 31 de outubro de 1391.

(Cont.)
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No século XVI, em 1513, D. Manuel I renova o foral de Viseu, e assiste-se a uma expansão para atual zona central, o

Rossio que, em pouco tempo, se tornaria o ponto de encontro da sociedade, e cuja primeira referência data de 1534. É

neste século que vive Vasco Fernandes, um importante pintor português cuja obra se encontra espalhada por várias

igrejas da região e no Museu Grão Vasco, perto da Sé.

No século XIX é construído o edifício da Câmara Municipal, no Rossio, trasladando consigo o centro da cidade,

anteriormente na parte alta. Daí ao cume da colina, segue a Rua Direita, onde se encontra uma grande parte de

comércio e construções medievais.

(Cont.)
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Caracterização Demográfica

O concelho de Viseu é capital de distrito, ocupando uma área total de aproximadamente 507 km². Localiza-se na

Região Centro (NUT II) e pertence a sub-região de Dão Lafões (NUT III). Tem como distritos limítrofes os de Porto,

Aveiro, Coimbra, Guarda, Bragança e Vila Real (Figura 1).

Confina a norte com o concelho de Castro Daire, a nordeste com Vila Nova de Paiva, a leste com os concelhos de

Sátão e Penalva do Castelo, a sudeste com Mangualde e Nelas, a sul com Carregal do Sal, a sudoeste com Tondela,

a oeste com Vouzela e a noroeste com o concelho de São Pedro do Sul (Figura 2).
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Figura 3: Mapa do Distrito de Viseu

Fonte: Enciclopédia das Cidades Portuguesas
(www.visitarportugal.pt)

Figura 2: Mapa de Portugal por distritos

Fonte: Enciclopédia das Cidades Portuguesas
(www.visitarportugal.pt)

(Cont.)
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O concelho de Viseu é composto por 25 unidades territoriais, fruto da

Reorganização Administrativa do Território das Freguesias,

implementada nos termos da Lei n.º 11-A/2013, de 28 janeiro, que

agrupou algumas das 34 freguesias existentes até então (Figura 3).

Viseu dispõe de uma ampla gama de infraestruturas, organizações e

empresas às quais acresce todo um património edificado de riqueza

histórica e cultural e de privilegiada posição geográfica no coração de

Portugal.

ILUSTRAÇÃO 3: Mapa do concelho de Viseu 

Fonte: Município de Viseu 

(www.cmviseu.pt) 

 

Figura 4: Mapa do Concelho de Viseu

(Cont.)
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A densidade populacional, (quadro 1) em 2020, era de

193,5 hab./km², valor que registou uma diminuição face

a 2011, mas que se mantém claramente superior ao das

regiões onde o concelho se insere (região Centro e Dão-

Lafões).

Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente

Densidade populacional

N.º médio de indivíduos por Km²

2011 2019 2020

Portugal 114,3 111,6 111,7

Centro 82,1 78,6 79,1

Viseu Dão Lafões 82,2 77,7 78,0

Viseu 195,4 191,8 193,5

Quadro 1 – Densidade Populacional

(Cont.)
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Saldos populacionais anuais: efetivo, natural e migratório

Saldo efetivo (total) Saldo natural Saldo migratório

2011 2019 2020 2011 2019 2020 2011 2019 2020

Portugal -30323 19292 2343 -5992 -25214 -38932 -24331 44506 41274

Centro -15473 716 12046 -8017 -12195 -14508 -7456 12911 26555

Viseu Dão Lafões -1770 -592 1060 -911 -1580 -1839 -859 988 2899

Viseu -220 258 854 65 -219 -339 -285 477 1193

A análise dos saldos populacionais efetivo, natural e migratório(quadro 2) permite

verificar que o crescimento natural mantém um saldo negativo desde 2019,

registando -339 indivíduos em 2020, ao inverso do crescimento migratório que

passou de um saldo positivo em 2019 (477) para 1193 indivíduos, em 2020,

assinalando um aumento considerável.

Quadro 2 - Saldos populacionais anuais: efetivo, natural e migratório

Fonte: INE – Indicadores Demográficos

(Cont.)
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Estes indicadores-chave da dinâmica demográfica permitem aferir uma variação

populacional positiva em 2020 (854 indivíduos), por oposição ao saldo negativo

registado em 2011 e mantendo a tendência positiva refletida em 2019.

Importa salientar que o crescimento populacional do concelho pode ter sido

incrementado pelos movimentos migratórios observados no período em análise.

O concelho de Viseu registava, em 2011, um total de população residente de 99093

indivíduos. Em 2019, a população residente estimada é de 97249 habitantes, valor que

representa um decréscimo populacional face a 2011, mas em ligeira curva de

crescimento positivo desde 2018 (96991 habitantes), situação coincidente com a

tendência de brando aumento da população residente verificada na zona Centro e

inversa à tendência de perda de habitantes na região Dão-Lafões.

(Cont.)
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População residente

2011 2018 2019 2020 2021*

Portugal

10.542.398 10.276.617 10.295.909 10.298.252 10.347.892

Centro
2.316.169 2.216.569 2.217.285 2.229.331 2.227.912

Viseu Dão 

Lafões 266.207 252.220 251.628 252.688 252.984

Viseu 99.093 96.991 97.249 98.103 99.693

Quadro 3: População residente

Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente | Recenseamento

Geral da População

* Resultados Preliminares Censos 2021

95500
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96500

97000

97500

98000

98500

99000

99500

100000

2011 2018 2019 2020 2021*

Evolução da População Residente [2011 - 2021]

Gráfico 1  : Evolução da população residente no concelho de Viseu

Fonte: INE – Estimativas Gerais da População Residente

Recenseamento Geral da População, 2021

(Cont.)
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O número de jovens, com idade até aos 14 anos, diminuiu desde 2019 e é inferior ao total

registado em 2011. No ano de 2020 contabilizam-se 12983 jovens, o que corresponde a

13,2% do total da população residente no concelho.

