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1. ENQUADRAMENTO 

 

“Os Planos Municipais para a Igualdade são instrumentos de planeamento de políticas públicas para a 

igualdade ao nível local, que estabelecem estratégias de transformação das assimetrias de género 

reveladas pelo diagnóstico de género realizado a nível local, integrando medidas de mainstreaming de 

género e ações específicas, fixando objetivos, indicadores, metas a alcançar e a respetiva avaliação.” 

(CIG) 

 

O Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito 2022-2025 (PMICA), agora 

apresentado, foi elaborado no seguimento da candidatura submetida e aprovada pela Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) à Tipologia 1.06 - Apoio técnico à elaboração e 

monitorização da execução e avaliação dos planos para a igualdade, do Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego. 

 

Resulta de um processo participativo – de reflexão, diálogo e tomada de decisão - que teve como 

ponto de partida os dados recolhidos, as recomendações feitas e as conclusões tiradas na fase 

de diagnóstico. Antes de avançar, contudo, é útil atentar ao seu enquadramento. 

 

De acordo com o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido na Lei nº 75/2013, cabe à 

Câmara Municipal “assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 

ação do município, designadamente, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade” 

(Diário da República 2013: 5698). 

 

Igualmente estruturante é a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) 

– Portugal + Igual 2018-2030, cujos objetivos foram tidos em linha de conta na elaboração deste 

Plano, bem como os respetivos Planos Nacionais de Ação – Plano de ação para a igualdade entre 

mulheres e homens (PAIMH), Plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as 

mulheres e à violência doméstica (PAVMVD) e Plano de ação para o combate à discriminação 

em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais 

(PAOIEC), assim como o IV Plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres 

humanos 2018-2021. 

 

Nesse sentido, a compreensão dos estereótipos de género, com vista à sua eliminação, foi um 

dos principais focos dos trabalhos desenvolvidos, já que, e tal como é referido na ENIND: 

 

“[os estereótipos] são tanto o resultado como a causa de discriminações, 

manifestando-se ao nível das desigualdades na participação e estatuto no mercado 

de trabalho, na segregação sexual horizontal e vertical, nos rendimentos, na 

feminização da precariedade e da pobreza, nos processos de tomada de decisão, 

na participação cívica e política, nas opções educativas e profissionais, na violência 

contra as mulheres na esfera pública e privada, na maior exposição das mulheres 

ao tráfico para fins de exploração sexual bem como a práticas tradicionais nefastas, 

no exercício de responsabilidades familiares, do cuidado e domésticas, nos 

constrangimentos ao exercício de uma paternidade ativa e cuidadora, nas taxas de 



         
 

9 

 

insucesso e abandono escolar dos rapazes, no estado de saúde dos homens, no 

acesso à saúde e à justiça, entre outras.” (ENIND: 2223). 

  

Do mesmo modo, foram tidas em consideração as 3 linhas transversais definidas para a ENIND, 

nomeadamente a interseccionalidade, a territorialização e a promoção de parcerias. 

 

• Interseccionalidade:  “A perspetiva da interseccionalidade revela que a discriminação 

resulta da interseção de múltiplos fatores, pelo que as ações a propor devem ter em 

consideração as desvantagens que ocorrem no cruzamento do sexo com outros fatores 

de discriminação, entre os quais, a idade, a origem racial e étnica, a deficiência, a 

nacionalidade, a orientação sexual, a identidade e expressão de género, e as 

características sexuais.” (ENIND: 2226) 

 

• Territorialização: “Estabelecem-se medidas que visam adequar as políticas públicas às 

características e necessidades territoriais do país, reforçar e potenciar o trabalho de 

atores locais e em rede, atendendo à proximidade à população e o leque de novas 

competências decorrentes do processo de descentralização. Assumem-se, assim, as 

autarquias locais e sua rede de parcerias como agentes estratégicos do mainstreaming 

do combate à discriminação em razão do sexo e da promoção da igualdade entre 

homens e mulheres e da introdução da temática do combate à discriminação em razão 

da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais.” 

(ENIND: 226) 

 

• Promoção de parcerias: “Numa lógica de corresponsabilização, partilha de práticas e de 

conhecimento, otimização de meios e redes, privilegia-se o desenvolvimento de 

parcerias estratégicas. Reconhecendo o papel e o contributo da academia, setor privado 

e sociedade civil, as medidas são definidas no sentido de potenciar e apoiar estas 

parcerias.” (ENIND: 2226) 

  

Assim, e partindo de um diagnóstico extensivo da realidade local, o Plano Municipal para a 

Igualdade do Concelho de Alvito tem como principal objetivo propôr uma intervenção 

estratégica, coesa e com impacto duradouro no que diz respeito à “igualdade entre mulheres e 

homens; prevenção e combate à discriminação em razão do sexo, bem como à discriminação 

que resulta da interseção de vários fatores de discriminação como a origem racial e étnica, a 

idade, a deficiência, a nacionalidade, orientação sexual, identidade e expressão de género, e 

características sexuais, entre outros; e prevenção e combate a todas as formas de violência 

contra as mulheres e raparigas e de violência doméstica, incluindo em grupos vulneráveis como 

mulheres idosas, ciganas, migrantes, refugiadas e com deficiência” (POISE 2020: 4). 

 

Feito o enquadramento deste Plano, segue-se um capítulo dedicado à descrição da metodologia 

aplicada para, posteriormente, passar à caracterização das vertentes externa - concelho de 

Alvito - e interna - Câmara Municipal de Alvito. A análise dessa informação é crucial para 

compreender os objetivos – estratégicos e específicos – e respetivas medidas definidos no Plano 

Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito 2022-2025, apresentado no 4º capítulo. Este 
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último contém ainda três secções complementares sobre aspetos essenciais à implementação 

efetiva e eficiente do Plano: o modelo de governação e o plano de monitorização e avaliação, a 

estratégia de comunicação e divulgação e, por fim, o mapa de recursos a mobilizar durante o 

seu período de vigência. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente documento reúne o resultado de duas atividades sequenciais - a elaboração do 

diagnóstico (entre julho e dezembro de 2021) e a elaboração do Plano Municipal para a 

Igualdade do Concelho de Alvito (entre janeiro e maio de 2022) -, pelo que, neste capítulo, será 

descrita a metodologia aplicada em ambas. 

 

Os trabalhos de investigação, de facilitação e de elaboração de produtos foram levados a cabo 

pela Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, sempre em estreita 

colaboração com a Câmara Municipal de Alvito, tendo a/o Conselheira/o Local para a Igualdade 

como principal interlocutor/a. Tendo em conta a importância de chegar a um Plano 

compreensivo e participado, foram também envolvidos munícipes e atores-chave do concelho. 

 

A metodologia desenvolvida baseou-se, assim, numa abordagem participativa multimétodo, 

aplicada nas seguintes fases: 

1) Pesquisa bibliográfica e análise documental; 

2) Definição da metodologia e desenho da matriz de diagnóstico; 

3) Construção e teste dos instrumentos de recolha de informação; 

4) Estrevistas a atores-chave; 

5) Auscultação dos/as funcionários/as e dirigentes do município, atores-chave locais, 

organizações e comunidade local; 

6) Auscultação de membros da Equipa para a Igualdade na Vida Local e membros do 

Grupo de Trabalho de Atores Locais; 

7) Tratamento, triangulação e análise da informação recolhida; 

8) Identificação das áreas de intervenção prioritária; 

9) Elaboração de uma proposta de Plano Municipal para a Igualdade; 

10) Discussão e aprovação, pela EIVL e pelo Grupo de Trabalho de Atores Locais, do 

Plano Municipal para a Igualdade. 

 

Foi a partir da matriz de diagnóstico - na qual foram definidas todas as dimensões a analisar, 

tanto da vertente externa como da interna – que os indicadores de interesse foram identificados 

e que as restantes ferramentas de recolha de dados foram desenhadas. Neste ponto, interessa 

considerar que a sua estrutura corresponde, grosso modo, à do capítulo 3 deste documento. 

 

Para além da consulta de diversas fontes de informação estatística (Pordata e INE) e de 

documentos internos da CMA, foram auscultados diversos atores e entidades, com recurso a 

instrumentos elaborados para o efeito.  

 

Ainda que estes tenham sido descritos em pormenor no Relatório de Diagnóstico (CMA 2021a), 

revela-se pertinente elencá-los aqui de forma resumida: inquérito online e presencial dirigido 

aos funcionários e às funcionárias da CMA; grelha de auto e heteroanálise direcionada à CMA; 

entrevista a munícipes; inquérito online a entidades do terceiro setor; workshop de auscultação 
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dirigido a jovens estudantes do concelho; World Café dirigido a trabalhadores e trabalhadoras 

da CMA. 

 

A informação recolhida através destes instrumentos foi cuidadosamente analisada, permitindo 

chegar a um conjunto de recomendações e conclusões que, já na fase de elaboração do Plano, 

informaram a construção de uma primeira proposta do PMICA – foi essa a base das duas sessões 

de trabalho da Equipa para a Igualdade na Vida Local e do Grupo de Trabalho de Atores Locais 

(posteriormente, Grupo de Atores Locais pela Igualdade), que decorreram entre fevereiro e 

maio de 2022. 

 

Nessas reuniões, todos os aspetos do Plano foram discutidos e devidamente ajustados, desde 

os objetivos às medidas propostas, passando também pelos pontos essenciais à monitorização 

– indicadores, metas e entidades responsáveis e envolvidas. Procurou-se promover um espaço 

de diálogo seguro, aberto a todas sugestões e preocupações, e também uma postura dinâmica, 

proativa e de compromisso junto de todos/as os/as participantes. 

 

Feita a descrição da metodologia aplicada, tanto na fase de diagnóstico como na fase de 

elaboração do Plano, é devida uma breve referência aos constrangimentos enfrentados no 

decorrer dos trabalhos. 

 

Em primeiro lugar, é necessário ter em conta o contexto pandémico durante o qual foi realizado. 

Ainda que, neste período, não se tenham verificado restrições de maior, recorreu-se, sempre 

que se mostrou pertinente, a tecnologias que facilitassem a transmissão de informação à 

distância (são disso exemplo os inquéritos online e as reuniões ou entrevistas por 

videochamada). 

 

Um segundo aspeto que merece nota é o período de profundas alterações que o município tem 

vindo a atravessar desde as mais recentes eleições autárquicas de setembro de 2021, que 

resultaram na eleição de um novo executivo e, por conseguinte, na reestruturação da autarquia 

a nível interno. Considerando que o principal alvo de intervenção do PMICA é precisamente a 

Câmara Municipal, tanto a nível interno como na sua relação com a comunidade, a recolha e o 

tratamento da informação, assim como o agendamento de reuniões, revelou-se desafiante. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS VERTENTES EXTERNA E INTERNA 

   3.1. Vertente externa 
 

Tal como referido na secção anterior, uma das dimensões de análise deste documento é a 

comunidade do concelho de Alvito – a vertente externa, assim tratada de modo a fazer uma 

distinção da caracterização que será posteriormente feita da autarquia, a nível interno, 

enquanto entidade empregadora. 

 

Importa traçar um retrato da comunidade, à luz das questões da igualdade, do género e da não 

discriminação, para melhor compreender a realidade local e, assim, contextualizar as medidas 

propostas no Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito. Ainda que a sua 

implementação seja da responsabilidade da autarquia, pretende-se que incida sobre todo o seu 

território e nas mais diversas frentes e, também, que envolva e co-responsabilize, tanto quanto 

possível, outros atores locais. 

 

É então nesse sentido que, ao longo deste capítulo, serão abordadas áreas tão distintas e 

contudo tão complementares como a Educação, a Saúde, a Segurança ou a Proteção Social, 

entre outras. 

 

 

     3.1.1. Caracterização sociodemográfica da população de Alvito 

 

Alvito é um concelho situado no Baixo Alentejo (NUTS II) composto por duas freguesias – Alvito, 

sede do município, e Vila Nova da Baronia. Encontra-se a cerca de 38 km de Beja, capital de 

distrito, a 41 km de Évora e a 173 km de Lisboa, cidades às quais está ligado por vias rodoviárias 

e ferroviárias. 

 

À semelhança do que ocorre em grande parte do interior do país, Alvito tem vindo a perder 

população. Ainda que o decréscimo mais acentuado se tenha verificado entre as décadas de 50 

e 70 do século passado, fruto da mecanização da agricultura e do consequente êxodo rural, os 

últimos anos têm vindo a ser marcados por uma redução paulatina do número de habitantes, 

como resultado do envelhecimento da população, da baixa taxa de natalidade e da dificuldade 

em atrair e fixar residentes jovens. 

 

Tabela 1 - População residente (N), 1940-2021 

 
 

1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2021

Portugal 7722152 8510240 8889392 8663252  9 883 670  9 867 147  10 394 669  10 542 398  9 860 175

Alentejo 731282 780610 x x  820 742 543442  776 496  754 385  704 934

Alvito 5616 5506 4850 3464  2 959 2650  2 663  2 527  2 276

População residente

Fonte: INE
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Enquanto o quadro acima permite fazer uma análise comparativa com a realidade regional e 

nacional, tornando evidente que Alvito tem vindo a perder população mais rapidamente do que 

o Alentejo e de forma mais continuada do que Portugal, o gráfico abaixo foca-se na realidade do 

concelho e demonstra como a diminuição de habitantes foi mais acentuada entre 2011 e 2021 

do que nas décadas imediatamente anteriores. 

 

Gráfico 1 - População residente no concelho de Alvito (N), 1940-2021 

 
Fonte: INE/DSA 

De modo a melhor compreender a realidade do concelho, é igualmente relevante observar a 

evolução populacional, nos últimos anos, por sexo. Verifica-se que, entre 2001 e 2021, o número 

de mulheres foi sempre superior ao de homens e que, na última década, a perda das primeiras 

foi mais acentuada do que a dos últimos. 

 

Gráfico 2 - População residente no concelho de Alvito (N) por sexo, 2001-2021 

 
Fonte: INE 
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Esse diferencial poderá estar relacionado com a estrutura etária do concelho – ver gráfico abaixo 

-, que nos mostra que, em 2019, a maioria dos habitantes com mais de 75 anos eram mulheres.  

 

Contudo, esta pirâmide etária dá-nos mais dados relevantes, nomeadamente a existência de um 

elevado número de mulheres entre os 20 e os 44 anos, o que nos permite concluir que a faixa 

mais jovem da população ativa do concelho é feminina. 

 

Um outro aspeto a notar é a base estreita da pirâmide, reflexo das baixas taxas de natalidade 

observadas nas últimas gerações e indicador da dificuldade de regeneração da população do 

concelho. A análise da evolução da natalidade, bem como do índice sintético de fecundidade 

corroboram essa tendência. 

 

Gráfico 3 - Estrutura etária da população residente em Alvito por sexo, 2019 (%) 

 
Fonte: INE/DSA 

 

De facto, a taxa bruta de natalidade do concelho tem-se mantido abaixo dos valores regionais e 

nacionais, ainda que a diferença tenha sido substancialmente menor em 2019 do que em 2001, 

ano em que a baixa natalidade foi particularmente expressiva. Apesar desse aumento, em 2019, 

Alvito registou apenas 6,1 nascimentos por mil habitantes. 
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Gráfico 4 - Taxa bruta de natalidade por local de residência (‰), 2001-2019  

 
Fonte dos dados: INE/DSA 

 

É ainda interessante considerar um outro indicador: o índice sintético de fecundidade, que 

indica o número médio de filhos e filhas por mulher em idade fértil. O gráfico abaixo mostra-nos 

não só que, uma vez mais, os valores do município são francamente mais baixos do que os 

regionais e nacionais, mas também que, em 2019, as mulheres residentes em Alvito, em idade 

fértil, tiveram em média 0,83 filhos/as. Este número é particularmente expressivo tendo em 

conta que se considera que o mínimo necessário para a substituição de gerações é 2,1. 

 

Gráfico 5 - Índice sintético de fecundidade por local de residência (N), 2001-2019 

 
Fonte dos dados: INE/DSA 
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informar a perspetiva interseccional a que se propõe. 
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O gráfico abaixo permite-nos aferir dois aspetos relevantes: em primeiro lugar, que houve uma 

redução significativa da população entrangeira em Alvito no decorrer da última década; e, em 

segundo, que o número de mulheres imigrantes tem-se mantido superior ao de homens. 

 

Gráfico 6 - População estrangeira, residente em Alvito, com estatuto legal de residente por sexo (N), 
2011 e 2020 

 
Fonte: PORDATA (INE, SEF/MAI) 

 

Um outro aspeto a considerar é a representação, no concelho, das nacionalidades da população 

estrangeira. É notório que, entre 2011 e 2020, se verificou um conjunto de alterações nos 

movimentos migratórios, refletido, sobretudo, na diminuição de residentes originários de Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da Ucrânia, assim como no aumento de 

pessoas provenientes de países asiáticos. 

 

Apesar de ter ocorrido uma redução expressiva, a nacionalidade com maior representatividade 

em Alvito em 2020 era a cabo-verdiana. Este ponto, bem como as diferenças registadas na 

presença de imigrantes de outros PALOP, estará relacionado com a ação da Escola Profissional 

de Alvito, que tem vindo a estabelecer acordos para o acolhimento de jovens estudantes 

originários desses países, alguns dos quais têm vindo a fixar-se no concelho uma vez terminados 

os estudos. 

 

De facto, em 2020, eram 18 os imigrantes de países africanos, fazendo de África o segundo 

continente com maior presença. Em primeiro lugar encontra-se a Europa, com um total de 45 

pessoas. Quanto à América, registam-se somente 8 pessoas provenientes do Brasil, e são apenas 

7 os residentes oriundos de países asiáticos. 
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Tabela 2 - População estrangeira, residente em Alvito, com estatuto legal de residente por algumas 
nacionalidades (N), 2011 e 2020 

  2011 2020 

Espanha 0 1 

França 6 2 

Itália 0 1 

Reino Unido 8 7 

Ucrânia 12 6 

Roménia 1 2 

Moldávia 2 5 

Angola 0 3 

Cabo-Verde 27 13 

Moçambique 14 2 

São Tomé e Príncipe 10 0 

Brasil 11 8 

China 0 1 

Outros países europeus 18 21 

Outros países asiáticos 1 6 

Total 110 78 

Fonte: Pordata (INE, SEF/MAI) 

 

Tendo em conta que a população imigrante se trata de um grupo social minoritário, é relevante 

fazer aqui referência a uma outra minoria, desta feita étnica – a comunidade cigana, presente 

em todo o território nacional. 