A população potencialmente ativa, com idade entre os 15 e os 24 anos, aumentou

ligeiramente de 2019 para 2020, mantendo-se contudo inferior face a 2011.

Na faixa etária da população ativa, entre os 25 e os 64 anos, verifica-se um aumento pouco

acentuado desde 2019, embora com uma redução significativa face a 2011, tendo este

grupo um peso de 54% sobre o total da população residente no concelho, em 2020.

Pode observar-se, ainda, um aumento gradual e continuado da população com 65 e mais

anos, representando 21,7% do total da população residente.

(Cont.)
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População residente, por grupo etário e género

2011 2019 2020

2021

HM H M HM H M HM H M

HM H M

Total 99093 46663 52430 97249 45553 51696 98103 45903 52200

99693 46803 52890

0 - 14 anos 15179 7696 7483 13030 6576 6454 12983 6563 6420

15 - 24 anos 10993 5513 5480 10725 5451 5274 10874 5471 5403

25 - 64 anos 54835 25952 28883 52679 24802 27877 52977 24952 28025

65 e mais anos 18086 7502 10584 20815 8724 12091 21269 8917 12352

Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente

(Cont.)

Quadro 4 – População residente por grupo etário e género, no concelho de Viseu
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No quadro 4 pode observar-se, para o período em

análise, um número superior de residentes do

género feminino em todos os grupos etários, com

exceção das faixas mais jovens (dos 0 aos 24

anos).

Verifica-se, ainda, a existência de um aumento

percentual da população idosa, por comparação

ao grupo etário das crianças e jovens, com uma

diferença de oito pontos percentuais. Em 2011,

esta diferença era de apenas 3 pontos

percentuais.

18,3%

15,3%

21,4%

13,4%

21,7%

13,2%

Pessoas Idosas (> 65)

Crianças e Jovens (0 -14)

Distribuição percentual de crianças e jovens e pessoas 
idosas

[2011 - 2019 - 2020]

2020 2019 2011

GRÁFICO 2: Distribuição percentual de crianças/jovens e 
pessoas idosas no concelho de Viseu

Fonte: INE – Estimativas da População Residente

(Cont.)
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O aumento do número de idosos, a diminuição do número de jovens e o escasso aumento

da população em idade ativa são indicadores que refletem uma tendência para o duplo

envelhecimento demográfico.

O índice de envelhecimento estabelece a relação entre a população idosa e a população

jovem, expressa em percentagem, sendo que um valor superior a 100 significa que existem

mais idosos do que jovens. Pela leitura dos dados recolhidos, esta é a realidade do concelho

de Viseu.

(Cont.)



C
ap

ít
u

lo
 1

Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente

Índice de envelhecimento

2011 2019 2020

Portugal 127,6 163,2 167,0

Centro 160,7 203,6 206,8

Viseu Dão Lafões 163,2 217,4 221,6

Viseu 119,2 159,7 163,8

Quadro 5: Índice de envelhecimento

Índice de envelhecimento (projeção)

2019 2021 2031

Viseu 159,7 169,1 220,4

Quadro 6: Índice de envelhecimento: projeção 2019-2031

Fonte: INE – Projeções da População

O índice de envelhecimento tem registado uma tendência de crescimento desde 2011,

fixando-se em 2020 nos 163,8 (para cada 100 jovens existem 163 idosos), com um

crescimento de quatro pontos percentuais em relação a 2019.

(Cont.)
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Analisando os resultados nos quadros 5 e 6 , verifica-se que o índice de envelhecimento tem registado uma tendência de

crescimento desde 2011, fixando-se em 2020 nos 163,8 (para cada 100 jovens existem 163 idosos), com um crescimento

de quatro pontos percentuais em relação a 2019.

O aumento da proporção das gerações mais velhas sobre as gerações mais jovens é a atual realidade portuguesa e da

grande maioria dos municípios, mas também uma perspetiva de herança futura.

De acordo com as projeções da população efetuadas pelo Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Viseu assistirá

a um agravamento do seu índice de envelhecimento com um aumento considerável na próxima década, podendo chegar

aos 220 idosos por cada 100 jovens em 2031.

(Cont.)
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O índice de dependência de idosos estabelece a relação entre a população idosa (65 e mais anos) e a população em

idade ativa (com 15 a 64 anos).

O índice de dependência dos jovens estabelece a relação entre a população jovem (menores de 15 anos) e a

população em idade ativa.

O índice de longevidade representa a relação entre a população mais idosa (75 e mais anos) e a população idosa (65 e

mais anos). Quanto mais elevado for o índice, mais envelhecida é a população idosa.

(Cont.)
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No concelho de Viseu é possível observar que o índice de dependência de idosos tem registado uma

tendência de crescimento situando-se, em 2020, nos 33,3. O valor apresentado, sendo inferior a 100, indica

que há menos idosos do que pessoas em idade ativa.

Por sua vez o índice de dependência dos jovens demonstra uma propensão de diminuição no período em

análise. Em 2020 registava-se um valor de 20,3 o que significa que há menos jovens do que pessoas em idade

ativa. O declínio que se verifica no índice de dependência de jovens implicará, num futuro próximo, o declínio

da própria população em idade ativa.

(Cont.)
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Índices demográficos

2011 2019 2020

Dependência Idosos 27,5 32,8 33,3

Dependência Jovens 23,1 20,6 20,3

Longevidade 47,1 48,1 47,9

O indicador da longevidade sofreu um ligeiro decréscimo no ano transato passando de 48,1 em 2019 para 47,9

em 2020. Por outras palavras, por cada 100 idosos com 65 ou mais anos, aproximadamente metade tem 75 ou

mais anos. O aumento da longevidade pode traduzir que a concentração da população nos intervalos de 65 ou

mais anos deverá ser acompanhada por um aumento do número esperado de anos de vida em idades avançadas.

Fonte: Estimativas Anuais da População Residente

QUADRO 7: Índices demográficos no concelho de Viseu: dependência de idosos, dependência de jovens e de longevidade

(Cont.)
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A análise da variação das taxas brutas de natalidade e mortalidade, bem como o índice sintético de fecundidade, são

igualmente úteis para a caracterização do território.

Tendo em conta os dados evidenciados no quadro 8, pode verificar se uma gradual diminuição da taxa bruta de

natalidade, por oposição ao crescimento da taxa bruta de mortalidade, na última década, o que confirma a tendência

para a dinâmica do envelhecimento populacional no território.

Taxas Brutas de natalidade e mortalidade

2011 2019 2020

Natalidade 9,4 8,0 7,9

Mortalidade 8,7 10,3 11,4

QUADRO 8: Taxas brutas de natalidade e mortalidade no concelho de Viseu

Fonte: INE – Estimativas da População Residente/Estatísticas de Nados Vivos

(Cont.)
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Índice Sintético de Fecundidade

2011 2019 2020

Portugal 1,35 1,42 1,40

Centro 1,23 1,27 1,25

Viseu Dão-Lafões 1,24 1,18 1,16

Viseu 1,28 1,28 1,28

O índice sintético de fecundidade indica o número médio de crianças nascidas por cada mulher em idade fértil

(entre os 15 e os 49 anos de idade). Para que a substituição de gerações seja assegurada é preciso que cada

mulher tenha em média 2,1 filhos.

O valor indicado para Viseu, em 2020, evidencia o declínio do indicador, tendência que se tem mantido constante

na última década e que se revela crítica para a sustentabilidade da população, inviabilizando uma recuperação das

gerações no futuro.

Quadro 9: Índice sintético de fecundidade no concelho de Viseu

Fonte: INE – Estimativas da População Residente/Estatísticas de Nados Vivos

(Cont.)
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Caracterização da Educação

Quanto à caracterização genérica da educação, no ano

letivo em curso (2021-2022), o concelho de Viseu abrange

5 agrupamentos, 117 escolas, 142 ofertas formativas e

20649 alunos nos diferentes níveis de ensino.

O quadro 10 espelha as respostas existentes na rede

pública e na rede solidária e privada, por nível de ensino.

Nível de ensino Público Rede Solidária e Privada

Creche

Pré escolar

1º CEB

2º CEB

3º CEB

Secundário

Profissional

Artístico

Superior

0

45

54

7

9

3

7

2

5

17

22

5

2

2

0

3

2

4

Total 132 57

Quadro 10– Rede escolar pública, solidaria e privada, por 
nível de ensino

Fonte: Município de Viseu
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GRÁFICO 3: Alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundários: total e por nível de ensino

Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-11-04

Fonte: PORDATA ,atualização a 2022-04-29
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GRÁFICO 4: Alunos do sexo masculino 
matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e 

secundários: total e por nível de ensino

Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-11-04

GRÁFICO 5: Alunos do sexo feminino 
matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e 

secundários: total e por nível de ensino

Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-11-04
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GRÁFICO 6: Alunos matriculados no ensino superior: total e por sexo

Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-10-14
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Fonte: PORDATA ,atualização a 2022-04-29 Fonte: PORDATA , atualização 2022-04-29

GRÁFICO 7: População residente do sexo masculino com 15 e 
mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado (%)

GRÁFICO 8: População residente do sexo feminino com 15 e 
mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado (%)
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Fonte: PORDATA ,atualização a 2022-04-29

GRÁFICO 9: População residente com 15 anos ou mais sem o ensino secundário: por total e por sexo (%)

(Cont.)
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GRÁFICO  10: Diplomados no ensino superior: total e por sexo

Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-08-04

(Cont.)
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Fonte: PORDATA ,atualização a 2021-06-26

GRÁFICO 11: Taxa de analfabetismo: total e por sexo 

(Cont.)
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PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA VISEU SOLIDÁRIO

O Programa tem como objetivo ajudar famílias carenciadas do concelho de Viseu, através de apoios extraordinários que

se traduzem da seguinte forma: acompanhamento social; apoio complementar a despesas extraordinárias de saúde -

tratamento dentário; aquisição de óculos, pagamento de medicação e pagamentos extraordinários e ainda obras de

requalificação em habitação.

LINHA VISEU AJUDA

Apoio de cariz não emergente, com o apoio a famílias em situação de carência económica e em situação de isolamento

profilático, decorrentes da pandemia Covid 19, documentalmente comprovadas.

Caracterização Social
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GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 

Assuntos mais solicitados foram os relacionados com a segurança social (pedido de reformas, suspensão de pagamentos

de reformas, pedido de elementos no âmbito de processos de reformas).

PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO

Esta Divisão em colaboração com as Forças de Segurança efetua a atualização dos dados relativos aos idosos em

situação de isolamento estando em acompanhamento 239 idosos. Este acompanhamento tem vindo a ser efetuado

desde 2014, através da realização de visitas domiciliárias. No acompanhamento efetuado é feita a divulgação dos

programas municipais a que os mesmos podem aceder, quer por situações de carência económica, quer por questões

de saúde, ocupação de tempos livres, bem-estar e questões de direitos e cidadania.

(Cont.)



C
ap

ít
u

lo
 I

PROJETO “INFORMÁTICA PARA SENIORES”

Os cursos de informática funcionam em uma ou mais turmas de cada uma das freguesias municipais protocoladas, para

um formador, sendo que cada turma utiliza uma hora e meia semanalmente.

PROJETO DE MUSICOTERAPIA

Os destinatários deste projeto são seniores institucionalizados, e visa combater, sobretudo o isolamento dos mesmos.

CARTÃO ABEM

Resulta de uma parceria entre o Município de Viseu e a Associação Dignitude, com o objetivo de garantir o acesso ao

medicamento, por parte de qualquer cidadão, que se encontre numa situação de carência económica comprovada, que o

impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados, que lhe sejam prescritos por receita médica.

(Cont.)
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BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)

Em semelhança com outros municípios, o BLV procede à inscrição de voluntários e encaminhamento dos mesmos

para projetos e/ou instituições parceiras.

PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES – PROJETO VISEU INTEGRA

O projeto resulta de candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Elaborou-se o Plano

Municipal, estruturado com base no diagnóstico local, que compreende um plano de ação transversal a 14 áreas de

intervenção, a executar até ao final de 2022. Encontra-se em fase de implementação com o desenvolvimento de 57

medidas/atividades. O projeto integra uma Plataforma de Acompanhamento e Monitorização constituída por 13

entidades com responsabilidade em matéria de integração e fixação de migrantes, formalizada através de Protocolo

de Cooperação. Após validação pelo ACM I.P. e pelo FAMI, o Plano e respetiva Plataforma de Acompanhamento

foram aprovados em reunião de câmara em 25 de novembro de 2021.

(Cont.)
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MEDIADORES MUNICIPAIS INTERCULTURAIS – VISEU INCLUI + 

Foi submetida uma candidatura ao POISE (Portugal 2020) para a constituição de uma Equipa de Mediadores

Municipais Interculturais (EMMI), aprovada em setembro de 2021. A Equipa é constituída por 4 mediadores

contratados pela Cáritas Diocesana de Viseu e HARC – Henriquina Associação Recreativa e Cultural, enquanto

parceiros diretos e entidades executoras do Projeto. O Município é entidade coordenadora. O Projeto está em fase

de execução, com a elaboração de dois diagnósticos (sobre a comunidade cigana e comunidade migrante).

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

Este serviço resulta de um contrato estabelecido entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o

Município de Viseu. Este serviço procede a encaminhamento de utentes inscritos para ofertas de trabalho;

divulgação de ofertas de emprego para pessoas em situação de desemprego beneficiários de subsídio de

desemprego, numa medida de promoção da procura ativa de emprego.

(Cont.)
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PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL

PROJETO CAMINHOS E8G

O Projeto Caminhos E8G, promovido e gerido pela Cáritas Diocesana de Viseu, em conjunto com sete parceiros

formais - Centro Distrital de Viseu do Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal de Viseu, Junta de Freguesia de

Viseu, CPCJ/Viseu, EAPN/Portugal - Núcleo de Viseu e Agrupamento de Escolas Grão Vasco, atua no âmbito das

Medidas I e III do Programa Escolhas. Este Projeto, que teve início a 1 de abril de 2021, aquando do arranque oficial

da 8.ª Geração, tem como objetivo geral promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades, a partir do

desenvolvimento de competências de cidadania e de estratégias promotoras de sucesso escolar.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS)

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) é um serviço que assegura o atendimento e o

acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência

social.

(Cont.)
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CLDS

O Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS – foi criado em 2007 ao abrigo de financiamento

comunitário e mantém uma matriz de objetivos centrada na promoção da inclusão social de grupos populacionais que

revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território mobilizando, para o efeito, a ação integrada de

diferentes agentes e recursos localmente disponíveis.

Estão aprovados dois projetos infra concelhios CLDS 4 G, para o concelho de Viseu: Viseu Comunidade de Afetos e Viseu

Positivo.

(Cont.)
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Caracterização do Emprego e Mercado de Trabalho

Viseu esteve sempre entre os concelhos do país que desafiam o fatalismo da interioridade, pela sua tradição de

concelho empreendedor.

-A densidade das empresas não financeiras, ou seja, que apresentam como principal função a produção de bens ou

serviços não financeiros, reflete a saúde da economia do concelho. Esta é caracterizada por uma densa rede de

atividades económicas fortemente radicadas na iniciativa empresarial de base individual.

-De acordo com os dados do INE estavam sediadas e em atividade no concelho de Viseu, no final de 2019, um total de

11775 empresas das quais 67% revestiam a forma de nome individual, registando-se um aumento de 1703 empresas

desde 2011.

-Sector de atividade com mais trabalhadores em 2020 : Comércio por grosso e a retalho, cumprindo a tendência de ano

anteriores.
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- Desempregados inscritos IEFP

Em 2020, no município de Viseu, estiveram em média por mês , 3.232 desempregados inscritos nos centro 
de emprego –menos 36% do que em 2009 (5.061%).