 

De acordo com o Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig), em 2018 habitavam em Alvito 

40 pessoas ciganas, entre as quais 24 adultos e 16 crianças e jovens. Tal como a nível distrital, 

registou-se um aumento da população desta etnia entre 2010 e 2018. 

 

Ainda que seja importante considerar a possibilidade de que estes números não correspondam 

em absoluto aos valores reais, dado o caráter itinerante de algumas pessoas desta comunidade, 

foi apurado, nas auscultações realizadas, que a maioria das famílias ciganas de Alvito tem tido 

uma presença continuada e estável no concelho. 

 

Tabela 3 - Comunidade cigana residente no concelho de Alvito e no distrito de Beja, 2010 e 2018 

  2018 2010 

  Famílias ciganas Adultos Crianças e jovens Pop. Total Pop. Total 

Alvito 11 24 16 40 21 

Beja (distrito) 767 1554 2065 3674 2048 

Fonte dos dados: Observatório das Comunidades Ciganas/DSA 

 

Exploraremos, mais adiante, os desafios à integração enfrentados pela comunidade cigana, mas 

importa referir desde já que, apesar de serem raros os relatos de situações abertamente 
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conflituosas, as auscultações realizadas tornaram evidente que, em Alvito, as pessoas desta 

etnia são alvo de uma representação estereotipada e, consequentemente, de práticas 

discriminatórias. 

 

Para terminar esta secção, debruçar-nos-emos sobre um último aspeto da organização social da 

população de Alvito - a família – que, como veremos, tem vindo a sofrer alterações no que diz 

respeito à sua quantidade, dimensão e composição. 

 

De facto, o número de famílias clássicas – vulgo agregado familiar, ou seja, uma pessoa 

independente a residir numa unidade de alojamento, ou um conjunto de pessoas que co-

habitam e que têm relações de parentesco entre si, de direito ou de facto - diminuiu 

substancialmente entre 1960 e 2001, como consequência da perda populacional já analisada. 

 

Já o ligeiro aumento verificado entre 2001 e 2011 estará relacionado com a estratificação 

familiar, isto é, com a existência de mais famílias de menor dimensão. 

 

Gráfico 7 - Famílias clássicas no concelho de Alvito (N), 1960-2011 

 
Fonte dos dados: PORDATA/INE/DSA 

 

Essa hipótese parece confirmar-se ao analisar a evolução da dimensão média das famílias nas 

últimas décadas – efetivamente, enquanto em 1960 as famílias eram compostas por 3,5 pessoas, 

em 2011 esse valor diminuiu para 2,3.  

 

Estes dados refletem não só a baixa natalidade já analisada, mas também uma mudança nas 

configurações familiares: ainda que a unidade familiar predominante continue provavelmente 

a ser a de casais com filhos/as, vão sendo mais comuns outras composições, como a de casais 

sem filhos/as, famílias unipessoais ou monoparentais. 
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Gráfico 8 - Dimensão média das famílias no concelho de Alvito (N), 1960-2011 

 

Fonte dos dados: PORDATA/INE/DSA 

 

Este último caso, das famílias monoparentais, merece particular atenção, não só porque foi 

registado um aumento entre 2001 e 2011, mas também porque, como veremos mais abaixo, 

existe um desequilíbrio expressivo entre as famílias encabeçadas por mulheres e por homens. 

 

Tal como é possível observar no gráfico abaixo, em 2001, apenas 7,4% das famílias de Alvito 

correspondiam a núcleos familiares monoparentais e, no espaço de uma década, esse número 

aumentou para 12,4%. Ainda que esta diferença não seja significativa, poderá ser um indicador 

de que, de facto, o modelo tradicional de família tem vindo a perder peso, tal como, 

simultaneamente, os papéis de género que lhe estão associados – por exemplo, o facto de, nas 

últimas décadas, as mulheres terem saído progressivamente da esfera doméstica e alcançado 

uma maior autonomia financeira, terá aumentado a sua capacidade de sustentar 

economicamente a família, dando-lhe assim um maior poder de decisão e escolha. 

 

Gráfico 9 - Proporção de núcleos familiares monoparentais no concelho de Alvito (%), 2001 e 2011 

 
 

Fonte dos dados: INE 
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Se podemos interpretar esta subida de núcleos familiares monoparentais como um sinal de 

mudança de mentalidades e de autonomização feminina, a discrepância existente entre aqueles 

cuja figura parental é a mulher e os poucos casos em que é o homem aponta para o peso e a 

reprodução do papel social da mulher enquanto mãe e cuidadora. 

 

O gráfico abaixo mostra-nos que, em 2011, eram 79 as famílias monoparentais compostas por 

mãe com filhos/as – contra apenas 11 constituídas por pai com filhos/as. 

 

Gráfico 10 - Núcleos familiares monoparentais em Alvito, por grupo etário da figura parental (N), 2011 

 
Fonte dos dados: INE 
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a pista de que alguns dos casos poderão tratar-se de situações de viuvez – e, como já vimos, as 

mulheres do concelho de Alvito vivem até mais tarde. No entanto, o desequilíbrio é inegável 

também nas faixas etárias mais jovens, o que de facto aponta para a existência de papéis de 

género ainda muito vincados. 
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     3.1.2. Educação 

 

De modo a melhor conhecer e compreender a realidade do concelho de Alvito, é fundamental 

caracterizar a sua população no que diz respeito à sua escolaridade e, ainda, explorar alguns 

dados sobre a comunidade educativa, particularmente sob a lente das questões de igualdade. 

 

Comecemos então por analisar a escolaridade dos habitantes de Alvito, numa perspetiva 

comparativa – entre dois períodos e entre diferentes unidades territoriais. 

 

Em primeiro lugar, é possível observar que a percentagem de população residente sem nível de 

escolaridade é, no concelho, mais elevada do que a nível regional e nacional, facto que estará 

relacionado com o caráter envelhecido da população e com a inexistência de escolaridade 

obrigatória à época da sua infância e juventude. 

 

Tabela 4 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade (%), 2001 e 2011 

  
Sem nível de 

escolaridade 
Básico 1º ciclo Básico 2º ciclo Básico 3º ciclo 

Com ensino 

secundário 

Com ensino 

superior 

Anos 2001 2011 2001 2011 2011 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Alvito 29,8 18,3 28,9 27,6 15,7 11,8 12,4 19,3 9,4 14,5 3,5 7,8 

Baixo 

Alentejo 
28,6 17,2 30 27,9 13,2 11,8 13,6 19 9,6 13,7 4,6 9,7 

Alentejo 26 15,5 30,5 28,3 12,4 12 14,6 18,5 11 14,8 5 10,2 

Portugal 17,9 10,3 30,2 27,2 13,8 12,8 16,3 19,1 13,5 15,8 7,7 14 

Fonte: Pordata (INE)/DSA 

 

Verificamos também que a percentagem de população com o 3º ciclo do ensino básico é, mais 

uma vez, superior à do Alentejo, Baixo Alentejo e Portugal, e que os valores vão decrescendo à 

medida que os níveis de escolaridade vão sendo mais elevados – apenas 7,8% da população de 

Alvito completou o ensino superior, ao passo que, a nível nacional, o valor é quase o dobro. 

 

Numa leitura mais global, é possível afirmar que o nível de escolaridade dos habitantes do 

concelho é inferior às médias regional e nacional, o que estará relacionado com dois aspetos 

anteriormente referidos: por um lado, o envelhecimento da população e, por outro, a 

dificuldade de fixação de pessoas qualificadas no território. 

 

No entanto, uma análise evolutiva revela que, entre 2001 e 2011, houve mudanças significativas 

nos níveis de escolaridade: a população que não completou o 1º ciclo registou uma redução de 

mais de 10% e houve um aumento em todos os outros níveis, particularmente no 3º ciclo do 

ensino básico. 

 

Também ao observar a distribuição dos níveis de escolaridade por sexo é possível tirar um 

conjunto de conclusões interessantes: as mulheres sem escolaridade são quase o dobro dos 

homens, enquanto estes representam a maioria da população com o 1º e 2º ciclos; por outro 
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lado, desde o 3º ciclo até ao Ensino Superior, as mulheres têm maior peso, encontrando-se a 

diferença mais significativa no nível mais elevado. 

 

Gráfico 11 - População residente em Alvito com 15 e mais anos por nível de escolaridade (%), 2011 

 
Fonte dos dados: Pordata (INE)/DSA 

 

De modo a interpretar estes dados, é essencial considerar o fator geracional, uma vez que, como 

já foi referido, a população com níveis de escolaridade mais baixos pertencerá a uma geração 

com mais idade, que frequentou a escola antes de ter sido decretado o ensino obrigatório. 

 

Nessa faixa da população, parece ser evidente que as mulheres terão tido mais limitações no 

acesso à educação – ainda que seja importante relembrar que, como foi já referido, as mulheres 

vivem até mais tarde, levando a que estas tenham uma representatividade maior nos grupos 

etários acima dos 75 anos.  

 

A análise da evolução da taxa de analfabetismo vem corroborar estas observações: entre 1981 

e 2011 registou-se um decréscimo acentuado, mas a diferença entre homens e mulheres, que 

se havia mantido praticamente constante nas primeiras duas décadas, aumentou em 2011. 

Nesse ano, 16,8% das mulheres residentes em Alvito com mais de 15 anos eram analfabetas. 
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Gráfico 12 - Taxa de analfabetismo, em Alvito, por sexo (%), 1981-2011 

 
Fonte dos dados: Pordata (INE)/DSA 

 

Retomemos o gráfico 11. Enquanto que, de facto, os dados sugerem que algumas mulheres, 

mais velhas, têm níveis de escolaridade mais baixos do que os homens, a situação é invertida a 

partir do 3º ciclo. A diferença entre os sexos vai aumentando a cada nível - com exceção do 

Ensino Médio, pouco representativo –, sendo que, com o Ensino Superior, as mulheres são cerca 

do dobro dos homens. 

 

Seria interessante explorar este ponto em maior pormenor para, numa eventual perspetiva 

interventiva, incentivar os rapazes a prosseguir os estudos, por um lado, e, por outro, averiguar 

se a decisão das raparigas em obter pelo menos a licenciatura poderá estar relacionada com a 

dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. 

 

Feita esta breve caracterização da população de Alvito no que concerne à sua escolaridade, 

passamos agora à análise de alguns dados relativos à comunidade educativa do concelho. 

 

Em jeito de contextualização, é importante começar por dizer que, no concelho, existem dois 

estabelecimentos de ensino: o Agrupamento de Escolas de Alvito, cuja oferta educativa vai 

desde o pré-escolar até ao 3º ciclo do ensino básico, e a Escola Profissional de Alvito, que oferece 

cursos com equivalência ao 9º e ao 12º anos. 

 

Torna-se assim evidente que, em Alvito, não existe ensino secundário regular devendo os 

estudantes frequentar escolas dos concelhos limítrofes, nomeadamente Cuba, Vidigueira, Viana 

do Alentejo e Beja. 

 

Por esse mesmo motivo, os dados apresentados na tabela abaixo, referentes aos estudantes a 

frequentar o ensino secundário, por sexo e por curso, foram recolhidos pela Câmara Municipal 

de Alvito junto dessas escolas. 
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Tabela 5 - Estudantes residentes em Alvito a frequentar o Ensino Secundário, por sexo e por curso 
científico-humanístico na modalidade de ensino regular (N), 2021/22 

Cursos H M Total 

Científico-humanísticos de ciências e tecnologias 7 17 24 

Científico-humanísticos de ciências socioeconómicas 0 1 1 

Científico-humanísticos de línguas e humanidades 0 1 1 

Científico-humanísticos de artes visuais 0 0 0 

Total 7 19 26 

Fonte dos dados: CMA 

 

Tal como é possível observar, as raparigas residentes em Alvito que, no presente ano letivo, 

frequentam o ensino secundário regular, são 19, ao passo que os rapazes são apenas 7. Dos 26 

estudantes que, no total, se encontram matriculados, a esmagadora maioria estuda ciências e 

tecnologias, contando-se apenas 1 rapariga a estudar ciências socioeconómicas e 1 a estudar 

línguas e humanidades. 

 

Estes dados, bem como os apresentados na tabela seguinte, vêm confirmar a tendência descrita 

acima em haver mais raparigas do que rapazes a concluir o ensino secundário e a prosseguir 

para o ensino superior. 

 

Tabela 6 - Beneficiários de bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal de Alvito (N), 2021 

Tipo de bolsa H M Total 

Bolsas de estudos para ensino básico e secundário 3 5 8 

Bolsas sociais para alunos do ensino superior 6 16 22 

Bolsas de mérito académico para alunos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento 

0 2 2 

Total 9 23 32 

Fonte dos dados: CMA 

 

De facto, em 2021, a grande maioria das bolsas sociais, de estudo ou de mérito académico 

concedidas pela Câmara Municipal de Alvito, foram atribuídas a raparigas, sendo as diferenças 

mais expressivas entre os sexos precisamente nas bolsas para alunas e alunos do ensino 

superior. Os únicos dois apoios de mérito académico foram dados a raparigas e, das 22 bolsas 

sociais para estudantes do ensino superior, 16 foram atribuídas a mulheres. 

 

Passando agora o foco para o corpo docente a lecionar no concelho, verificamos que, enquanto 

no Agrupamento de Escolas de Alvito (AEA) existe uma discrepância considerável no número de 

mulheres e de homens – 29 e 12, respetivamente -, na Escola Profissional de Alvito os valores 

são mais equilibrados, com 11 professores e 10 professoras. 
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Tabela 7 - Docentes a lecionar no concelho e que frequentaram ações de formação certificada em 
Igualdade de Género, por estabelecimento de ensino (N e %) 

Estabelecimento de ensino 
Nº de docentes a 

lecionar no 
concelho 

Nº de docentes que 
frequentaram ações de 

formação certificada 
em IG 

% de docentes que 
frequentaram ações de 

formação certficada 
em IG 

  H M Total H M Total Total 

Agrupamento de Escolas de 
Alvito 

12 29 41 2 3 5 12,2 

Escola Profissional de Alvito 11 10 21 0 0 0 0,0 

Total 23 39 62 2 3 5 8,1 

Fonte dos dados: AEA, EPA 

 

Tendo em conta o inegável papel da Educação no combate à desigualdade e à discriminação, 

interessa apurar um conjunto variado de dados que permitam avaliar se, por um lado, a 

comunidade educativa tem sido capacitada nesse sentido e, por outro, se tem vindo a ser dada 

atenção a uma camada da população que, como vimos, teve menor acesso à escolaridade – as 

mulheres idosas. 

 

Um primeiro aspeto a considerar, é, então, o número de docentes a lecionar no concelho que 

frequentaram ações de formação certificada em Igualdade de Género, nomeadamente sobre os 

Guiões Educação, Género e Cidadania. Verificamos que, dos/as 41 docentes do AEA, apenas 5 

obtiveram essa formação, o que corresponde a 12,2% dos/as professores e professoras da 

escola.  

 

Verificámos, contudo, que esta baixa percentagem prende-se sobretudo com a falta de interesse 

e com a dificuldade de mobilização do corpo docente. De facto, entre 2017 e 2018, a Terras 

Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado ofereceu uma formação para 

formadores dirigida a públicos estratégicos, não tendo havido professores de Alvito a participar. 

Estes dados apontam para a necessidade de reforçar a capacitação do corpo docente nesta área, 

prestando particular atenção aos esforços de mobilização. 

 

Também no que toca a ações de sensibilização para a prevenção da violência de género e de 

promoção da igualdade observamos que o principal entrave é a falta de interesse. Nas 

auscultações realizadas, foi-nos transmitido que, se atualmente não são desenvolvidas mais 

iniciativas, isso deve-se à fraca participação registada no passado. 

 

Ainda assim, no caso da prevenção e combate à violência de género, a autarquia tem vindo a 

realizar 2 ações anuais de sensibilização dirigidas aos/às jovens estudantes do concelho: a 

primeira para assinalar o Dia dos Namorados e a segunda, sem data fixa mas muitas vezes 

coincidente com outras efemérides (Dia Municipal para a Igualdade ou Dia Internacional para a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres), em parceria com o Núcleo de Atendimento à 

Vítima de Beja (NAV Beja) e com a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado. 
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Esta associação tem vindo, também,  a trabalhar as questões da igualdade de género junto da 

comunidade escolar através do projeto Cresce e Aparece - E8G/ Programa Escolhas 8ª Geração, 

tal como veremos em maior pormenor na secção dedicada à proteção e respostas sociais. 

 

Regressando às iniciativas desenvolvidas pelo município, observamos que, por outro lado, não 

existe qualquer registo 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). 

 

Tabela 8 - Ações de sensibilização ou de promoção da igualdade e não discriminação, promovidas pela 
autarquia ou em parceria (N), 2021 

Tipo de ação 
Nº de ações 
realizadas 

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 2 

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 0 

Ações de alfabetização e de capacitação para a utilização das TIC destinadas a mulheres 
idosas 1 

Fonte dos dados: CMA 

 

Por fim, e no que diz respeito à oferta educativa para mulheres idosas, é devida uma referência 

à Universidade Sénior de Alvito (USA), criada em 2015 pela Câmara Municipal de Alvito com o 

objetivo de contribuir para o envelhecimento ativo e saudável da população mais idosa do seu 

concelho. 