Gráfico 12– Desempregados inscritos nos Centros de emprego e de formação 
profissional (média anual): por sexo

(Cont.)
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Caracterização da Rede de Saúde

20
17

 

O número total de médicos em 
Portugal era de 51937. 

O número total de médicos em 

Portugal era de 53657. 

2018 

O número total de médicos em Viseu 

era de 1010.   

O número total de médicos em Viseu 

era de 1066.  

O número total de médicos dentistas 

em Portugal era de 9716.  

O número total de médicos dentistas 

em Portugal era de 10205. 

O número total de médicos dentistas 

em Viseu era de 299. 

O número total de médicos dentistas 

em Viseu era de 313. 

O número total de enfermeiros em 
Portugal era de 71578.  

O número total de enfermeiros em 

Portugal era de 73650. 

O número total de enfermeiros em 

Viseu era de 2123. 

Informação não disponibilizada  

O número total de farmácias e 
postos farmacêuticos móveis em 
Portugal era de 3118. 

O número total de farmácias e postos 

farmacêuticos móveis em Portugal 

era de 3119. 

O número total de farmácias e postos 

farmacêuticos móveis em Viseu era 

de 91.  

O número total de farmácias e postos 

farmacêuticos móveis em Viseu era 

de 92. 

 

Fonte: INE, 2019

Quadro 11 – Caracterização da rede de Saúde
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Os dados em exposição no quadro 11 mostram uma evolução positiva nos indicadores em análise,

entre os anos de 2017 e 2018. É possível aferir ainda que a tendência positiva dos elementos

discriminados se verifica tanto em território nacional como em Viseu.

A análise dos dados recolhidos comprova um aumento do número de médicos e médicos dentistas, no

período de 2017 para 2018, no Concelho de Viseu. Há semelhança do que se verifica em território

nacional, o número de farmácias e postos farmacêuticos apresentam, no Concelho de Viseu, um

crescimento pouco significativo, aumentando de 91 para 92.

(Cont.)
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A rede hospitalar da ARS Centro, integra, em Viseu, 2 hospitais públicos (Hospital Cândido de Figueiredo - Tondela e

Hospital São Teotónio – Viseu) e 2 hospitais privados. Figueiredo - Tondela e Hospital São Teotónio – Viseu) e 2 hospitais

privados.

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu E.P.E. (CHTV, E.P.E.) foi criado em 2 de Março de 2011 através do Decreto-Lei nº

30/2011 por fusão do Hospital de São Teotónio, E.P.E (localizado em Viseu) com o Hospital Cândido Figueiredo (em

Tondela).

O hospital privado CUF Viseu, inaugurado em 2016 emergindo como a primeira unidade CUF na zona centro, situa-se

na freguesia de Ranhados.

A Casa de Saúde S. Mateus, segundo hospital privado, localiza-se na freguesia de Viseu.

(Cont.)
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Quanto à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), esta tem sido reforçada, totalizando, atualmente

388 unidades (das quais 21 se encontram no distrito de Viseu): 50 de convalescença (2 em Viseu), 127 de média

duração e reabilitação (6 em Viseu), 177 de longa duração e manutenção (12 em Viseu), 5 unidades socio ocupacionais

(1 em Viseu), 13 de cuidados paliativos, 1 ambulatório pediátrico, 1 de cuidados integrados pediátricos (nível 1), 4

residências autónomas, 2 residências de treino de autonomia (adultos), 1 residência de treino de autonomia (infância e

adolescência), 3 equipas de apoio domiciliário, 2 residências de apoio máximo e 2 de apoio moderado (SNS, 2020).

(Cont.)
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O Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, no concelho de Viseu, agrega sete unidades de saúde familiar (USF),

nomeadamente a USF Cidade Jardim, USF Grão Vasco, USF Viriato, USF Viseu Cidade, USF Alves Martins, USF Lusitana, USF

Infante D. Henrique; uma Unidade de Saúde Pública (USP); uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e duas

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) Viseu e Viseense. Relativamente à população residente no ACES Dão Lafões,

regista-se um total de 13205 indivíduos com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Dos 15 aos 64 um total de

63357 indivíduos e com 65 anos ou mais um total de 20429 indivíduos. Desta forma, percebe-se que o maior número de

população residente no ACES Dão Lafões encontra-se na considerada população ativa, ou seja dos 15 aos 64 anos. O total

das 3 faixas etárias corresponde a 96991 indivíduos.

No ano de 2018 existiam 270094 inscritos, dos quais 4761 são utentes sem médico e 265 333 com médico.

(Cont.)
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Caracterização do Sistema de Justiça e Segurança

-Segundo o relatório anual do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, relativamente ao ano transato (2021), o mesmo

apresenta, quanto à sua estrutura, 9 juízos centrais especializados (7 dos quais, centrados em Viseu), 4 juízos locais

especializados (2 deles sediados em Viseu),10 juízos de competência genérica e 5 juízos de proximidade integrados

em 12 núcleos.

-Quanto aos juízes centrais/ especializados/ não locais de direito em funções na Comarca e concelho de Viseu,

contabilizam-se 2 efetivos e 1 auxiliar no cível, 2 efetivos e 1 auxiliar de criminal, 2 efetivos de instrução criminal, 2

efetivos de família/ menores, 2 efetivos de trabalho, 2 de comércio, 2 de execução e 1 juízo central e especializado

não local do município de Viseu. Os juízos locais de direito cível, contam-se 2 efetivos, 2 de criminal e 1 juízo local da

Comarca de Viseu.
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Gráfico 13– Crimes registados pelas policias : total e por 
algumas categorias de crimes

Quadro 11  – Nr de Crimes

- Crime

  0

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Total Violência doméstica
contra cônjuge ou

análogos

Furto em veículo
motorizado

Furto em residência Furto em edifício
comercial ou

industrial
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No que toca à temática violência doméstica, tipo de crime mais frequente como se verifica, existem respostas formais

prestados por diversas entidades, nomeadamente pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Violência Doméstica de Viseu.