 

Ainda que não se destine especificamente a mulheres, oferece a toda a população acima dos 50 

anos de idade a oportunidade de receber ou reforçar os seus conhecimentos em áreas tão 

diversas como o ambiente, a atividade física, línguas ou saúde. 

 

No ano letivo de 2019/20 chegou a oferecer uma disciplina exclusivamente dedicada à igualdade 

de género e, no de 2021/22, tem um curso de informática, no qual estão inscritos 4 homens e 

12 mulheres. 

 

Julgamos ser ainda pertinente fazer referência a um projeto que, apesar de ter sido concluído 

em 2019, contemplava uma atividade que incidia na confluência entre a igualdade de género e 

a interseccionalidade – o projeto CIGA e Segue, implementado pela Terras Dentro – Associação 

para o Desenvolvimento Integrado. 

 

Este projeto, realizado no âmbito do Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das 

Comunidades Ciganas (FAPE), um programa do Alto Comissariado para as Migrações, passou 
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pela criação da Escola Intercultural de Alfabetização Funcional, destinada às mulher ciganas do 

concelho. 

 

Pela auscultação realizada a uma mulher cigana de Alvito, foi possível aferir que o valor desta 

iniciativa é reconhecido pela sua comunidade e que existe abertura e interesse em ações 

semelhantes. 

 

Tendo em conta que existe o estereótipo de que o desporto é um interesse sobretudo 

masculino, é interessante analisar alguns dados também sobre esta área, começando 

precisamente pelo contexto escolar. 

 

De acordo com a informação transmitida pelo Agrupamento de Escolas de Alvito, são 19 os 

alunos que praticam desporto escolar – 9 raparigas e 10 rapazes, o que transparece a existência 

de equilíbrio nos mais jovens. 

 

Gráfico 13 - Rapazes e raparigas praticantes de desporto escolar (N), 2021/22 

 
Fonte dos dados: AEA 

 

De modo a concluir esta secção dedicada à Educação, partilhamos o resultado de uma questão 

que integrou o inquérito online e que nos permite concluir que, de acordo com a perceção geral 

da comunidade de Alvito, existe, no concelho, igualdade de oportunidades no acesso à educação 

e no sucesso escolar. 
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Gráfico 14 - Perceção sobre igualdade de oportunidades na educação, em Alvito (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Os dados analisados anteriormente parecem confirmar essa perceção – tendo em conta o 

elevado número de raparigas que frequentam o ensino secundário recorrente e o ensino 

superior -, ainda que, como vimos, essa não pareça ter sido a experiência das mulheres mais 

velhas. 
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     3.1.3. Atividade económica, trabalho e emprego 

 

Esta secção será dedicada aos grandes temas da atividade económica, do trabalho e do 

emprego, não só no sentido de fazer uma caracterização geral do concelho nestes domínios, 

mas também de despistar eventuais disparidades entre homens e mulheres. Para o efeito, será 

analisado um conjunto variado de indicadores estatísticos. 

 

Comecemos por observar a taxa de atividade, que resulta do cálculo do número de ativos – 

pessoas, empregadas ou desempregadas, entre os 16 e os 65 anos - por cada 100 pessoas com 

15 e mais anos. 

 

Antes de prosseguir, deixamos a nota de que os valores percentuais que se encontram em falta, 

tanto em 2001 como em 2011, têm origem em quebras de série dos dados estatísticos – alguns 

dos conceitos foram ajustados, como “desempregados em sentido lato” e “desempregados em 

setido restrito”. 

 

Gráfico 15 - Taxa de atividade por sexo, em Alvito (%), 2001-2011 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE) 

 

Verifica-se, então, que a taxa de atividade entre as mulheres tem vindo a ser mais baixa do que 

entre os homens, ainda que, no período analisado, a primeira tenha aumentado e a segunda 

diminuído. 

 

Estes dados, que numa primeira leitura parecem contradizer a informação já analisada relativa 

à população – que nos mostrou que, em Alvito, residem mais mulheres do que homens -, na 

verdade vem confirmá-la. Como vimos, nas faixas etárias entre os 45 e os 64 anos, existem em 

média mais homens do que mulheres e, a partir dos 75 anos de idade, o sexo feminino é o mais 

representativo. 
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Tendo em vista a questão historico-sociológica da divisão sexual do trabalho, importa 

compreender como é que os homens e as mulheres de Alvito se distribuíram, nas últimas 

décadas, pelos três setores de atividade económica. Relembramos, de forma resumida, que o 

setor primário inclui agricultura, floresta, caça, pesca e extração mineral; o secundário, 

contempla  indústria transformadora e construção; e o terciário corresponde aos serviços, como 

comércio, transportes, administração pública, educação ou saúde (Pordata – metainformação). 

 

As discrepâncias entre setores mais acentuadas verificam-se no caso das mulheres: tanto em 

2001 como em 2011, mais de 80% estava empregada no setor dos serviços. Cerca de 10% 

dedicava-se ao setor primário e só 5-7% das mulheres estava empregada no setor secundário. 

 

Gráfico 16 - População empregada, por setor de atividade económica e sexo, em Alvito (%), 2001-2011 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE) 

 

No caso do sexo masculino, as diferenças entre setores é menos expressiva em 2001, acabando 

por ser mais evidente em 2011, com 55,6% dos homens a trabalhar no setor terciário. 

 

Estas alterações refletem não só o progressivo aumento do nível de escolaridade da população, 

mas também um conjunto de macro-alterações socio-económicas como o aumento da 

importância económica do setor dos serviços. Independentemente deste facto, é inegável que, 

em Alvito, as atividades associadas aos setores primário e secundário são desempenhadas 

sobretudo por homens, o que significa que estas serão representadas como 

predominantemente masculinas. Esta conclusão dá-nos pistas interessantes sobre os 

estereótipos e papéis de género presentes na comunidade. 

 

Um outro indicador a explorar de modo a identificar eventuais assimetrias é a representação de 

mulheres empregadoras no concelho. O gráfico abaixo mostra-nos que, apesar de a diferença 

entre os sexos ter vindo a diminuir nos últimos anos, encontram-se mais homens empregadores 

em Alvito do que mulheres. 
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Gráfico 17 - Representação de mulheres empregadoras em Alvito (%), 2011-2019 

 
Fonte dos dados: PORDATA (GEE/Mec | GEP/MSESS, MTSSS) 

 

Em valores absolutos, no ano de 2011 não havia nenhuma mulher empregadora num universo 

de 160 mulheres empregadas, ao passo que se contavam 12 empregadores homens num 

universo de 182 trabalhadores. Já em 2019, eram 3 as empregadoras em 128 trabalhadoras e 5 

os empregadores em 138 homens empregados. 

 

Neste ponto, é importante referir que as instituições do concelho que mais pessoas empregam 

não se tratam, na grande maioria, de empresas privadas – são antes a Câmara Municipal de 

Alvito, o Agrupamento de Escolas de Alvito, a Santa Casa da Misericórdia de Alvito e o Centro 

Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia. A única exceção é a fábrica de transformação de 

bagaço de azeite UCASUL, que conta com cerca de 50 trabalhadores e trabalhadoras. 

 

Esta nota é relevante não só para justificar o número reduzido de empregadoras e 

empregadores do concelho, como analisado acima, mas também para enquadrar os dados nos 

quais iremos atentar de seguida: o ganho médio mensal de trabalhadoras e trabalhadores por 

conta de outrem, por sexo.  

 

Tal como é referido na metainformação deste indicador, “os valores apresentados referem-se a 

trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. No que 

respeita à administração central, regional e local e aos institutos públicos inclui apenas os 

trabalhadores em regime jurídico de contrato individual de trabalho” (PORDATA – 

metainformação). É ainda importante acrescentar que o ganho médio mensal,  “para além da 

remuneração de base, inclui outras remunerações pagas pelo empregador, como horas extra, 

subsídio de férias ou prémios” (PORDATA – metainformação). 
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Feitos estes esclarecimentos, passemos então à análise dos dados. Ao observar o gráfico 

apresentado abaixo, verificamos que o ganho médio mensal dos homens tem vindo a ser, ao 

longo da última década, consistentemente superior ao das mulheres. 

 

Gráfico 18 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem por sexo, em Alvito (€), 2011-
2019 

 
Fonte dos dados: PORDATA (GEE/MEc | GEP/MSESS, MTSSS) 

 

Fazendo o cálculo do diferencial, a dimensão da diferença torna-se mais concreta. De facto, 

verificamos que o ano em que o diferencial foi menor foi 2015 – no qual as mulheres receberam 

menos 88,5€ do que os homens – e que o período em que essa diferença foi mais acentuada foi 

2013 – os homens receberam mais 265,5€ do que as mulheres. Em 2019, ano para o qual temos 

os dados mais recentes, o diferencial era de 175,2€. 

 

Tabela 9 - Diferencial entre ganho médio de mulheres e de homens em Alvito (€), 2011-2019 

  H M Diferencial 

2011  942,6  812,4 -130,2  

2013  1 116,3  850,8 -265,5  

2015  944,2  855,7 -88,5  

2017  971,1  820,9 -150,2  

2019  1 086,1  910,9 -175,2  

Fonte dos dados: PORDATA 

 

Antecipando a possibilidade de que estes dados sejam interpretados de acordo com a hipótese 

de que este diferencial possa ser explicado por haver mais homens em posições superiores e, 

portanto, com salários mais elevados, calculámos também o diferencial entre os sexos por nível 

de qualificação. 
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Verifica-se que, de facto, o ganho médio mensal dos homens é superior ao das mulheres para 

todos os níveis de qualificação para os quais existem dados disponíveis sobre ambos os sexos – 

as exceções são os quadros médios (dados existentes apenas para homens) e os profissionais 

não qualificados (dados disponíveis apenas para mulheres). 

 

 Tabela 10 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, por nível de qualificação e sexo 

(€), 2019 

  H M Diferencial 

Quadros superiores 1 709,1 1 542,1 -167,0 

Quadros médios 1 159,0 x x 

Encarregados, contramestres e chefes 

de equipa 
1 134,1 1 067,0 -67,1 

Profissionais altamente qualificados 1 040,8 930,6 -110,2 

Profissionais qualificados 1 059,7 781,0 -278,7 

Profissionais semiqualificados 992,8 781,4 -211,4 

Profissionais não qualificados x 721,2 x 

Fonte dos dados: PORDATA 

 

A categoria que regista uma maior discrepância é a de profissionais qualificados – as mulheres 

recebem menos 278,7€ do que os homens – e aquela cujo diferencial é menor é de 

encarregados, contramestres e chefes de equipa – as mulheres recebem menos 67,1€ do que 

os homens. 

 

Para completar esta análise, é importante olhar, também, para aqueles e aquelas que têm 

dificuldade em encontrar um lugar no mercado de trabalho – as pessoas desempregadas 

inscritas nos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).  

 

O gráfico abaixo mostra-nos que, nos últimos três anos, a média anual de mulheres 

desempregadas foi sempre superior à de homens desempregados, ainda que a diferença entre 

os sexos tenha variado. 
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Gráfico 19 - Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual), 
por sexo, em Alvito (N), 2018-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (IEFP/MTSSS-METD) 

 

Em 2020, houve em média 37,4 mulheres residentes no concelho de Alvito inscritas no IEFP e 

30,9 homens. 

 

A análise deste conjunto de indicadores aponta para a existência de assimetrias, entre homens 

e mulheres, no grande domínio das atividades económicas, trabalho e emprego.  

 

Gráfico 20 - Perceção sobre igualdade no mercado de trabalho, em Alvito (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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No entanto, a resposta a uma das questões do inquérito lançado revela que a maioria dos/as 

respondentes considera que existe igualdade de oportunidades para mulheres e homens no 

mercado de trabalho local. 
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     3.1.4. Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 

 

Conciliar a vida profissional, familiar e pessoal pode ser desafiante e, tendo em conta os papéis 

de género geralmente atribuídos à mulher – nomeadamente de principal cuidadora da sua 

família -, pode ser um indicador de eventuais desequilíbrios entre os géneros. 

 

A análise e avaliação desta temática, contudo, dificilmente é linear e objetiva, já que depende 

de experiências e vivências individuais. Apesar disso, debruçar-nos-emos agora sobre um 

conjunto de dados que podem dar-nos algumas pistas, como informação relacionada com as 

licenças parentais e as taxas de cobertura de equipamentos sociais. 

 

De facto, observar a distribuição e a duração das licenças de parentalidade atribuídas pela 

Segurança Social ajuda-nos a compreender se a função de cuidado da família continua a recair 

sobretudo sobre a mulher ou se se tem verificado uma maior partilha de responsabilidade entre 

as figuras parentais. 

 

O gráfico abaixo dá conta do número de beneficiários e beneficiárias deste apoio no concelho 

de Alvito, por sexo. Com exceção de 2014, as mulheres têm vindo a ser as principais 

beneficiárias, ainda que a pouca diferença para o número de beneficiários homens sugira que 

os pais tenham vindo a estar presentes nos primeiros meses de vida dos filhos. No entanto, em 

2020 registou-se uma ligeira quebra, o que veio acentuar a diferença existente. 

 

Gráfico 21 - Beneficiárias/os de licença parental inicial, da Segurança Social, em Alvito, por sexo (N), 
2014-2020 

 
Fonte dos dados: INE (II) 

 

Passando à duração da licença parental inicial, é possível verificar que as diferenças entre os 

géneros são mais expressivas. Ainda que este facto, em parte, se deva provavelmente aos 

aspetos físicos da mulher no puerpério e dos cuidados maternais – nomeadamente o 
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aleitamento -, o aumento da duração da licença parental dos homens registada em 2020 

confirma que, efetivamente, fatores sociais também são determinantes. 

 

Gráfico 22 - Duração da licença parental inicial (dias), da Segurança Social, em Alvito, por sexo (N), 2014-
2020 

 
Fonte dos dados: INE (II) 

 

De facto, num espaço de dois anos, entre 2018 e 2020, registou-se um aumento da duração da 

licença parental dos homens de 470 para 620 dias e uma diminuição, no caso das mulheres, de 

2631 para 2323 dias. 

 

Tal como foi referido, ao tratar a questão da conciliação profissional, familiar e pessoal, é 

fundamental compreender também se os equipamentos sociais existentes no território dão uma 

resposta adequada às necessidades, já que estas estruturas conferem o tipo de apoio e cuidado 

– às crianças e às pessoas idosas – que tradicionalmente recaíam sobre as mulheres. 

 

No concelho de Alvito encontram-se duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

que oferecem serviços direcionados aos idosos e a pessoas com falta de autonomia: a Santa 

Casa da Misericórdia de Alvito e o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia. Ambas 

dispõem de Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas. 
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Tabela 11 - Taxa de cobertura (da cooperação standardizada) dos equipamentos sociais de Alvito (%), 
2020 

Equipamento Taxa de cobertura 

Creches e amas 0% 

Jardins de infância da Rede Pública 103,6% 

Serviço de Apoio Domiciliário 98,3% 

Centro de Dia 44,6% 

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas 678,1% 

Fonte dos dados: ISS-IP 

 

Como é possível verificar no quadro apresentado acima, duas das respostas oferecidas pelas 

IPSS do concelho tinham, em 2020, taxas de cobertura elevadas, apresentando apenas os 

Centros de Dia um valor inferior a 50%. É relevante referir, contudo, que este é um serviço pouco 

procurado pelos/as habitantes de Alvito. 

 

Foi inaugurada, em 2021, a primeira creche do concelho, pelo que o valor nulo expresso na 

tabela acima (referente a 2020) sofrerá seguramente alterações na próxima atualização de 

dados. De facto, e apesar de a taxa de cobertura de 2021 não ter sido ainda disponibilizada, foi-

nos transmitido pela Segurança Social que, nesse ano, a creche tinha 41 vagas para todas as 56 

crianças com menos de 3 anos residentes no concelho. Ainda que não existam amas em Alvito, 

a abertura da creche terá representado, seguramente, um grande contributo para que pais e 

mães consigam conciliar as suas vidas profissionais, familiares e pessoais. 

 

Ao contrário do que se verificou nos resultados de questões do inquérito apresentadas 

anteriormente, este tema da conciliação obteve respostas mais fraturantes. 

 

Gráfico 23 - Perceção sobre igualdade na conciliação, em Alvito (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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Tal como é possível observar, 21,2% dos/as respondentes considera que este tipo de conciliação 

não é igualmente desafiante para mulheres e para homens e 15,4% disse não saber ou não 

querer responder. 

 

Assim, e apesar de, como referimos no início desta secção, esta ser uma questão difícil de avaliar 

com base em dados estatísticos ou quantitativos, parece-nos ser possível concluir que, apesar 

da existência de equipamentos sociais que dão uma resposta aparentemente adequada, a 

conciliação da vida profissional, familiar e pessoal é particularmente desafiante para mulheres 

– então, parece haver ainda um caminho a percorrer no que diz respeito à desconstrução de 

estereótipos e papéis de género. 
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     3.1.5. Saúde 

 

O concelho de Alvito, à semelhança da maioria dos territórios do interior do país que têm vindo 

a perder população, encontra no Serviço Nacional de Saúde (SNS) o principal prestador de 

cuidados de saúde, uma vez que a oferta no setor privado é praticamente inexistente. 

 

O município é servido pelo Centro de Saúde de Alvito (CSA), composto pela sede, localizada na 

freguesia de Alvito, e pelo pólo de Vila Nova da Baronia. O CSA é uma Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) – sendo por isso vocacionado para prestar cuidados de 

proximidade no âmbito da prevenção, tratamento e reabilitação dos seus utentes - e integra a 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA). 

 

Todas as situações que exijam algum tipo de resposta mais específica, como exames de 

diagnóstico, consultas de especialidade ou atendimento urgente permanente, são 

encaminhadas para os serviços competentes mais próximos. 

 

Encontram-se ao serviço do CSA 18 profissionais, 8 dos quais são partilhados com os Centros de 

Saúde de Cuba e Vidigueira, tal como é demonstrado na tabela apresentada abaixo. 

 

Tabela 12 - Recursos Humanos do CSA por grupo profissional, 2021 

Grupo Profissional Nº de Profissionais 

Médicos de Família 2 

Enfermeiros 2 

Assistentes Técnicos 4 

Assistentes Operacionais 2 

Subtotal 10 

Técnicos Partilhados com Alvito/Cuba/Vidigueira 

Nutricionista 1 

Psicóloga 1 

Terapeuta da Fala 1 

Técnica de Saúde Ambiental 1 

Assistente Social 1 

Higienista Oral 1 

Fisioterapeuta 1 

Enfermeira Especialista em Saúde Materna 1 

Subtotal 8 

Total 18 

Fonte dos dados: CSA/DS 

 

Um dos aspetos que importa ressalvar neste ponto é a existência de uma enfermeira especialista 

em saúde materna, responsável, também, pelos cursos de preparação para o parto. Foi-nos 

avançado pelo Centro de Saúde que a grande maioria das mulheres grávidas do concelho são 

acompanhadas por este serviço, que, nos últimos meses de gravidez, se estende também aos 

seus companheiros. 
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No que diz respeito a outros cuidados de saúde direcionados especificamente a mulheres e a 

homens, o CSA, tal como previsto pelo SNS, oferece consultas de Planeamento Familiar - 

prestadas pelos médicos e enfermeiros de família -, que incidem sobre a saúde sexual e 

reprodutiva. São abordadas questões como as infeções sexualmente transmissíveis, a 

contraceção ou a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG). 

 

Tabela 13 - Respostas e áreas de intervenção do CSA, 2021 

Respostas Áreas/Especialidades de intervenção 

Consultas Programadas 

Medicina Geral 

Saúde Infantil e Juvenil 

Saúde Materna e Revisão do Puerpério 

Planeamento Familiar 

Saúde do Adulto 

Saúde do Idoso 

Patologias:  diabetes e pé diabético, hipertensão e risco 
cardiovascular, anticoagulação oral 

Visitas Domiciliárias 

Enfermagem: consultas e visitas domiciliárias 

Saúde Escolar 

Consultas Não Programadas 
Situações de doença aguda 

Encaminhamento de situações urgentes 

Fonte dos dados: CSA/DS 

 

Estas consultas cumprem uma importante função na área da educação sexual e reprodutiva, 

uma vez que se trata de um espaço seguro e confidencial onde esclarecer dúvidas, tendo 

também um importante papel no reencaminhamento dos utentes para os serviços responsáveis, 

sempre que não compete ao CSA prestar os cuidados necessários. É o caso da Interrupção 

Voluntária da Gravidez (IVG), uma intervenção que, não sendo realizada no Centro de Saúde, é 

aí referenciada pelo/a médico ou médica de família e reencaminhada para o Hospital de Beja. 

 

Nos anos anteriores à pandemia da covid-19, o CSA organizou algumas sessões de 

esclarecimento na Escola Profissional de Alvito sobre esta e outras temáticas, estabelecendo um 

importante canal de informação e confiança com os/as jovens. A comprová-lo está o facto de, 

frequentemente, estes/as deslocarem-se até ao CSA para obter esclarecimentos adicionais. 

 

Sobre este grande tópico da saúde sexual e reprodutiva, é pertinente referir ainda que, de 

acordo com o CSA, se observam algumas transformações nas atitudes e comportamentos dos/as 

utentes: nos últimos anos, as consultas de Planeamento Familiar têm vindo a ser mais 

procuradas e por pessoas mais jovens e, no que toca à IVG, os companheiros das mulheres têm-

se mostrado mais presentes e respeitadores da decisão daquelas. 
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Estes dados são indicadores de que, paulatinamente, os tabus relacionados com a sexualidade 

têm vindo a ser desconstruídos, permitindo que as pessoas obtenham a informação e os 

cuidados a que têm direito. 

 

No entanto, a questão da violência doméstica e de género continua a ser problemática. Foi-nos 

transmitido pelo CSA que o facto de os cuidados de saúde terem um lugar privilegiado na 

identificação de situações de violência física acaba por levar algumas vítimas a não procurar o 

apoio e os cuidados de que necessitam, por receio de serem sinalizadas – já que os profissionais 

de saúde estão legalmente obrigados a denunciar estes casos. 

 

Ainda que essa obrigação não possa, nem deva, ser contornada, esta observação poderá indicar 

a importância de continuar a apostar na sensibilização da comunidade – e, portanto, de vítimas 

e potenciais vítimas – para os seus direitos e para a importância da denúncia. 

 

É também importante referir que o CSA procura atender todos e todas de igual forma, 

nomeadamente de imigrantes que não estejam aí inscritos/as. Sempre que possível, são-lhes 

prestados os devidos cuidados de saúde e, caso essa não seja de facto uma possibilidade, são 

informados/as e/ou reencaminhados/as de acordo com as suas necessidades. 

 

Por fim, atentemos nas respostas dadas, no inquérito aplicado, à questão “Considera que, na 

sua comunidade, existem respostas adequadas na área da saúde às necessidades e 

particularidades de mulheres e de homens (ex.: consultas de planeamento familiar, consultas 

de especialidade [ginecologia, urologia], etc.)?”. 

 

Gráfico 24 - Perceção sobre igualdade nos cuidados de saúde (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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existirem respostas adequadas para mulheres. Estes resultados indicam que não parece haver 

uma discrepância nos cuidados disponíveis para homens e mulheres, mas antes – como aliás foi 

referido acima – que, para as consultas de especialidade, os/as utentes devem deslocar-se a 

serviços de saúde que se encontram fora da comunidade.  
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     3.1.6. Proteção e respostas sociais 

 

Ainda que este documento não tenha a pretensão de fazer um mapeamento exaustivo das 

respostas existentes em Alvito no domínio da ação e proteção social (fá-lo o Diagnóstico Social 

de Alvito 2021), é importante analisar alguns indicadores e expôr os recursos da comunidade, 

de forma a melhor compreender se a questão da igualdade tem vindo a merecer atenção no 

concelho. 

 

Comecemos, então, pela análise de indicadores estatísticos sobre alguns apoios concedidos pelo 

Instituto de Segurança Social: o Rendimento Social de Inserção (RSI) e as Pensões. 

 

O gráfico abaixo dá conta da percentagem de beneficiárias e beneficiários de RSI, no concelho, 

no total da população residente com 15 e mais anos. Observamos que, ao longo da última 

década, registaram-se duas tendências evidentes: um decréscimo, acentuado, entre 2010 e 

2014, e um aumento entre este último ano e 2018. A percentagem voltou a baixar, desta feita 

ligeiramente, entre 2018 e 2020 – ano em que 3,4% da população a partir dos 15 anos beneficiou 

deste apoio. 

 

Gráfico 25 - Beneficiários/as do Rendimento Social de Inserção da Segurança Social, em Alvito, no total 
da população residente com 15 e mais anos (%), 2010-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE, II/MTSSS) 

 

Ao avançar para uma análise desagregada por sexo, verificamos que, desde 2014, tem existido 

um maior número de beneficiários homens do que de beneficiárias mulheres, tendo-se 

registado a diferença mais acentuada entre os sexos em 2018. 
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Gráfico 26 – Beneficiários/as do Rendimento Social de Inserção da Segurança Social, em Alvito, por sexo 
(N), 2010-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE, II/MTSSS) 

 

No que toca a pensões, observamos que uma elevada percentagem da população é beneficiária 

– no total, 45,8% da população com 15 e mais anos, em 2019 -, facto relacionado com o caráter 

envelhecido da população. 

 

Gráfico 27 - Pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações no total da população residente 
com 15 e mais anos (%), 2011-2019 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE/ISS/MTSSS) 

 

Efetivamente, ao analisar o número de pensões atribuídas por tipo no concelho, confirmamos 

que a sua maioria é de velhice ou de sobrevivência. 
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Gráfico 28 - Pensões da Segurança Social de sobrevivência, de invalidez e de velhice (N), 2011-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (INE/ISS/MTSSS), ISS 

 

Apesar de estes dados não serem disponibilizados com desagregação por sexo, se 

considerarmos que, como já vimos, a maioria da população com 75 e mais anos é feminina, é 

possível deduzir que também a maior parte das pessoas beneficiárias destas pensões serão 

mulheres. 

 

Feita a análise destes indicadores estatísticos, passemos agora a uma apresentação, ainda que 

resumida, das respostas existentes no concelho de Alvito no domínio da Ação e Proteção Social. 

 

A Câmara Municipal de Alvito e, em particular, o seu Serviço de Ação Social, tem vindo a 

implementar um conjunto variado e compreensivo de medidas, tal como é possível observar no 

quadro apresentado em seguida. 
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Tabela 14 - Medidas municipais de Ação Social 

Medida Objetivos Público-alvo 
Nº de 

beneficiários 

Alvito Social 

Implementar uma política de Ação Social municipal 
proativa e próxima das necessidades dos munícipes do 
concelho, em particular dos estratos sociais mais 
desfavorecidos 

Residentes em situação 
socioeconómica precária 

48  
(2017-2020) 

Oficina 
Domiciliária 

Minorar ou colmatar más condições habitacionais, com 
comprovada influência na qualidade de vida, na saúde ou 
na segurança dos beneficiários 

Idosos ou portadores de 
deficiência ou invalidez 

10  
(2017-2020) 

Apoio ao 
Arrendamento 

Contribuir para que todos os munícipes tenham acesso a 
habitação 

Residentes em situação 
socioeconómica precária 

23  
(2017-2020) 

Teleassistência 
Melhorar a qualidade de vida e segurança dos 
utilizadores, assegurando o pronto auxílio sempre que 
solicitado 

Idosos ou portadores de 
deficiência ou invalidez 

11  
(2021) 

Aproximar 
Prestar um serviço de proximidade, flexível e adaptado às 
necessidades de cada munícipe, respeitando a sua 
autonomia e contribuindo para uma maior inclusão social  

Todos os municípes 
 23  

(set. 2020 - fev. 
2021) 

Acolhimento de 
refugiados 

Acolhimento e integração de pessoas refugiadas, 
impossibilitadas de regressar ao seu país de origem por 
motivos políticos, de conflito armado ou ambientais 

Refugiados 
7  

(2016-2020) 

Fonte dos dados: DSA 

 

Estas medidas, como se verifica, abrangem uma variedade considerável de situações de 

vulnerabilidade, desde o apoio a seniores – que, como já vimos, são maioritariamente mulheres 

-, ao acolhimento e apoio de pessoas refugiadas. 

 

É também devida uma referência a um outro serviço oferecido pela autarquia: o Gabinete de 

Apoio à Família (GAF). Este intervém nos dois grandes domínios da Família e da Educação, 

procurando acompanhar e orientar crianças, jovens ou encarregados e encarregadas de 

educação que estejam em situação de risco psicossocial, educativo e/ou económico. Faz, assim, 

o seu acompanhamento psicológico e vocacional e promove, ainda, iniciativas que pretendem 

não só consolidar as redes inter-pares dos/as jovens, mas também instigar uma atitude ativa, 

dinâmica e de participação cívica entre os/as jovens. 

 

Apesar do importante papel desempenhado pelo município nesta área, são implementados no 

concelho muitos outros projetos e iniciativas aos quais importa fazer aqui referência. 

 

Ainda que só uma destas respostas seja especialmente direcionada para as questões de género 

– o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, sobre o qual nos debruçaremos 

mais adiante -, muitas delas acabam por as integrar. Tão ou mais importante, encontramos 

projetos que tocam a interseccionalidade. 
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Tabela 15 - Projetos e iniciativas no domínio da ação e proteção social 

Nome do projeto/iniciativa Área de intervenção Entidade responsável 

Centro Local de Apoio à Integração do 
Migrante 

Imigração Cáritas Diocesana de Beja 

Geração de Sucesso Educação Gabinete de Apoio à Família/EPIS 

Mediadores para o Sucesso Escolar  Educação Gabinete de Apoio à Família/EPIS 

Cresce e Aparece - E8G/ Programa 
Escolhas 8ª Geração 

Educação, Ação Social 
Terras Dentro - Associação para o 

Desenvolvimento Integrado 

+ Sucesso Educativo no Baixo Alentejo Educação Câmara Municipal de Alvito/CIMBAL 

Intervenção Precoce na Infância Saúde, Infância Centro de Paralisia Cerebral de Beja  

Projeto Adélia Capacitação parental CPCJ de Alvito 

Núcleo de Voluntariado Social de 
Alvito 

Ação Social Câmara Municipal de Alvito 

VITA9 - 4G / CLDS Alvito Ação Social 
Terras Dentro - Associação para o 

Desenvolvimento Integrado 

Projeto de Mediadores Municipais 
Interculturais 

Ação Social, Comunidade Cigana Câmara Municipal de Alvito 

Núcleo de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica 

Ação Social, Violência de Género 
Moura Salúquia - Associação de 

Mulheres do Concelho de Moura 

Fonte dos dados: DSA 

 

Exemplos do primeiro caso são o projeto + Sucesso Educativo no Baixo Alentejo (promovido pela 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e implementada pela CMA), que elenca como um 

dos objetivos específicos a promoção da igualdade de género e da não discriminação, ou o VITA9 

– 4G / CLDS Alvito (que tem a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado 

como entidade coordenadora local de parceria), que tem prevista a ação de criação de um 

recurso pedagógico sobre temas variados como educação emocional, sexualidade e afetos. 

 

No que diz respeito a projetos que, por serem direcionados a públicos vulneráveis específicos - 

imigrantes, crianças portadoras de deficiência ou comunidade cigana -, acabam por dar uma 

resposta alinhada com as preocupações da interseccionalidade, destacamos o atendimento 

descentralizado do Centro Local de Apoio à Integração do Migrante (CLAIM), bem como os 

projetos Mediadores Municipais Interculturais e Cresce e Aparece - E8G/ Programa Escolhas 8ª 

Geração. Destes, o primeiro tem na sua base a integração de um mediador cigano na equipa de 

tralho e o último contempla uma ação de convívio e capacitação de mulheres ciganas. 

 

Mais adiante, na secção 3.1.9., serão analisadas em maior pormenor as respostas existentes na 

comunidade na área da igualdade de género e da prevenção e combate à violência contra as 

mulheres e a todos os tipos de discriminação.   
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    3.1.7. Segurança e criminalidade 

 

Compreender a evolução das questões relacionadas com a segurança e a criminalidade no 

concelho de Alvito é fundamental para enquadrar o fenómeno, ainda presente, da violência 

doméstica e de género. 

 

Antes de prosseguir, é importante referir que a força de segurança com presença permanente 

no município é a Guarda Nacional Republicana (GNR), sob a forma do Posto Territorial de Alvito. 

Este conta com um efetivo de 19 militares, todos eles de sexo masculino. Um deles obteve a 

formação do Curso de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (CIAVE), sendo por isso o militar 

de referência do Posto para tratar os casos de violência doméstica e de género. 

 

O gráfico abaixo mostra-nos a evolução dos crimes registados pela polícia de Alvito por mil 

habitantes – no total e de violência doméstica contra cônjuge ou análogos. Depois de um pico 

de ocorrências em 2014 e 2015, os valores variaram entre os 26,6‰ e os 40,1‰. Ao olhar para 

os crimes de violência doméstica, concluímos que têm pouca representatividade quando 

comparado com a taxa de criminalidade total, mas que os valores têm-se mantido relativamente 

estáveis na última década, com valores sobretudo entre os 1,6‰ e os 2,4‰.  

 

Gráfico 29 - Crimes registados pelas polícias por mil habitantes, em Alvito, total e de violência doméstica 
contra cônjuge ou análogos (‰), 2011-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (DGPJ/MJ) 

 

De facto, o tipo de crimes que tem vindo a ocorrer com maior frequência é perpetrado contra o 

património, seguido dos crimes contra as pessoas – categoria na qual se enquadra a violência 

doméstica. 
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Tabela 16 - Nº de crimes registados pelas polícias em Alvito por tipo de crime (N), 2001-2018 

  2001 2011 2019 

Contra as pessoas 10 29 31 

Contra o património 19 35 47 

Contra a vida em sociedade 5 6 11 

Contra o Estado - - 3 

Legislação avulsa e outros 6 6 5 

Total 40 76 99 

Fonte dos dados: Pordata (DGPJ/MJ) 

 

Interessa, contudo, centrar a atenção na evolução do número de crimes desta natureza. Tal 

como representado no gráfico anterior, verificou-se um pico em 2015 – com 15 crimes 

registados -, estando os valores anuais geralmente entre as 4 as 6 ocorrências. 

 

Gráfico 30 - Crimes de violência doméstica contra cônjuge ou análogos registados pelas polícias, em 
Alvito, (N), 2011-2020 

 
Fonte dos dados: PORDATA (DGPJ/MJ) 

 

Apesar de, como foi referido, estes crimes acabarem por representar uma percentagem baixa 

da totalidade dos crimes, a estabilidade que se verifica na sua ocorrência indica que a violência 

doméstica e de género é uma problemática presente e constante na comunidade de Alvito – e 

estes valores dizem apenas respeito, claro, às situações que são denunciadas e processadas, 

ficando de fora todos os casos que se mantêm no sigilo da intimidade. 

 

Mesmo não se tratando ainda de dados oficiais, foi-nos avançado pelo Posto Territorial de Alvito 

que, em 2021, foram registados cerca de 11 crimes de violência doméstica, o que representa 

um aumento expressivo das ocorrências. 
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Nas auscultações realizadas, foi referido que a população de Alvito, possivelmente devido ao 

reduzido número de habitantes, mostra-se receosa em tratar a violência doméstica como o 

crime público que é, levando a que alguns casos de que se tem conhecimento acabem por não 

ser denunciados. 

 

A esta mentalidade mais tradicionalista e conservadora – sumarizada pelos interlocutores no 

ditado popular “entre homem e mulher não se mete a colher” - , parece juntar-se o receio de 

testemunhar e sofrer represálias, bem como uma certa falta de confiança nas entidades 

competentes – em muitos dos casos, no que toca à confidencialidade. 