Sobre este, o Município disponibiliza apoio que se traduz nas seguintes respostas: possibilitar apoio social às vítimas de

violência doméstica e/ou famílias que sofram diretamente os efeitos da violência; informar sobre os direitos das vítimas;

identificar as necessidades e respetivas respostas, face à problemática da violência doméstica; sinalização e

encaminhamento para os serviços/respostas competentes; prioridade (re)alojamento em habitação social e/ou acesso a

outros apoios sociais do Município.

(Cont.)
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Caracterização da Participação Cívica

Neste âmbito, relevam-se diversas respostas facultadas pelo Município, nomeadamente: o Banco Local de Voluntariado,

participação em projetos de índole social em implementação (Plano Municipal para a Integração de Migrantes; Projeto

Viseu INclui+: Equipa de Mediadores Municipais Interculturais).

Salientam-se outras iniciativas como o Orçamento Participativo, comemoração dos Dia Municipal para a Igualdade, que,

à semelhança dos projetos anteriores, promovem o intercâmbio de experiências entre agentes sociais.
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Gráfico 14 - Ind. 1 - Composição do órgão 
Câmara, por sexo
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Gráfico 15  - Ind.2- Composição do Orgão
Assembleia Municipal, por sexo

A) Composição dos órgãos Câmara e Assembleia Municipal, por sexo

Fonte: Município de Viseu
Fonte: Município de Viseu
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B) Composição dos cargos dirigentes da Câmara, desagregada por sexo, e
tipologia de cargos dirigentes
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Gráfico 16 – Composição dos Cargos dirigentes, desagregada por sexo, tipologia 
de cargos dirigentes

N.º MULHERES N.º HOMENSFonte: Município de Viseu
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Gráfico 17 - Análise do Indicador 7 - Trabalhadores/as, por sexo, por cada Direção, Departamento Municipal e/ou Divisão Municipal
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(Cont.)
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C) Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo e por carreira/categoria
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Gráfico 18– Ganho médio mensal dos trabalhadores da Câmara Municipal, por sexo e por carreira/categoria 

Fonte: Município de Viseu
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D) Composição dos órgãos sociais das organizações do terceiro sector,
sedeadas no concelho, desagregado por sexo e tipologia de funções
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Gráfico 19- Nr de homens e mulheres nos órgãos sociais das organizações 

do terceiro setor 

Fonte: Município de Viseu
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Gráfico 20 - Composição dos órgão sociais segundo  Ind. 15; Ind.16; Ind.17; Ind.18; Ind.19
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Ind. 20 - Representação de mulheres empregadoras
no concelho

Gráfico 21 - Ind.20 - Representação de mulheres 
empregadoras no concelho

HOMENS Empregadores (H) MULHERES Empregadoras (M)

E) Representação de mulheres empregadoras e diferencial entre ganho médio 
de mulheres e de homens, no concelho
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Gráfico 22 - Ind. 21 - Diferencial entre ganho 
médio de mulheres e de homens, no concelho

= -95,70€ / -8,9%

Fonte: Município de Viseu Fonte: Município de Viseu
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F) Taxa de cobertura de respostas sociais, no 
concelho

0,442331749

0,85728508

0,031538532 0,052321437

0,129849565

TAXA

Ind. 22 - Taxa de cobertura de creches e amas
(População residente com idade até aos 3 anos)

Ind. 23 - Taxa de cobertura de Jardins de Infância da Rede
Pública
(População residente com idade entre 3 anos e ingresso no 1º
ciclo)

Ind. 24 - Taxa de cobertura de Centros de Dia
(População residente com idade igual ou superior a 65 anos e
inferior a 75 anos)

Ind. 25 ‐ Taxa de cobertura de apoio domiciliário
(População residente com idade igual ou superior aos 65 
anos)

Ind. 26 - Taxa de cobertura de lares
(População residente com idade igual ou superior aos 75
anos)

Gráfico 23– Taxa de cobertura de respostas sociais

Fonte: Município de Viseu
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1

INDICADOR N.º

Ind. 27 - Nº de estruturas/resposta de atendimento a vítimas de violência contra as mulheres e violência 

doméstica, no concelho

Quadro 13 –Nº de estruturas/respostas de atendimento a vitimas de violência contra as mulhers e violência doméstica, 
no concelho de viseu

Fonte: Município de Viseu

(Cont.)
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G) Nº de ações de formação/ sensibilização realizadas no concelho
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Gráfico 24 – Nr de ações de formação/sensibilização segundo indicadores 28, 
29,30,31 

In. 28 -Nº de ações de formação promovidas pela autarquia ou em parceria, para prevenção e combate à violência contra mulheres e violência doméstica, que se enquadrem nos
objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND), Portugal + Igual

Ind. 29 - Nº de ações de sensibilização e/ou programas/projetos, promovidos pela autarquia e/ou em parceria, para a prevenção e combate à violência no namoro, ou outras formas de
violência de género, dirigidas à comunidade educativa local