 

No inquérito aplicado, foi perguntado se, “na sua comunidade, já assistiu a ou teve 

conhecimento de situações de violência?” e 14 pessoas responderam que sim, tendo-se tratado 

de violência doméstica. Este resultado parece vir confirmar a hipótese levantada acima. 

 

Gráfico 31 - Perceção sobre ocorrência de situações de violência na comunidade, por tipo ou fator de 
discriminação (N), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Há outros aspetos a explorar nesta questão, sobretudo quando lidos juntamente com os 

resultados da pergunta colocada sobre assédio. Verificamos, em primeiro lugar, que os/as 

respondentes têm a perceção de que o género é um fator motivador de violência e de assédio. 
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Gráfico 32 - Perceção sobre ocorrência de situações de assédio na comunidade (N), por fator de 
discriminação, 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Observamos, ainda, que também a nacionalidade, a idade, a orientação sexual e a a deficiência 

são características suscetíveis de desencadear atos de violência e assédio, o que vem reforçar a 

importância da perspetiva interseccional. 

 

Para concluir esta secção, é importante referir que, apesar de todos os dados que foram aqui 

explorados, Alvito é um concelho sentido como seguro, tanto por homens como mulheres, 

sendo raras as ocasiões em que se observam desacatos ou conflitos violentos. Este ponto, 

apesar de ser positivo, indica que, provavelmente, a violência e o assédio têm maior tendência 

em manifestar-se em microagressões – mais difíceis de identificar e, também por isso, de 

trabalhar e eliminar. 
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     3.1.8. Caracterização das organizações do terceiro setor 

 

As organizações do terceiro setor têm um papel fundamental na dinamização da comunidade 

de Alvito, particularmente a nível socio-cultural. Como veremos mais abaixo, as entidades 

sedeadas no concelho dividem-se, grosso modo, em coletividades culturais, nomeadamente 

ligadas ao Cante Alentejano, e em grupos desportivos. 

 

No entanto, importa sublinhar que o município beneficia da intervenção também de outras 

organizações do terceiro setor que, apesar de terem a sua sede em territórios próximos, têm 

vindo a atuar de forma continuada em Alvito. Tal como já foi referido em outras secções deste 

documento, a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado é disso exemplo. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alvito, são então 12 as 

entidades com sede no concelho, 4 das quais intervêm na área cultural, 7 na área desportiva e 

1 – a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito – na área humanitária. 

 

No quadro abaixo, podemos observar a composição dos seus corpos sociais. A primeira 

conclusão a retirar é que todos os cargos são ocupados maioritariamente por homens, 

verificando-se uma discrepância particularmente acentuada no caso dos membros das direções 

– apenas 9 mulheres para 53 homens. Contudo, é na função de maior responsabilidade – 

presidência da direção – que a diferença é menos expressiva, com 4 mulheres para 7 homens. 

 

Um outro aspeto que merece especial atenção é a composição dos corpos sociais das 

associações desportivas (nas quais se incluem as cinegéticas): com exceção do Judo Clube de 

Alvito e do Clube da Natureza, a representação feminina é nula, o que aponta para a necessidade 

de desconstruir a ideia de que o desporto é um domínio masculino. 

 

De modo a completar esta análise, é relevante acrescentar um dado que não transparece na 

tabela: notámos uma falta de mobilização significativa das entidades para a participação no 

diagnóstico. Ainda que não seja claro se esse facto se deve a uma falta de dinâmica generalizada 

no ecossistema associativo do concelho ou à temática tratada, a leitura da composição dos 

órgãos sociais parece apontar para a última hipótese. 

 

A falta de interesse e/ou engajamento do terceiro setor nestas questões da Igualdade é um 

ponto preocupante e que importa manter presente. 
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Tabela 17 - Composição dos corpos sociais das organizações do terceiro setor sedeadas no concelho de 
Alvito1, 2021 

Entidade 
Presidentes de 

Direção 
Membros das 

Direções 

Presidentes da 
Mesa da 

Assembleia Geral 

Membros da 
Mesa da 

Assembleia Geral 

M H M H M H M H 

Associação Mundo 
Património 

0 1 2 1 1 0 3 0 

Clube Amadores de Pesca 1 0 1 4 0 1 0 3 

Clube da Natureza de Alvito 0 1 2 3 0 1 2 1 

Judo Clube de Alvito 1 0 2 1 0 1 2 1 

Amigos do Cante de Alvito 1 0 0 5 0 1 1 1 

Associação de Cante Coral 
Alentejano de Alvito 

1 0 0 3 0 1 0 3 

Grupo Desportivo Cultural 
Baronia 

0 1 0 8 0 1 0 3 

Grupo Desportivo Cultural 
de Alvito 

0 1 0 7 0 1 0 5 

Associação inter.meada - - - - - - - - 

Associação de Caçadores 
Terras da Baronia 

0 1 0 8 0 1 0 3 

Associação de Caçadores 
Vilanovense 

0 1 0 8 0 1 0 3 

Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de 
Alvito 

0 1 2 5 0 1 1 2 

Total 4 7 9 53 1 10 9 25 

Fonte dos dados: CMA 

  

Aqui, e considerando, como já vimos, o peso que as associações desportivas têm no terceiro 

setor do concelho, interessa olhar para os/as atletas federados/as: observamos que, dos 260 

presentes no concelho, a esmagadora maioria – 217 – são homens. 

 

Tabela 18 - Rapazes/homens e raparigas/mulheres praticantes de desportos federados (N), 2021 

Entidade H M Total 

Judo Clube de Alvito 50 21 71 

Grupo Desportivo Cultural Baronia 83 15 98 

Clube da Natureza de Alvito 19 6 25 

Clube Amadores de Pesca 30 0 30 

Grupo Desportivo Cultural de Alvito 35 1 36 

Total 217 43 260 

Fonte dos dados: CMA 

 

O grupo desportivo que parece apresentar menos disparidades é o Judo Clube de Alvito, que 

conta, ainda assim, com 50 praticantes homens e 21 mulheres. Esta parece ser de facto uma 

modalidade que, no concelho, tem um importante papel na integração de mulheres e de 

 
1 Nenhuma entidade do concelho reportou a existência de coordenadores e coordenadoras técnicas. 
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pessoas pertencentes a minorias (jovens imigrantes, por exemplo), não só no mundo desportivo, 

mas também na comunidade. 

 

Foi-nos inclusivamente transmitido que foi criado um grupo de treino composto apenas por 

mulheres adultas, interessadas em aprender técnicas de auto-defesa num espaço seguro, e que 

está pensada a criação de um grupo de idosos, no sentido de estimular a atividade física e, 

simultaneamente, capacitá-los para a prevenção de quedas. 

 

Ainda que a intervenção do Judo Clube de Alvito seja digna de nota, os números, 

particularmente relativos aos outros clubes e modalidades, revelam que haverá ainda um 

caminho a percorrer na desconstrução da representação de que o desporto é um domínio 

masculino e de competição. 
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     3.1.9. Igualdade de género, estereótipos, discriminação e violência: Perceções e respostas 

 

Ao longo do documento, temos vindo a analisar um conjunto variado e abrangente de assuntos 

à luz das questões de género e da igualdade. Contudo, julgámos ser relevante criar uma secção 

exclusivamente dedicada a esses tópicos, centrada, em especial, nas perceções que a população 

de Alvito tem sobre eles e nas respostas existentes na comunidade. 

 

Para o efeito, e de modo a explorar o primeiro ponto, foi incluída no inquérito direcionado às 

trabalhadoras e aos trabalhadores da Câmara Municipal de Alvito – aqui considerados como 

uma amostra da população do concelho de Alvito – uma série de afirmações com diferentes 

focos, sobre as quais foi pedido que indicassem o nível de concordância. Responderam 52 

pessoas, 34 das quais mulheres. 

 

Esta parte do inquérito foi adaptada de um questionário previamente aplicado por uma equipa 

de investigação e publicado no artigo "Um diagnóstico da desigualdade de gênero num 

município em Portugal: estruturas e representações" (Monteiro, Agostinho & Daniel: 2015). 

Enquanto algumas das afirmações utilizadas foram recuperadas, ipsis verbis, desse trabalho, 

outras – particularmente as que incidem sobre as questões da interseccionalidade – foram 

criadas de acordo com o mesmo modelo. 

 

Antes de prosseguir para a análise dos resultados, importa referir que as afirmações foram 

agrupadas de forma a avaliar as perceções sobre três grandes temáticas – papéis de género; 

reconhecimento da discriminação, valores igualitários e violência doméstica e de género; e, 

finalmente, interseccionalidade. 

 

Numa apreciação geral, parece ser possível concluir que não se verifica a predominância de uma 

perceção conservadora e tradicionalista dos papéis de género. É interessante, contudo, olhar 

para algumas das afirmações e respetivas respostas com maior atenção. 

 

À afirmação “5. Criar crianças é mais compensador para uma mulher do que ter uma carreira de 

sucesso”, houve 14 pessoas a responder que não concorda nem discorda, o que poderá indicar 

que o binómio mulher-mãe continua a ter um peso relevante. 

 

No mesmo sentido, verificamos que existe um consenso mais reduzido do que o observado nas 

questões anteriores, nas respostas dadas à afirmação 6, com 11,5% dos/as inquiridos/as a 

concordar que a vida familiar é prejudicada se a mulher trabalhar a tempo inteiro. 

 

Por fim, 13,5% dos/as respondentes tem a perceção de que “as empresas beneficiam em ter 

mais homens do que mulheres a trabalhar, porque eles faltam menos” (afirmação 10). É curioso 

observar que, apesar de haver uma valorização do papel da mulher cuidadora da sua família, é 

reconhecido que esse papel é prejudicial às empresas – e, por acréscimo, às mulheres. 
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Tabela 19 - Perceções sobre papéis de género (% e N), 2021 

Papéis de género 

Afirmação 
% 

Concordância 
Concorda 

Não 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda 

1. O homem só deve ajudar em casa quando a 
mulher não puder 

3,8 2 1 49 

2. Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a 
mãe e não o pai a faltar ao trabalho para cuidar 
dele/a 

3,8 2 5 45 

3. Os homens não assumem as responsabilidades 
familiares porque a sua principal preocupação deve 
ser com o trabalho 

3,8 2 2 48 

4. Uma mulher sem filhos é egoísta 1,9 1 6 45 

5. Criar crianças é mais compensador para uma 
mulher do que ter uma carreira de sucesso 

3,8 2 14 36 

6. Bem vistas as coisas, a vida familiar é prejudicada 
quando a mulher trabalha fora de casa a tempo 
inteiro 

11,5 6 5 41 

10. As empresas beneficiam em ter mais homens 
do que mulheres a trabalhar, porque eles faltam 
menos 

13,5 7 7 38 

11. É errado os homens irem para uma profissão 
feminina 

1,9 1 5 46 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

O quadro que se segue agrega afirmações que permitem avaliar diferentes aspetos: a 

capacidade de reconhecimento de situações de discriminação, os valores igualitários presentes 

e a perceção da violência doméstica e de género nas suas vertentes física e psicológica. 

 

O primeiro ponto encontra-se presente nas afirmações 7, 8 e 9. Considerando as respostas dadas 

– particularmente às afirmações “As mulheres têm menos oportunidades de formação e de 

carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades familiares” e “Numa situação de 

procura de emprego, de uma forma geral, os homens são os preferidos” – parece não haver um 

reconhecimento evidente de discriminação motivada pelo género. No entanto, deve ser tida em 

conta a hipótese de que as respostas tenham sido dadas com base na realidade observada 

pelos/as respondentes no concelho de Alvito. 

 

Ainda que a taxa de concordância para a afirmação “13. É preferível ter um homem como chefe 

do que uma mulher” seja baixa, 17 pessoas responderam que não concordam nem discordam. 

Também para esta questão apresentamos duas interpretações alternativas: ausência de valores 

igualitários no que diz respeito a cargos de chefia ou a perceção de que essas funções devem 

ser desempenhadas por quem tiver as devidas competências, independentemente do seu 

género. 
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Por fim, é interessante notar que o número de respostas “não concorda nem discorda” à 

afirmação “24. Se uma filha desobedecer ao pai, ele tem o direito de lhe bater” indica que o 

recurso à violência enquanto instrumento de disciplina e educação não é totalmente rejeitado. 

 

Tabela 20 - Perceções sobre reconhecimento da discriminação, valores igualitários e violência doméstica 
e de género (% e N), 2021 

Reconhecimento da discriminação, valores igualitários e violência doméstica e de género 

Afirmação 
% 

Concordância 
Concorda 

Não 
concorda 

nem discorda 
Discorda 

7. As mulheres têm menos oportunidades de 
formação e de carreira porque têm de assumir as 
suas responsabilidades familiares 

21,2 11 8 33 

8. As mulheres têm mais dificuldades em conseguir 
emprego porque podem ficar grávidas 

50,0 26 8 18 

9. Numa situação de procura de emprego, de uma 
forma geral, os homens são os preferidos 

30,8 16 13 23 

12. É importante que haja mulheres em 
importantes cargos políticos e de decisão 

76,9 40 6 6 

13. É preferível ter um homem como chefe do que 
uma mulher 

3,8 2 17 33 

14. É bom que exista alguma igualdade no casal mas 
no geral o homem deve ter o poder final de decisão 

3,8 2 1 49 

24. Se uma filha desobedecer ao pai, ele tem o 
direito de lhe bater 

1,9 1 11 40 

25. Numa relação amorosa, é normal que o homem 
veja o telemóvel da companheira quando quiser 

0,0 0 6 46 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Passemos agora às afirmações que pretendem analisar a perceção da comunidade 

relativamente a um conjunto diverso de minorias, no sentido de compreender se existe 

discriminação com base na origem racial e étnica, idade, deficiência, nacionalidade, orientação 

sexual, identidade e expressão de género – o que, em caso afirmativo, poderá indicar que as 

mulheres que lhes pertencem estarão sujeitas a uma discriminação multifacetada e, 

consequentemente, de maior complexidade. 

 

As afirmações 15, 16, 17 e 21 abordam questões como a orientação sexual e a identidade e 

expressão de género. No geral, as respostas transparecem uma atitude inclusiva. Contudo, os 

resultados relativos à afirmação “21. Um homem feminino sofre mais discriminação do que uma 

mulher masculina” poderão indicar, uma vez mais, que existe alguma dificuldade em reconhecer 

situações de discriminação. 

 

No que toca à população imigrante, verificamos que, apesar da elevada taxa de concordância 

com a afirmação “23. Os/as imigrantes têm um papel importante na dinamização da economia 

e da sociedade”, são 9 os inquiridos e as inquiridas que dizem discordar e 10 os que não 

concordam nem discordam. 
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Por fim, é fundamental fazer referência aos resultados associados à afirmação “18. As pessoas 

da comunidade cigana não gostam de trabalhar”: 18 respondentes concordam, 23 não 

concordam nem discordam e apenas 11 – 21% - dizem estar em desacordo. 

 

Arriscamos concluir que, de todos os pontos analisados, este é aquele que reflete de forma mais 

evidente a presença de estereótipos negativos – neste caso, relativamente à comunidade 

cigana. Esta conclusão não é, contudo, totalmente surpreendente, já que vai de encontro à 

informação recolhida nas auscultações realizadas. 

 

Tabela 21 - Perceções sobre interseccionalidade (% e N), 2021 

Interseccionalidade 

Afirmação 
% 

Concordância 
Concorda 

Não 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda 

15. Se o meu/minha filho/a fosse gay, lésbica ou 
bissexual, amá-lo/a-ia da mesma forma 

90,4 47 1 4 

16. Estamos habituados/as a pensar que a população 
se divide entre mulheres e homens, mas é 
importante reconhecer que também existem 
pessoas transgénero e não-binárias 

61,5 32 13 7 

17. Se tivesse um filho homem, não gostaria que ele 
tivesse o cabelo comprido porque as mulheres é que 
o usam assim 

5,8 3 4 45 

18. As pessoas da comunidade cigana não gostam de 
trabalhar 

34,6 18 23 11 

19. Em Portugal não há racismo 3,8 2 12 38 

20. Assim que uma pessoa se reforma, torna-se inútil 
para a sociedade 

5,8 3 5 44 

21. Um homem feminino sofre mais discriminação 
do que uma mulher masculina 

30,8 16 22 14 

22. Pessoas portadoras de deficiência devem ter um 
papel ativo na sociedade 

88,5 46 4 2 

23. Os/as imigrantes têm um papel importante na 
dinamização da economia e da sociedade 

63,5 33 10 9 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

De facto, ainda que a comunidade cigana tenha uma boa relação com a restante população do 

concelho, muito raramente marcada por situações de conflito, há ainda um longo caminho a 

percorrer para a sua real integração. Tal como foi referido por diversas pessoas auscultadas e, 

em particular, por uma mulher da comunidade cigana, os seus membros têm dificuldade em 

encontrar emprego e habitação para arrendamento, devido à representação estereotipada de 

que as pessoas da comunidade cigana não são de confiança, responsáveis ou respeitadores/as. 

 

A predominância destes estereótipos contribui para situações não só de clara discriminação, 

mas também de uma profunda desigualdade. É importante referir, contudo, que os relatos 
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recolhidos dão conta de que nas novas gerações têm vindo a observar-se transformações, sendo 

raro observar-se, por exemplo, a segregação de crianças ciganas em contexto de brincadeira. 

 

Uma vez que importa ter aqui presente a perspetiva interseccional, é devida uma referência à 

condição das mulheres ciganas que, além de serem representadas à luz dos estereótipos já 

mencionados, encontram ainda alguns obstáculos ao seu desenvolvimento dentro da própria 

comunidade, nomeadamente no que diz respeito à escolaridade e ao casamento e maternidade 

precoces. No entanto, também estes aspetos parecem estar a mudar, pelo menos ao nível do 

discurso – como exemplo, há mulheres na comunidade de Alvito que reclamam o direito à 

escolarização, tanto de jovens raparigas como de mulheres adultas. 