Ind. 30 - Nº de docentes que frequentaram ações de formação certificada em igualdade de género, nomeadamente, sobre os Guiões Educação, Género e Cidadania, a lecionar no concelho

Ind. 31 - Nº de ações de promoção da igualdade e não discriminação, tal como previsto na ENIND, incluídas na oferta de atividades de animação e apoio à família
(AAAF), da componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC) implementadas pela Autarquia

Fonte: Município de Viseu
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H) Estudantes a frequentar o Ensino Secundário, por sexo e por curso 
cientifico-humanístico na modalidade de ensino recorrente (Portaria 
242/212 de 10 de agosto)

51,04

48,95

Masculino Feminino

Gráfico 25 –Ensino Recorrente por sexo (%)

Fonte: Município de Viseu 
Nota: Valor representativo 
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I) Alfabetização

INDICADOR N.º

Ind. 36 - Nº de ações de alfabetização e de capacitação para a utilização das TIC, 

destinadas a mulheres idosas
41

Quadro 14 - Nº de ações de alfabetização e de capacitação para a utilização das TIC, destinadas a mulheres idosas no 
concelho de Viseu

Fonte: Município de Viseu
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J) Desporto
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Gráfico 26  - Ind. 37 - Rapazes e raparigas 
praticantes de desporto escolar

Fonte: Município de Viseu
Nota: Valor Representativo. 

Fonte: Município de Viseu
Nota: Valor Representativo. 
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Gráfico 27 - Ind.38- Rapazes/homens e de 
raparigas/mulheres praticantes de desportos
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Metodologias Participativas - Análise 
da informação recolhida
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Objetivo geral: Dimensão género nos eixos: solidariedade social ; Educação e Capacitação; Emprego; Cultura; Desporto

e Politica.

Temas em análise:

- Estereótipos e comunidade

- Perceções e práticas de (des)igualdades na perspetiva de agentes/parceiros locais;

- Identificar áreas prioritárias e possíveis medidas a contemplar no Plano Municipal Para a Igualdade e Não

discriminação.

Participantes : Parceiros locais

WORLD CAFÉ

BRAINSTORMING
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REFLEXÕES

Solidariedade Social

Incentivar mais mulheres para ocuparem lugares nos órgãos de direção;
Falta de sensibilização dos serviços que estão no atendimento, necessidade de 
humanização e informação;
Falta de Informação sobre recursos como origem e reforço do preconceito e da 
discriminação. 
Influência de papeis de género nas “atividades de cuidar do outro”, maioritariamente 
feminino. Segregação geográfica de alguns públicos.
Necessidade de continuar a promover a interculturalidade - Valorização e replicação do 
trabalho de mediação que já se faz; 
Necessidade de Educar para a Cidadania (meio -escolar)
Necessidade de continuar a fomentar  a força do diálogo interinstitucional , o trabalho 
em rede que conduz a resposta mais eficaz e igual.

Educação e Capacitação

Ausência/insuficiência de públicos estratégicos  nas ações de formação sobre I.G.;
Necessidade de ações na área da violência no namoro e outros tipos de violência e 
discriminação. Desmistificar a ideia que rege a nossa sociedade de que há 
cursos/profissões para homens e cursos/profissões para mulheres

(Cont.) Quadro 15 – Análise de informação recolhida – metodologia participativa
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REFLEXÕES

Emprego

Desigualdade nos lugares de poder e tomada de decisão (maioritariamente masculino) 
Número reduzido de mulheres empregadoras
Teletrabalho como sobrecarga de trabalho para a mulher. 
Discriminação no acesso ao emprego.
Necessidade de ações de sensibilização para o tecido empresarial.
Necessidade de sensibilização para as questões das escolhas vocacionais e profissionais.
Necessidade de complementaridade entre entidades(escolar-social-empresarial) para a promoção da 
igualdade.
Necessidade de divulgação de boas práticas.

Saúde

Recursos insuficientes;
Adesão insuficiente da  pessoal técnico e dirigente em ações de formação. 
Enviesamentos da intervenção médica nas questões de violência;
Necessidade de ações de sensibilização sobre a violência doméstica,  violência de género , orientação 
sexual.
Interseccionalidade da discriminação.  São preocupações a Violência de género no acesso à saúde; a 
sexualidade das mulheres migrantes.
Necessidade de capacitação de públicos estratégicos.

Cultura

Falta de participação das mulheres no movimento associativo por falta de motivação e dificuldade de 
conciliação com a vida familiar
Desigualdade salarial
Sexualização da mulher no cinema
Necessidade de sensibilização de públicos estratégicos 
Uso da cultura para a promoção da Igualdade e Não descriminaçã0.

(cont.)
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REFLEXÕES

Desporto

Desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres no desporto na prática da mesma 
modalidade.
Sexualização da mulher.
Orientação sexual como fator de discriminação.
Fragilização da Saúde Mental face à discriminação e desigualdade no desporto.
Necessidade de ações de sensibilização/capacitação para a igualdade e não descriminação dirigida a: 
pais/encarregados de educação/cuidadores e crianças e jovens.

Política

Representatividade feminina é inferior nos lugares de poder e de tomada de decisão.
Dificuldade na conciliação vida profissional e vida familiar como fator impeditivo de maior participação 
das mulheres.
Responsabilidade e partilha de tarefas ainda ser diminuta.
Incentivar a participação das mulher na vida política;
Necessidade de sensibilizar para a atividade política que não se esgota na vida partidária.