 

Feita esta breve análise às perceções da comunidade de Alvito sobre questões de género, 

igualdade e discriminação, passemos agora às respostas existentes no concelho especificamente 

nesta área – informação que se encontra sintetizada no quadro apresentado abaixo. 

 

Tabela 22 - Respostas no domínio da Igualdade de Género (N), 2021 

Respostas Nº 

Estruturas de atendimento a vítimas de violência contra as mulheres e 
violência doméstica, no concelho 1 

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. 1 

Fonte dos dados: CMA 

 

De facto, e tal como mencionámos numa outra secção deste documento, no concelho existe 

apenas uma entidade especialmente dedicada a estas questões, em particular à violência 

doméstica e de género – o Núcleo de Atendimento à Vítima de Beja (NAV Beja). Esta é uma 

estrutura constituída por várias organizações parceiras e gerida pela Associação de Mulheres do 

Concelho de Moura. Ainda que a sua sede se encontre em Beja, a sua ação abrange 8 municípios 

do distrito – Alvito, Moura, Vidigueira, Cuba, Beja, Mértola, Serpa e Barrancos -, nos quais realiza 

atualmente atendimentos semanais, no âmbito do projeto Agir, que decorrerá até Novembro 

de 2022. O protocolo entre o NAV Beja e a Câmara Municipal de Alvito foi assinado em 2010. 

 

A equipa, composta por duas assistentes sociais, uma psicóloga e uma advogada, intervém tanto 

em situações de emergência – de realojamento, por exemplo, podendo as vítimas contar com a 

casa-abrigo de que dispõe - como de acompanhamento. Em qualquer um dos casos, o NAV Beja 

tem como objetivos capacitar as vítimas para os seus direitos e deveres, construir em conjunto 

uma estratégia para que a vítima possa sair e/ou lidar com a situação de violência em que se 

encontra e prestar apoio social, psicológico e judiciário/legal. 

 

Para além desta intervenção direta junto das vítimas, o NAV Beja tem vindo a desempenhar um 

importante papel na prevenção da violência doméstica e de género, nomeadamente através da 
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realização de ações de sensibilização – geralmente por ocasião de efemérides como o Dia da 

Mulher, o Dia Municipal para Igualdade ou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres - e de formação. Em 2021, o NAV Beja dinamizou uma ação de formação 

direcionada às funcionárias e aos funcionários da Câmara Municipal de Alvito que contou com 

8 participantes (6 mulheres e 2 homens). 

 

Ainda que a importância destas iniciativas seja inquestionável, parecem ser poucas aquelas que 

se realizam e o seu alcance reduzido. Aumentar a quantidade deste tipo de ações e procurar 

mobilizar cada vez mais participantes parece ser, assim, fundamental. 

 

De facto, à questão colocada no inquérito “Considera que as ações desenvolvidas no concelho 

nos domínios da Igualdade de Género e/ou da prevenção e combate à violência contra as 

mulheres dão resposta às necessidades existentes na comunidade?”, apenas 42,3% dos/as 

inquiridos/as respondeu afirmativamente. 

 

Gráfico 33 - Perceção sobre adequação das respostas existentes na comunidade (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

De modo a aprofundar este assunto, é interessante explorar, contudo, as respostas dadas à 

questão que pedia aos/às respondentes que especificassem quais os recursos existentes na 

comunidade - na área da igualdade e da prevenção e combate à violência contra as mulheres e 

a todas as formas de discriminação. 
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Gráfico 34 - Perceção sobre respostas existentes na comunidade na área da Igualdade de Género (N), 
2021 

 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Verificamos que são mencionadas muitas das entidades que foram sendo referidas ao longo 

deste documento – nomeadamente a CMA que, como vimos, dispõe de um amplo conjunto de 

medidas de apoio social -, mas que o NAV Beja, única estrutura exclusivamente dedicada a esta 

área, é referida apenas 1 vez. 

 

Este aspeto, bem como a referência múltipla ao Centro de Saúde e às Juntas de Freguesia, 

apontam para o facto de a população recorrer, em primeiro lugar, às entidades com as quais 

tem uma maior proximidade. No entanto, importa recuperar aqui os contributos da técnica do 

NAV Beja e da responsável do CSA, que partilharam ser comum essa relação de proximidade ter 

um efeito prejudicial em situações de violência doméstica – já que as vítimas preferem, 

frequentemente, manter o seu direito à reserva e à confidencialidade. 

 

Será importante, assim, reforçar a confiança da população no geral e de (potenciais) vítimas, em 

particular, nas instituições, ao mesmo tempo que se aposta numa maior divulgação do trabalho 

de prevenção e intervenção do NAV Beja. 

 

Por fim, há que sublinhar o facto de terem sido feitas 11 referências ao Agrupamento de Escolas 

de Alvito, o que demonstra o reconhecimento da importância da Educação, especialmente dos 

mais jovens, para trabalhar estes temas. 
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   3.2. Vertente interna 
 

Nesta secção, pretende-se realizar uma análise da vertente interna da Câmara Municipal do 

Alvito no que se refere à forma como são tratadas as questões da igualdade de género e não 

discriminação em diferentes dimensões.  

 

Inicialmente, foi realizada uma caracterização dos recursos humanos do município, seguindo-se 

uma análise das seguintes temáticas: estratégia, missão e valores do município; gestão dos 

recursos humanos; respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho; 

conciliação da vida profissional, pessoal e familiar; comunicação interna e externa; e relação 

com a comunidade, incluindo com o terceiro setor.  

 

Na análise de cada uma das referidas dimensões são também incluídas considerações relevantes 

para compreender algumas das medidas incluídas no Plano Municipal para a Igualdade do 

Concelho de Alvito. 

 

 

     3.2.1. Caracterização dos recursos humanos do município 

 

Antes de mais, importa referir que, no início de 2022, os recursos humanos do município de 

Alvito sofreram uma reestruturação considerável, pelo que os dados recolhidos na fase de 

diagnóstico foram entretanto atualizados. 

 

Entre o final de 2021 e o início do ano seguinte, verificou-se um aumento do número de 

trabalhadores e trabalhadoras – de 128 para 161 -, a par da diminuição da percentagem de 

mulheres empregadas – de 52% para 43%. De facto, em 2022, trabalham na CMA 70 mulheres 

e 91 homens. 
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Gráfico 35 - Nº de trabalhadores/as da CMA, por sexo (N), 2022 

 
Fonte dos dados: CMA 

É interessante analisar os dados relativos à distribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores 

por Unidade/Subunidade Orgânica sob a perspetiva das questões de género. Para o efeito, é 

útil, antes de mais, considerar a Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Alvito. 

 

Como é possível observar na tabela abaixo, esta organiza-se em 5 Unidades Orgânicas e 1 

Subunidade, e ainda em 5 outros Gabinetes/Serviços. 
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Tabela 23 - Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Alvito, 2022 

U. O. De Gestão 
de Recursos 

U. O. De 
Desenvolvimento 

Estratégico 

U. O. De Gestão 
Urbanística e 
Atendimento 

U. O. De Cultura, 
Educação e 
Desporto 

U. O. De Serviços 
Urbanos e 
Ambiente 

Subunidade 
Administrativa 

de Serviços 
Escolares 

Contabilidade 
Gabinete de 
Apoio ao 
Investidor 

Subunidade 
Administrativa de 
Atendimento 

Gabinete de 
Comunicação 

Serviço de Apoio 
Administrativo 

Serviços 
Administrativos 

Património 
Viveiro de 
Empresas 

Atendimento 
Multicanal 

Cultura 
Gestão de Frotas 
e Oficina 

Serviços 
Operacionais 

Tesouraria 

Gabinete de 
Apoio ao 
Emigrante e de 
Inserção 
Profissional 

Serviços Online 
Desporto e 
Juventude 

Ambiente   

Faturação Ação Social 
Serviços 
Administrativos de 
Apoio 

Biblioteca e Arquivo 
Histórico 

Armazém e 
Gestão de Stocks 

  

Recursos 
Humanos 

Gabinete de 
Apoio à Família 

Serviço 
Administrativo de 
Águas 

Espaço Cidadão 
Estaleiro 
Municipal 

  

Informática e 
Telecomunicações 

Turismo e 
Património 

Expediente, 
Arquivo e Gestão 
Documental 

Educação 
Viaturas e Parque 
de Máquinas 

  

  

Planeamento e 
Gestão de 
Projetos de 
Desenvolvimento 

Administração 
Urbanística 

Gestão de Eventos 
e Espaços 
Municipais 

Cemitério   

  
Gestão de 
Candidaturas 

Fiscalização Apoio Logístico Construção Civil   

  

Contratação 
Pública de 
Empreitadas, de 
Bens e Serviços 

Projetos e 
Informação 
Geográfica 

Eletricidade Higiene e Limpeza   

      Pintura 
Jardins e Espaços 
Verdes 

  

      Carpintaria 
Águas e 
Saneamento 
Básico 

  

      Serralharia     
      Limpeza     

Outros Gabinetes/Serviços 

Gabinete de Apoio 
ao Presidente 

Gabinete de 
Apoio Jurídico e 
Administrativo 

Serviço Municipal 
de Proteção Civil 

Gabinete Técnico 
Florestal 

Gabinete Médico 
Veterinário 

  

Fonte dos dados: CMA 

 

Passando então à análise dos dados relativos ao número de trabalhores e trabalhadoras afetas 

a cada Unidade, observamos, no gráfico abaixo, que não existe paridade entre sexos em nenhum 

dos casos, ainda que os níveis de discrepância variem.  
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Gráfico 36 – Nº de trabalhadores/as, por sexo, por cada Unidade Orgânica da CMA (N), 2022 

 

Fonte dos dados: CMA 

 

De facto, existem mais mulheres na maioria das Unidades, com exceção da área de Cultura, 

Educação e Desporto e da de Serviços Urbanos e Ambiente, que correspondem, também, 

àquelas que mais pessoas empregam no geral. 

 

Se considerarmos que essas mesmas Unidades Orgânicas incluem o apoio logístico e o estaleiro 

municipal e, portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras que operam nas áreas da carpintaria, 

da eletricidade ou da construção civil, para citar apenas algumas, é inevitável interpretar as 

diferenças refletidas no gráfico acima à luz dos papéis de género associados ao trabalho e/ou às 

profissões. Assim, os homens encontram uma maior representação nas áreas geralmente 

consideradas masculinas, como a construção, e as mulheres encontram-se em maior número 

nos serviços administrativos e de gestão. 

 

Ainda que este tipo de divisão por género no trabalho não seja seguramente exclusivo da CMA, 

a autarquia, especialmente enquanto principal entidade empregadora do concelho, poderá ter 

um papel relevante na promoção da paridade, não só nos seus próprios processos de 

recrutamento e seleção, mas também na educação e sensibilização dos/as munícipes. 

 

Igualmente relevante é a distribuição de funcionárias e funcionários por categoria ou função 

ocupada. Destacam-se três aspetos: em primeiro lugar, não se verifica paridade no cargo mais 

elevado de tomada de decisão existente na CMA, sendo 4 os dirigentes intermédios de 3º grau 

homens e apenas 1 mulher; o posto seguinte de maior responsabilidade – de técnico/a 

superior/a -, é ocupado maioritariamente por mulheres; e, por fim, observa-se uma diferença 

significativa entre os assistentes operacionais, função ocupada, na sua maioria, por homens. 
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Gráfico 37 - Nº de trabalhadores/as do município por função e por sexo (N), 2022 

 
Fonte dos dados: CMA 

 

Portanto, de forma geral, os trabalhadores homens encontram-se em maioria tanto no topo 

como na base das categorias da carreira da função pública. Este ponto, sobretudo se 

interpretado em conjunto com o indicador analisado anteriormente, vem reforçar a importância 

de direcionar a ação da CMA no sentido de procurar uma maior paridade, tanto no que diz 

respeito aos cargos ocupados como às áreas profissionais. 

 

Por fim, é fundamental considerar a composição dos órgãos eleitos, nomeadamente o Executivo 

e a Assembleia Municipais. 

 

Tabela 24 - Composição do Executivo e da Assembleia Municipais, por sexo (N), 2022 

Executivo Municipal H M Total 

Presidente  1 0 1 

Vice-presidente  1 0 1 

Vereadores/as 2 2 4 

 
Assembleia Municipal H M Total 

Presidente  1 0 1 

Restantes membros 11 5 16 

Fonte dos dados: CMA 

3

47

33

5

3

1

26

31

10

1

0 10 20 30 40 50

Trabalhadores/as sem contrato de trabalho
em funções públicas, nomeação, ou…

Assistentes operacionais

Assistentes técnicos/as

Técnicos/as superiores

Dirigentes intermédios de 3º grau

M H



         
 

69 

 

Verificamos, uma vez mais, que os principais lugares de tomada de decisão, tanto no Executivo 

como na Assembleia, são ocupados por homens – não existe nenhuma presidente ou vice-

presidente mulher. 

 

Essa disparidade observa-se ainda na composição da Assembleia, que conta apenas com 5 

mulheres para 11 homens. Contudo, as vereadoras mulheres e os vereadores homens 

encontram-se em igual número.  

 

 

     3.2.2. Estratégia, missão e valores 

 

A missão do município no que toca às questões da Igualdade de Género e combate à 

discriminação entre homens e mulheres, vem reportada no website, no link “Igualdade de 

Género”, e passamos a citar: “Garantir a execução das políticas públicas no domínio da 

cidadania, da promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e 

de género e ao tráfico de seres humanos, cabendo-lhe a coordenação dos respetivos 

instrumentos – os Planos Nacionais” (CMA Web 1). São ainda apresentados como valores do 

município a cidadania, a igualdade e não discriminação, a tolerância e a prossecução do 

interesse público. 

 

Embora exista claramente esta referência, e a procura de um alinhamento com os planos 

nacionais, nomeadamente a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) 

– Portugal + Igual 2018-2030 e os respetivos Planos Nacionais de Ação, ao nível interno parece 

estar segmentada e não integrada na missão e visão global do município. Parece-nos desejável 

apostar numa maior articulação entre a definição da missão e os planos municipais, 

nomeadamente o plano estratégico municipal.  

 

Na análise realizada, foi possível identificar a criação de algumas medidas que demonstram os 

esforços e atenção para com esta temática, e que se encontram em linha com a missão definida 

pelo município em matéria de promoção da igualdade de género. Destacamos quatro em 

seguida: 1) celebração de protocolo de cooperação com a CIG; 2) criação da figura da/o 

conselheira/o para a igualdade no município (em 2010, com uma segunda nomeação em 2017 

e uma terceira de 2022); 3) elaboração de um Plano Municipal para a Igualdade em 2015; 4) 

adesão à Rede de Municípios Solidários, em 2019; 5) criação, no ano 2021, da Equipa para a 

Igualdade na Vida Local, reestruturada em 2022; 6) estabelecimento de protocolos de parceria, 

implementação de ações de sensibilização e apoio a projetos que prosseguem o objetivo da 

promoção da igualde de género (já detalhados na seção 3.1.9 deste relatório). 

 

No que se refere às medidas implementadas, deixamos uma nota que limita a análise realizada 

e que nos parece relevante para uma futura atuação. Apesar de o Plano Municipal para a 

Igualdade de 2015, com o período de vigência de 3 anos, ter  estabelecido objetivos e medidas 

no âmbito da promoção da igualdade de género, estes não são apresentados de forma 

mensurável. Por outro lado, não foi realizada uma avaliação da sua implementação, o que 
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dificulta uma análise dos pontos fortes e fracos da sua operacionalização, ainda que, de acordo 

com os dados recolhidos, tenha ficado aquém do esperado. Não nos debruçaremos sobre este 

ponto, uma vez que não é objetivo deste relatório, mas reforçamos a importância da 

apresentação de objetivos mensuráveis no desenho do próximo Plano Municipal para a 

Igualdade e da monitorização e avaliação do mesmo, considerando as diversas dimensões e 

público envolvidos. 

 

Tal como mencionado acima, a Equipa para a Igualdade na Vida Local foi constituída em 2021, 

tendo sido reestruturada em 2022. A sua atual composição, detalhada na tabela seguinte, 

garante o assento e, logo, o compromisso, do executivo político – na figura da vereadora com a 

área da igualdade -, dos/as conselheiros/as para a igualdade e dos dirigentes que atuam nas 

mais diversas áreas – nomeadamente os recursos humanos, orçamento, urbanismo, intervenção 

social, saúde e educação; a EIVL conta ainda com uma especialista externa, representante do 

NAV Beja que, como vimos, é a única entidade com intervenção no concelho centrada nas 

questões da igualdade de género e combate à violência doméstica. 

 

Tabela 25 - Composição da Equipa para a Igualdadde na Vida Local, 2022 

Função/Serviço que representa 

Vereador/a com a área da Igualdade 

Conselheiro/a Local para a Igualdade (Interno/a) 

Conselheiro/a Local para a Igualdade (Externo/a) 

Dirigente da Unidade Orgânica de Cultura, Educação e Desporto 

Dirigente da Unidade Orgânica de Gestão de Recursos 

Dirigente da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Estratégico 

Dirigente da Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento 

Especialista externa - Representante NAV Beja 

Fonte dos dados: CMA 

 

 

Para consolidar esta análise, questionámos também os funcionários e as funcionárias da CMA 

relativamente à posição da autarquia no domínio da igualdade de género, verificando-se que 

mais de metade considera que essa é não só existente, mas também clara. Os restantes 21,2% 

consideram que existe mas não é clara, 19,2% não sabem ou não quiseram responder e apenas 

uma pequena percentagem (3,8%) refere que não existe uma posição face a estas questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

71 

 

Gráfico 38 - Perceção sobre a posição da autarquia relativamente às questões da Igualdade (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Porém, e por outro lado, mais de metade dos/as respondentes parece desconhecer a existência 

de quaisquer medidas internas de prevenção e combate à discriminação. 

 

Gráfico 39 - Perceção sobre medidas internas de prevenção e combate à discriminação e violência, em 
razão do género (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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Gráfico 40 - Perceção sobre medidas internas de prevenção e combate à discriminação e violência, em 
razão da origem racial e étnica, nacionalidade, idade, orientação sexual, identidade ou expressão de 
género e deficiência (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

A percentagem de respondentes que identifica a existência destas medidas, refere, entre outras 

ações promovidas pelo município, campanhas informativas e de sensibilização e integração de 

pessoas de outras etnias e pessoas com deficiência. 

 

De acordo com os dados fornecidos pela autarquia, nos últimos 3 anos, o município promoveu 

ações de sensibilização e de informação junto dos funcionários sobre direitos das mulheres e 

violência doméstica, não especificamente sobre medidas e objetivos para a igualdade entre 

mulheres e homens. Exemplos de ações para técnicos e técnicas da autarquia são uma ação 

promovida pelo NAV Beja e a sinalização de dias comemorativos, nomeadamente o Dia da 

Mulher, o Dia Municipal para Igualdade e o Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

contra as Mulheres, como referido em secções anteriores deste documento.  

 

Estas efemérides – incluindo ainda o Dia dos Namorados -, foram assinaladas também junto da 

comunidade e das escolas, tendo sido dinamizadas iniciativas variadas, como ações de 

sensibilização, projeção de documentários e a realização de campanhas participativas. 

 

Aparentemente, de acordo com a auscultação realizada, não foram afetados recursos 

especificamente para estas ações, no entanto foram mobilizados recursos humanos para apoiar 

na implementação destas ações.  

 

Nesta secção, cabe ainda fazer referência às práticas do município no que toca à produção de 

instrumentos/documentos e à forma como os dados do pessoal são tratados, verificando-se que 

apenas em alguns casos essa informação é recolhida, tratada e arquivada tendo em conta a 

desagregação por sexo, sendo o balanço social disso exemplo. 
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Para terminar, voltamos a reforçar a necessidade de uma maior coerência e integração da 

dimensão da igualdade de género e não discriminação no plano estratégico do município e, por 

consequência, ao nível das práticas, numa atuação mais concertada, monitorizada e focada em 

objetivos mensuráveis e tendo em vista uma perspetiva temporal. 
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     3.2.3. Gestão de recursos humanos 

 

         3.2.3.1. Recrutamento e seleção 

 

Os critérios e procedimentos de seleção e recrutamento de recursos humanos no Município de 

Alvito parece ter em conta o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo. A 

seleção é feita com base nos critérios de avaliação, iguais para candidatos e candidatas. 

 

No que se refere às equipas de seleção, o júri é selecionado mediante a área de especialização 

dos elementos que o compõem, bem como da vaga em questão, e não em função do sexo. No 

entanto, num conjunto de três elementos, geralmente integra o júri pelo menos uma mulher da 

área dos recursos humanos. No processo de seleção, parece presidir o princípio e neutralidade 

da composição do júri e igualdade de condições e de oportunidades para todas as pessoas 

candidatas. 

 

Os anúncios de oferta de emprego e outras formas de publicidade ligadas à pré-seleção não 

contêm qualquer restrição, especificação ou preferência baseada no sexo ou género. No 

entanto, nos anúncios de oferta de emprego não é feito uso de linguagem inclusiva e não é feita 

referência ao sexo das pessoas candidatas (M/F). Por outro lado, aquando da comunicação dos 

resultados, é utilizada linguagem inclusiva, segundo dados recolhidos nas entrevistas realizadas. 

 

À semelhança do que foi referido mais acima, nos processos de recrutamento e seleção o 

Município nem sempre mantém a informação tratada por sexo. 

 

Aquando da nomeação para níveis de decisão, o município tem presente o princípio da 

igualdade e da não discriminação em função do sexo, da origem racial e étnica, idade, 

deficiência, nacionalidade, orientação sexual, identidade e expressão de género, de acordo com 

a informação recolhida junto das técnicas e dos técnicos.  

 

Relativamente à perceção de funcionários e funcionárias do Município sobre o processo de 

recrutamento e seleção de novos recursos humanos, a maioria considera que o processo 

decorre de forma igual para homens e mulheres. 
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Gráfico 41 - Perceção sobre igualdade no processo de recrutamento da autarquia (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

 

 

         3.2.3.2. Formação contínua 

 

O plano de formação anual do município é elaborado indiferenciadamente para homens e 

mulheres, e é dada igual oportunidade de participação aos trabalhadores e às trabalhadoras, 

assegurando a oportunidade de formação de acordo com a legislação vigente.  

 

Este plano anual inclui uma série de formações em diversas áreas – nomeadamente inteligência 

emocional e violência escolar -, dadas por entidades externas, no entanto não contempla 

nenhuma formação ou módulo dedicado ao tema da igualdade de género. Ainda que as 

trabalhadoras e os trabalhadores possam frequentar formações fora deste plano – sabemos, 

por exemplo, que a Conselheira Local para a Igualdade (Externa) procurou formação nesta área 

por iniciativa própria -, consideramos fundamental que essa seja uma oferta da própria 

autarquia. 

 

Neste ponto, importa ainda referir que o registo e tratamento de dados da participação nas 

ações de formação não são tratados em função do género, por parte do município. 

 

Quando auscultados os funcionários e as funcionárias através do inquérito, verificou-se que 

apenas 23,1% já participaram em ações de formação ou sensibilização promovidas pela 

autarquia sobre igualdade de género e/ou prevenção e combate à violência contra as mulheres. 
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Gráfico 42 - Participação de inquiridos/as em ações de formação ou sensibilização sobre Igualdade de 
Género (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

No que concerne à oferta de oportunidades de formação ou sensibilização sobre igualdade de 

género e/ou prevenção e combate à violência contra as mulheres, menos de metade dos/as 

respondentes (44,2%) consideram que a autarquia tem vindo a oferecer oportunidades 

suficientes.  

 

Gráfico 43 - Perceção sobre adequação de oferta formativa na autarquia sobre igualdade de género (%), 
2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Se, por um lado, uma reduzida parte das trabalhadoras e dos trabalhadores frequentou 

formações na área da da igualdade, por outro, uma parte considerável considera que as 
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oportunidades de formação são suficientes, podendo-se inferir que as equipas não consideram 

relevante esta temática ou que não estão sensibilizadas para a importância destas questões. 

Esta leitura só vem reforçar a importância de que os temas da igualdade e da não discriminação 

sejam integrados no plano anual de formação e de que a autarquia tenha um papel ativo na 

mobilização dos seus colaboradores e das suas colaboradoras. 

 

 

         3.2.3.3. Igualdade nas condições de trabalho 

 

             3.2.3.3.1. Progressão na carreira 

 

De acordo com a informação recolhida junto de técnicas e técnicos da autarquia, esta 

proporciona igualdade de oportunidades - a homens e mulheres – no que diz respeito à 

participação em projetos que permitem o desenvolvimento de competências, assim como a 

assunção de responsabilidades de coordenação e gestão.  

 

A perceção da maioria dos/as respondentes (71,2%) é de que as oportunidades de progressão 

na carreira dentro da autarquia são igualmente acessíveis a trabalhadores e trabalhadoras. 

Os/as restantes consideram que não é igualmente acessível (15,4%) ou não sabem ou não 

querem responder (13,5%). 

 

Gráfico 44 - Perceção sobre igualdade na progressão na carreira, na autarquia (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Aparentemente, não existem medidas específicas que encorajem a participação equilibrada de 

mulheres e homens nos lugares de chefia ou coordenação. Contudo, o município, quando 

nomeia um trabalhador ou uma trabalhadora para um cargo de chefia, parece ter presente o 

princípio da igualdade e não discriminação.  
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No entanto, e como vimos mais acima, dos quatro dirigentes intermédios de 3º grau, apenas 1 

é do sexo feminino. Sabemos que há um quinto cargo de dirigente por preencher, mas não 

temos informação sobre se será ocupado por um homem ou uma mulher. 

 

No que se refere à avaliação de desempenho de trabalhadoras e trabalhadores, esta é feita com 

base em critérios objetivos, comuns a mulheres e a homens, pelo que parece não existir 

qualquer discriminação baseada no sexo ou noutras caraterísticas individuais. Por exemplo, foi-

nos referido em entrevista o caso particular dos/as assistentes operacionais, que são 

avaliados/as por competências que são transversais a homens e mulheres. 

 

 

             3.2.3.3.2. Salários  

 

Relativamente aos salários das trabalhadoras e dos trabalhadores da CMA, parece não existir 

qualquer diferença salarial entre homens e mulheres, uma vez que os valores são tabelados pela 

função pública. Assim, a tabela abaixo apresenta um valor único, não desagregado por sexo. 

 

Tabela 26 - Ganho médio mensal base dos/as trabalhadores/as da CMA por categoria (€), 2022 

Categoria 
Ganho médio 

mensal base (€) 

Dirigentes 2 049,71 € 

Técnico/a superior 1 215,93 € 

Assistente técnico/a 709,46 € 

Assistente operacional 705,00 € 

Polícia municipal N/A 

Outras categorias (AECs, AAAF) 709,46 € 

Trabalhadores/as sem contrato de 
trabalho em funções públicas, nomeação 
ou comissão de serviço 

635 € 

Fonte dos dados: CMA 

 

A descrição de tarefas e funções a desempenhar pelos funcionários e pelas funcionárias, estão 

objetivamente descritas no Mapa de Pessoal, sem qualquer referência ao sexo ou a outras 

caraterísticas individuais. Os conteúdos funcionais são geridos pela função pública, no entanto 

o município pode especificar, caso se verifique essa necessidade.  

 

 

         3.2.3.2. Diálogo social e trabalhadores/as 

 

A nível de estratégias de promoção do diálogo social com as funcionárias e os funcionários, não 

parecem existir mecanismos institucionalizados de informação e consulta direta ou às suas 

estruturas representativas relativamente a questões no domínio da igualdade entre mulheres e 

homens, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e proteção na parentalidade.  



         
 

79 

 

Também se verificou que o município não avalia, até à data, a satisfação das colaboradoras e 

dos colaboradores nem o clima organizacional.  Porém, a autarquia reúne várias vezes ao longo 

do ano com os sindicatos laborais, geralmente a pedido dos mesmos. Para este efeito é, 

normalmente, aceite o pedido de dispensa dos seus membros para participação nas reuniões 

entre o município e o sindicato.  

 

Institucionalizar práticas de monitorização e avaliação da satisfação do pessoal seria uma prática 

interessante a implementar no futuro, a fim de identificar necessidades e ajustar medidas ou 

procedimentos internos. 

 

A forma como os contributos e/ou opiniões dos trabalhadores e das trabalhadoras são recebidos 

na autarquia, é considerada igual por cerca de 65% dos/as respondentes e distinta por 14% 

destes/as. Os/as restantes 21% responderam “não sei/não quero responder”. A perceção da 

maioria das respostas nesta questão foi reforçada pelas entrevistas a técnicos e técnicas, que 

não identificam discriminação ou desvalorização das opiniões em função do género do/a 

trabalhador/a, o que não significa que não existam situações em que algumas funcionárias e 

alguns funcionários se sintam menos considerados. Esta deveria ser uma questão a aprofundar, 

até para percebermos melhor qual a perceção das pessoas que não pretenderam responder a 

esta questão. 

 

Gráfico 45 - Perceção sobre igualdade no diálogo social com os/as trabalhadores/as (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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     3.2.4. Respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho 

 

No município de Alvito parecem não existir procedimentos formais para apresentação de queixa 

em casos de qualquer situação de discriminação e também, de acordo com os dados recolhidos, 

não existem normas escritas que garantam o respeito pela dignidade de mulheres e homens, no 

local de trabalho, bem como medidas de prevenção da prática de ofensas à integridade, 

liberdade ou dignidade do trabalhador ou da trabalhadora. Até à data, a definição de 

procedimentos não se tem revelado uma necessidade. Não têm sido reportadas quaisquer 

situações de conflitos ou discriminação e, no caso da existência de algum conflito, a situação é 

gerida internamente nos unidades, entre as partes envolvidas e as chefias. 

 

Tentámos conhecer a perspetiva de trabalhadores e trabalhadoras sobre situações de 

discriminação, assédio ou violência no local de trabalho vividas na primeira pessoa, através da 

inclusão de uma questão no inquérito sobre este ponto. A grande maioria (46) considera que 

nunca foi vítima de discriminação, assédio ou violência no seu local de trabalho ou na sua 

comunidade. Duas pessoas consideram que foram discriminados/as por causa do género, 1 

devido à idade, 1 devido à orientação sexual, 1 pela opinião e 1 por “namorar muito”. 

 

Gráfico 46 - Perceção sobre experiência pessoal de discriminação, assédio ou violência (N), 2021 

 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Inquirimos também oas funcionárias e os funcionários sobre se conhecem os procedimentos de 

apresentação de denúncia nas situações referidas anteriormente, verificando-se que 69% 

saberia como proceder para apresentar uma denúncia, 15% não saberia e os/as restantes 15% 

responderam “não sei/não quero responder”. 
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Gráfico 47 - Reconhecimento dos procedimentos internos de denúncia (%), 2021 

 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

A análise desta secção leva-nos a perceber que existe ainda um caminho a percorrer em termos 

de procedimentos e medidas de promoção do respeito pela dignidade das trabalhadoras e dos 

trabalhadores no município de Alvito. No entanto, a realidade laboral dentro da autarquia 

parece ser desprovida de conflitos e as situações de discriminação, caso existam, são 

percecionadas apenas em casos muito pontuais. Seria importante a implementação de algumas 

medidas de informação e a definição de alguns procedimentos no sentido de, caso existam 

situações desta natureza, existir um procedimento transversal a todos/as os/as 

trabalhadores/as e situações. 
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     3.2.5. Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 

 

Tal como foi já referido acima, a análise da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar é 

desafiante, visto que esta tende a ser uma questão intimamente ligada às experiências 

individuais de cada pessoa. 

 

Contudo, existem alguns indicadores úteis, nomeadamente o número de trabalhadoras e 

trabalhadores que beneficia de teletrabalho ou de licença de parentalidade – que serão 

analisados mais adiante – ou o número de dias de ausência no trabalho por motivo de ausência. 

Este último seria particularmente informativo caso os dados fossem desagregados por sexo. 

Contudo, o sistema de registo e arquivo utilizado pelo serviço de recursos humanos não permite 

essa desagregação, o que aponta para a necessidade de avaliar a possibilidade de reajustar os 

procedimentos de recolha e armazenamento da informação. 

 

Ainda assim, é útil observar o gráfico abaixo, que representa a percentagem de alguns motivos 

de ausência relevantes para o tema da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar no 

total do absentismo registado. Importa referir dois aspetos para uma leitura correta do gráfico: 

a percentagem foi calculada a partir do número de dias de ausência (total e por motivo); tendo 

em conta a lista extensa de motivos de ausência, foram selecionados apenas alguns, tendo 

ficado de fora situações de férias ou compensação de horas, entre outras. 

 
Gráfico 48 - Absentismo por motivo de ausência (%), 2021 

 
Fonte dos dados: CMA 

 

Verificamos que, dos motivos de falta selecionados, os dois mais prevalentes dizem respeito a 

doença (com ou sem baixa pela Segurança Social), seguindo-se a maternidade e, com uma 

diferença de 10 pontos percentuais, a falta por paternidade. 

 

Se somarmos todos os diferentes tipos de motivo relacionados com assistência a familiares, 

chegamos a um valor superior a 1%, o que indica que poderá ser relevante encontrar 
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mecanismos de flexibilização para estas situações, não só de modo a baixar o absentismo, mas 

também a apoiar as trabalhadoras e os trabalhadores de forma mais sustentada. 

 

 

       3.2.5.1. Formas inovadoras de organização do trabalho 

 

No que respeita a formas inovadoras da organização do trabalho, as respostas ao inquérito 

online realizado junto dos funcionários e das funcionárias, parecem indicar que a autarquia está 

aberta a encontrar soluções que permitem a conciliação entre trabalho e a vida pessoal e 

familiar, segundo 79% das respostas dadas.  

 

Gráfico 49 - Perceção sobre formas inovadoras de conciliação (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

O município possibilita a opção por horários de trabalho flexíveis com vista à conciliação entre 

a vida profissional, familiar e pessoal de trabalhadores e trabalhadoras. 

 

Nas entrevistas a técnicas e técnicos foi-nos indicado que a flexibilidade de horários está prevista 

na lei e que, no acordo coletivo de emprego público, são considerados aspetos específicos deste 

direito. Na autarquia de Alvito, podem beneficiar deste regime os trabalhadores e as 

trabalhadoras que tenham filhos menores de 12 anos. 

 

Como é possível observar no gráfixo abaixo, em 2021, foram 13 os recursos humanos que 

beneficiaram deste direito, dos/as quais 8 mulheres e 5 homens. A prevalência de mulheres vem 

apontar, uma vez mais, para a existência de papéis de género, que representam a mulher como 

figura cuidadora do agregado doméstico. 
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Gráfico 50 - Nº de trabalhadores/as da CMA em regime de horário flexível e teletrabalho, por sexo (N), 
2021 

 
Fonte dos dados: CMA 

 

Do mesmo modo, também o regime de teletrabalho é adotado sobretudo por mulheres, sendo 

estas 15, num total de 23 trabalhadores e trabalhadoras. Temos a informação de que esta 

modalidade foi considerada aquando da situação de pandemia, tendo vindo a manter-se como 

uma possibilidade mesmo depois do alívio da crise sanitária. 

 

Está previsto ainda um terceiro regime, de trabalho a tempo parcial, que não está, contudo, a 

ser praticado por qualquer pessoa. As entrevistas realizadas indicam que, apesar de não 

existirem situações de trabalho a tempo parcial, quando este é solicitado, é geralmente 

autorizado. 

 

Por fim, e relativamente aos horários por turnos rotativos, estes só se colocam na situação dos 

motoristas, e parece, de acordo com as entrevistas realizadas, existir flexibilidade na 

organização dos horários, tendo em vista as necessidades de conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal de trabalhadores que, neste caso, são apenas homens. 