(cont.)
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Análise SWOT
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Forças (Strengths)

Existência de organismos múltiplos

Boas práticas 

Constituição da EIVL

Numero positivo de mulheres em cargos de chefia intermédia

Multiplicidade de Projetos Municipais

Boa localização geográfica

Concelho empreendedor

Fraquezas (Weaknesses)

Taxa de envelhecimento elevada
Localização geográfica(isolamento) de algumas minorias

Sensibilização diminuta de alguns públicos estratégicos para 
algumas questões da igualdade e não discriminação 

Poucas mulheres empregadoras
Conciliação vida profissional e vida familiar
Violência doméstica e violência de género

Interseccionalidade da discriminação
Comunicação/linguagem não-discriminatória 

Oportunidades(Oportunities)

Proatividade demonstrada na constituição de uma politica 
inclusiva por parte da autarquia; EIVL

Projetos municipais
Maior consciência coletiva das entidades parceiras

Divulgação de boas práticas na IG
IPV-Estudo sobre a IG

Programas de voluntariado do IPDJ
ENIND 2018-2030

Ameaças (Threats)

Cultura de papeis de género (ativo-masculino vs passivo-
feminino)

Informação insuficiente ou não clarificada na comunidade sobre 
questões de Igualdade e Não Descriminação

SW0T

(Cont.) Quadro 16 – Análise SWOT
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Principais eixos de intervenção 
– Proposta preliminar de 

medidas de atuação



C
ap

ítu
lo

 II
Principais eixos de intervenção 
- Proposta preliminar de medidas de atuação

Identificadas as vulnerabilidades e potencialidades no que concerne às questões relacionadas com igualdade, é

necessário definir um conjunto de ações consubstanciadas em uma estratégia de intervenção capaz de incrementar e

consolidar boas práticas.

Entende-se que o cumprimento do princípio da promoção da igualdade só será efetivado se for incorporado de forma

transversal nas diversas áreas e domínios da intervenção autárquica.

Com efeito, na análise diagnóstica foram identificadas áreas estratégicas fundamentais, tendo em conta as vertentes

interna e externa que visam estruturar o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Viseu nas várias

esferas consideradas: Solidariedade Social; Educação e Capacitação; Emprego; Saúde; Cultura; Desporto e Politica.
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(Cont.)

No que respeita à vertente interna, a proposta de ação teve por base a análise do Município de Viseu enquanto

entidade produtora de conhecimento sobre a realidade local, enquanto promotora da imagem do Município e dos

seus princípios de ação e enquanto entidade empregadora.

Desta análise resultaram três áreas de intervenção: Planeamento Estratégico, Recursos Humanos e Comunicação.

Recursos 

Humanos

Planeamento 

Estratégico e 

Conhecimento
Comunicação

VERTENTE 

INTERNA

Figura 5: Abordagem do Diagnóstico Interno
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No que concerne à vertente externa, a proposta de intervenção teve por base a análise das políticas estruturais

adotadas pelos agentes locais em matéria de igualdade, permitindo definir o papel do Município de Viseu enquanto

entidade interventora no território e promotora de equidade e coesão social.

Desta análise resultaram duas áreas de intervenção: Território e Relação com a Comunidade.

Território
Relação com a 

Comunidade

VERTENTE 

EXTERNA

Figura 6: Abordagem do Diagnóstico Externo
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(Cont.)

Pretender-se-á uma intervenção ancorada nas dimensões passiveis de ajustamentos e melhorias, tendo em vista a

sua superação através da concretização dos objetivos delineados ao nível da promoção da igualdade e não

descriminação, numa lógica de complementaridade, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas no contexto

local.



CONCLUSÕES DO 
DIAGNÓSTICO



Conclusão
Da análise global dos dados recolhidos no diagnóstico de cariz interno, e tendo

presente a dimensão e estrutura da Câmara Municipal de Viseu, resulta uma avaliação

positiva no que respeita à promoção e integração do princípio da Igualdade e Não

Discriminação.

Salienta-se, contudo, que é fundamental assumir e desenvolver uma política integrada

de Igualdade, que passa necessariamente por um maior investimento nas áreas que

revelam maior vulnerabilidade, nomeadamente na conciliação da vida familiar e

profissional e no reforço da informação/formação sobre os diversos tipos de

violência. Planeamento estratégico, capacitação, recursos humanos e comunicação

parecem revelar-se como terrenos de intervenção para uma integração dos princípios

da igualdade na cultura organizacional.



Considerando o diagnóstico externo em contexto organizacional as opiniões face à

evolução da Igualdade e Não Discriminação nas organizações apresentam níveis de

concordância e discordância razoáveis.

A caracterização da dimensão externa, à semelhança dos resultados obtidos ao nível

interno do Município, revela um papel ativo e interventivo das entidades do

concelho para a promoção da igualdade e uma maior consciencialização para a

temática, o que se traduz numa maior sensibilidade, quer por parte dos

interventores e agentes locais, quer por parte da comunidade.

(Cont.)



Ainda assim, existem hiatos que exigem uma política orientada para a ação em

prol da não discriminação em todas as suas áreas de intervenção.

Perspetiva-se uma ação do Município de Viseu enquanto entidade promotora e

interventora de equidade e coesão social numa relação com a comunidade onde

deverão ser efetivados o desenvolvimento e a implementação de medidas e

reproduzidas as boas práticas existentes no concelho. Uma intervenção assente

na aposta num diálogo interinstitucional cooperativo e estratégico. Por si só

impulsionador e acelerador de facto de mudança e de empowerment em

questões de igualdade e não descriminação.

(Cont.)
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