 

 

Esta secção focou-se essencialmente nas estratégias de conciliação existentes, e que se referem 

principalmente aos regimes e horários de trabalho. 

 

 

       3.2.5.2. Benefícios diretos a trabalhores/as e suas famílias 

 

No que concerne a benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, não 

existem atualmente medidas de apoio para situações familiares especiais, protocolos ou apoios 

específicos para filhas e filhos de funcionários e funcionárias. Os recursos existentes de apoio às 
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famílias são os disponíveis para todos os cidadãos residentes em Alvito e são divulgados, pela 

autarquia e por outras entidades locais, para todos/as os/as munícipes. Para informação mais 

detalhada sobre os recursos disponíveis, consultar as secções pertinentes da vertente externa 

(conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, educação e saúde). 

 

Pretendemos também conhecer, nesta secção, a forma como o município responde ou trata as 

particularidades ou necessidades associadas ao género, tais como questões da saúde ou da 

parentalidade. Através do questionário aplicado aos/às trabalhadores/as, ficamos a saber que a 

perceção da maioria é de que a autarquia responde adequadamente às particularidades 

associadas ao género feminino (71%) e ao género masculino (64%). Ainda assim, estas 

percentagens divergem ligeiramente, revelando-se uma perceção mais positiva no que toca às 

particularidades do género feminino. 

 

De modo a melhor interpretar estas respostas, poderia vir a ser interessante promover o diálogo 

social com os trabalhadores e as trabalhadoras, no sentido de realizar uma melhor avaliação do 

que são estas particularidades e de como estas podem carecer de uma atenção particular por 

parte do município. 

 

Gráfico 51 - Perceção sobre adequação das respostas associadas ao género feminino (%), 2021 

 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 
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Gráfico 52 - Perceção sobre adequação das respostas associadas ao género masculino (%), 2021 

 

Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

 

       3.2.5.3. Proteção na parentalidade e assistência à família 

 

No que se refere à proteção na parentalidade e assistência à família, o município incentiva, ou 

pelo menos atribui, o uso partilhado de licença parental inicial nos moldes previstos na lei. De 

acordo com as entrevistas a técnicos e técnicas, o exercício dos direitos no âmbito da 

parentalidade e assistência à família pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, é tratado de 

igual modo. 

 

Em 2021, foram 5 as mulheres trabalhadoras em licença de parentalidade e apenas 2 homens 

trabalhadores. 

 

A informação sobre a legislação referente ao direito na parentalidade é disponibilizada pela 

autarquia, pelo departamento dos recursos humanos, individualmente aos funcionários e às 

funcionárias, não se encontrando afixada nas instalações do município. 

 

Em situação de risco clínico na gravidez, impeditivas do exercício de funções, as trabalhadoras 

do município usufruem do seu direito de licença de risco clínico. De acordo com as entrevistas 

realizadas, já existiram diversas situações em que as trabalhadoras apresentaram baixa médica 

e usufruiram da sua licença. 
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3.2.6. Comunicação interna e externa 

 

Esta secção refere-se à comunicação interna - ou seja, a comunicação dentro do município, 

estabelecida entre o município e trabalhadores e trabalhadoras -, e à comunicação externa, 

realizada entre o município e a comunidade. É o momento de analisarmos a forma como as 

questões da igualdade e da não discriminação são tratadas e comunicadas pela autarquia, no 

que se refere aos conteúdos e à forma. 

 

Para este efeito, foram analisadas diversas fontes de informação, tais como documentos, 

material de informação e divulgação, meios de comunicação da autarquia, e também 

informação primária, recolhida a partir de entrevistas a técnicos/as e do questionário dirigido 

aos funcionários e às funcionárias. 

 

Em termos de imagem, encontramos um logótipo que representa o compromisso da autarquia 

com a temática da igualdade de género. Este vem referenciado na home page do website da 

Câmara Municipal de Alvito, estando associado a um link que dá acesso a informação sobre a 

missão e os valores do município no que toca a esta matéria e a dois folhetos informativos sobre 

direitos na parentalidade e linguagem inclusiva (CMA Web 1). 

 

Neste website, acessível a todos os visitantes do mesmo, encontra-se também, através do 

separador “Autarquia”, o acesso ao Plano Municipal para a Igualdade elaborado em 2015. 

 

Porém, apesar do compromisso e de estar disponível inclusivamente na página web um guia 

orientador para uma linguagem promotora da igualdade de género (CMA Web 2), analisando 

alguns documentos do município - tais como anúncios de oferta de emprego, avisos aos 

munícipes, atas de reuniões ou regulamentos diversos - verifica-se que não é utilizada linguagem 

inclusiva em grande parte dos documentos redigidos, bem como nas plataformas de 

comunicação digitais. 

 

Por outro lado, foi-nos facultada informação de que em situações específicas, tais como 

notificação a pessoas candidatas a emprego, é utilizada linguagem inclusiva no que se refere ao 

género, mas acaba por ser utilizada em situações muito pontuais e dependendo da sensibilidade 

da técnica ou da técnica que redige os documentos, não sendo uma prática transversal e 

institucionalizada. Parece-nos relevante rever esta prática e proporcionar diretrizes e formação 

ao pessoal responsável pela redação dos documentos e da comunicação. 

 

De acordo com a informação recolhida, foi possível perceber que o município não divulga, em 

local apropriado e acessível, informação relativa aos direitos e deveres dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, em geral e em matéria de igualdade e não discriminação em função do sexo ou 

de outras caraterísticas individuais. No entanto, esta informação pode ser acessível, caso 

solicitada, no departamento dos recursos humanos. Por outro lado, a informação sobre os 

direitos parentais está disponível no website do município (CMA Web 3), ainda que muitas das 

trabalhadoras e dos trabalhadores não tenham conhecimento, acabando muitas vezes por se 

dirigirem aos recursos humanos para aceder a esta informação ou solicitar esclarecimentos. 
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Destacamos a importância de estudar uma forma e/ou um local onde pudesse estar compilada 

e disponível toda a informação sobre os direitos de trabalhadoras e trabalhadores e garantir que 

estes estejam conscientes da sua existência. 

 

No que se refere à divulgação de ações de promoção da igualdade de género e não 

discriminação, o município divulga interna e publicamente, principalmente por via das redes 

sociais, as ações de promoção da igualdade entre homens e mulheres que desenvolve ou em 

que é parceiro.  

 

Quando questionados os funcionários e as funcionárias da autarquia sobre se a comunicação 

interna aborda suficientemente os domínios da igualdade de género e/ou prevenção de outras 

formas de discriminação, a maioria considera que sim (58%), e uma pequena percentagem 

considera que não (10%), os/as restantes, que representam ainda uma percentagem 

considerável, responderam “não sei/não quero responder” (33%). 

 

Gráfico 53 - Perceção sobre comunicação interna no que toca a Igualdade de Género (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Relativamente à abordagem de questões sobre igualdade de género e/ou prevenção e combate 

a outras formas de discriminação, os/as respondentes consideram que esta aborda 

suficientemente estas questões (58%), outros/as consideram que não (8%), os/as restantes 

responderam “não sei/não quero responder”. 
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Gráfico 54 - Perceção sobre comunicação externa no que toca a Igualdade de Género (%), 2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

Estas respostas vêm corroborar a ideia de que a autarquia se debruça e aborda as questões da 

igualdade e não discriminação, no entanto parece ainda haver um caminho a percorrer na 

concertação entre o planeamento estratégico, a ação e a comunicação. 
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3.2.7. Relação com a comunidade 

 

O município tem estabelecido parcerias, protocolos e apoio logístico ou financeiro a projetos ou 

atividades de entidades do terceiro sector que direta ou indiretamente prosseguem o objetivo 

da igualdade de género e não discriminação. 

 

Em termos de mecanismos de apoio para entidades do terceiro sector, está disponível o 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Alvito, “que visa a criação de 

um quadro de referências único, comum a todas as associações, que permita fazer uma 

avaliação objetiva do modo como a autarquia valoriza as suas atividades e reconhece o seu papel 

no desenvolvimento desportivo, cultural e social do concelho” (Diário da República 2017). Neste 

regulamento está nomeadamente previsto o apoio à “formação e a eventos de carácter 

pontual”, ao qual as entidades se podem candidatar, nomeadamente para desenvolver 

atividades no âmbito das temáticas que estamos aqui a abordar. 

 

Destacamos, no que toca a matéria de igualdade de género e, em particular, a respostas às 

questões de violência doméstica, a criação em 2010 de um protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Alvito e a Associação de Mulheres do Concelho de Moura no âmbito da 

atuação do Núcleo de Atendimento à Vítima de Beja (NAV Beja). Este protocolo visa atualmente 

a realização de atendimentos semanais, no âmbito do projeto Agir, que decorrem até Novembro 

de 2022. 

 

Outras parcerias são estabelecidas com entidades locais que direta ou indiretamente também 

desenvolvem atividades que prosseguem o objetivo de promover a igualdade de género e a não 

discriminação, como já referido na secção 3.1.9 deste documento. São exemplos disso o projeto 

+ Sucesso Educativo no Baixo Alentejo (promovido pela Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo e implementada pela CMA), ou o VITA9 – 4G / CLDS Alvito (coordenado pela Terras 

Dentro – Associação para Desenvolvimento Integrado como entidade coordenadora local de 

parceria).  

 

No que diz respeito a projetos cujo público-alvo são pessoas ou grupos em situação de 

vulnerabilidade, e que acabam por ter uma abordagem de interseccionalidade, destacamos o 

atendimento descentralizado do Centro Local de Apoio à Integração do Migrante (CLAIM), os 

projetos Mediadores Municipais Interculturais e o Cresce e Aparece - E8G/ Programa Escolhas 

8ª Geração (mais informação sobre os projetos apresentados consultar a seção 3.1.9). 

 

Como já referido noutra seção deste documento, nos últimos três anos foram, em Alvito, 

desenvolvidas algumas ações e campanhas de sensibilização para a igualdade de género e 

combate à violência doméstica e discriminação das mulheres, dirigidas a trabalhadoras e 

trabalhadores do município e comunidade em geral. No entanto, estas ações apesar de 

importantes, têm tido uma frequência pontual e um alcance reduzido. Portanto, mobilizar a 

comunidade e realizar mais ações de formação e sensibilização no âmbito da igualdade de 

género e da prevenção da violência parece fundamental para a mudança de mentalidades, tão 
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referida na auscultação realizada, e no sentido de termos uma comunidade mais atenta, 

participativa e informada. 

 

Cerca de 58% dos/as respondentes consideram que a autarquia tem um papel ativo na 

promoção da igualdade de género e/ou na prevenção e combate à violência contra as mulheres 

junto da comunidade, 2% consideram que não e 40,4% não sabe ou não quer responder. Este 

último dado leva-nos a pensar que, efetivamente, é importante reforçar o papel do município 

na intervenção e sensibilização sobre estas questões. 

 

Gráfico 55 - Perceção sobre papel da autarquia na promoção da Igualdade de Género na comunidade (%), 
2021 

 
Fonte dos dados: Fonte própria/Inquérito 

 

 

  

57.7

1.9

40.4

Sim Não Não sei/não quero responder
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3.3. Áreas de intervenção prioritária 
 

Ao longo deste documento, procurámos traçar um retrato do concelho de Alvito no que diz 

respeito às questões da igualdade - de género, sobretudo, mas não só -, na perspetiva de melhor 

informar o processo de elaboração do Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito. 

 

Feito o levantamento dos dados e a sua respetiva análise, resta fazer um balanço geral, 

definindo aquelas que consideramos ser as áreas de intervenção prioritária a desenvolver no 

Plano. 

 

 

Educação, sensibilização e formação 

 

Os estereótipos são construções sociais apreendidas e reproduzidas em todos os contextos da 

vida social. O seu questionamento deve, pois, começar tão cedo quanto possível – na infância e 

juventude -, de forma a promover valores igualitários, tolerância e sentido crítico. No entanto, 

é fundamental trabalhá-lo também na idade adulta, através de uma intervenção de 

sensibilização mobilizadora das diferentes camadas da comunidade. Paralelamente, é essencial 

formar e assim capacitar os atores que têm um papel dinamizador no território, desde as 

trabalhadoras e os trabalhadores da autarquia aos/às dirigentes das organizações do terceiro 

setor. 

 

 

Comunicação 

 

Dar visibilidade a estas temáticas e torná-las presentes no quotidiano de municípes e de 

trabalhadores/as é um passo essencial para sublinhar a sua importância. Assim, a comunicação, 

clara e pensada de forma estratégica, assume um papel central, tanto na relação da autarquia 

com a comunidade como internamente. A esse nível, é ainda importante criar mecanismos 

favoráveis e incentivadores ao diálogo social com funcionários e funcionárias. 

 

 

Sustentabilidade 

 

O caráter basilar das questões da Igualdade e da não discriminação deve motivar a construção 

de um Plano coerente, coeso e projetado para a sua continuidade sustentável no futuro. Para 

concretizar esse objetivo, destacamos a importância de, em primeiro lugar, monitorizar e avaliar 

as medidas propostas e de, simultaneamente, definir uma estratégia municipal nesta área que 

ultrapasse o período de vigência do Plano, assegurando a coerência entre a teoria e a sua 

passagem à prática. 
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Trabalho em rede e em parceria 

 

Ainda que este seja um dos eixos transversais ao Plano, a sua imensa relevância justifica que 

seja identificado como prioritário. Trabalhar em rede potencia o impacto dos recursos existentes 

na comunidade e, ao abrir espaço ao diálogo, cria as condições para o surgimento de respostas 

inovadoras e adequadas às necessidades existentes. É assim essencial não só constituir grupos 

de trabalho dedicados a estas temáticas, garantindo que se mantêm ativos e dinâmicos, mas 

também criar um ambiente favorável ao estabelecimento de parcerias. 

 

 

 

Sabemos que estas áreas de intervenção prioritária são abrangentes, o que acarreta o risco de 

a sua tradução em medidas concretas ser dificultada. No entanto, consideramos que, nesta fase 

dos trabalhos, seria ainda mais arriscado propor um conjunto de eixos mais numeroso e 

específico, o que, tendencialmente, poderia resultar num Plano demasiado extenso, de difícil 

implementação, monitorização e avaliação. 

 

Julgamos, ainda, que cabem em todas estas áreas medidas direcionadas à comunidade e à 

entidade autárquica, bem como ações que incidam a nível estratégico e procedimental para 

garantir que a operacionalização – coerente, coesa e continuada – dos objetivos da Estratégia 

Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação e, por conseguinte, do Plano Municipal para a 

Igualdade do Concelho de Alvito, seja cumprida com sucesso. 
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4.1. O Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito 

 

O vasto conjunto de dados apresentado no capítulo anterior foi recolhido, tratado e analisado 

não só com o objetivo de caracterizar o concelho de Alvito e a Câmara Municipal de Alvito no 

que respeita às questões do género, da igualdade e da não discriminação, mas também com o 

propósito de informar a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito. 

 

Tal como já foi mencionado, toda esta informação serviu de base a um trabalho conjunto de 

diálogo e definição de prioridades e iniciativas com a Equipa para a Igualdade na Vida Local e 

um conjunto de atores-chave que operam no território. 

 

Assim, as áreas de intervenção prioritária identificadas na fase de diagnóstico foram 

transformadas em eixos de atuação e, para cada um deles, foram definidos objetivos 

estratégicos e específicos, medidas e, para estas, alguns pontos essenciais à sua implementação 

e monitorização – indicadores, metas anuais2 e entidades responsáveis e envolvidas. 

 

Em jeito de resumo, julgamos ser pertinente fazer um apanhado dos objetivos estratégicos de 

todos os eixos (e, portanto, do próprio Plano), bem como dos públicos estratégicos que 

participarão ou beneficiarão do PMICA. 

 

Objetivos estratégicos: 

• Capacitar os trabalhadores e as trabalhadoras da CMA para a igualdade e a não 

discriminação; 

• Capacitar atores-chave da comunidade para a igualdade e a não discriminação; 

• Capacitar e sensibilizar a comunidade escolar do concelho para a igualdade e a 

não discriminação; 

• Sensibilizar a comunidade para a igualdade e a não discriminação; 

• Promover o diálogo social entre trabalhadoras e trabalhadores da CMA; 

• Contribuir para a visibilidade da igualdade entre mulheres e homens através da 

adoção de linguagem inclusiva; 

• Promover a conciliação profissional, pessoal e familiar de funcionárias e 

funcionários; 

• Promover a comunicação como ferramenta de veiculação dos princípios da 

igualdade e da não discriminação junto da comunidade; 

• Reforçar e divulgar o compromisso do município com os princípios da igualdade 

e da não discriminação; 

• Adotar procedimentos internos que promovam, de forma estrutural e 

continuada, a igualdade e a não discriminação; 

• Contribuir para o reforço do papel da comunidade local como agente de 

promoção dos princípios da igualdade e da não discriminação; 

 
2 De modo a facilitar a leitura do PMICA, foi decidido estabelecer metas acumuláveis anuais. Contudo, 
no Anexo 2 é disponibilizada a versão do documento com metas acumuladas até 2025. 
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• Contribuir para o trabalho em rede e para o estabelecimento de parcerias, 

nomeadamente através da partilha de experiências e boas práticas no domínio 

da igualdade e da não discriminação com outros municípios; 

• Contribuir para a integração dos objetivos da ENIND nas redes de trabalho e 

fóruns municipais. 

 

Públicos estratégicos: 

• Trabalhadoras e trabalhadores da CMA (incluindo dirigentes); 

• Executivo camarário; 

• Atores e entidades-chave com intervenção no concelho; 

• Comunidade escolar; 

• Comunidade; 

• Entidades congéneres (autarquias). 

 

Feita esta brevíssima síntese, passamos então à apresentação do Plano Municipal para a 

Igualdade do Concelho de Alvito 2022-2025. 
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EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 1.1. Capacitar os/as 

trabalhadores/as da CMA 
para a igualdade e a não 

discriminação 

1.1.1. Capacitar os/as 
dirigentes da CMA para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.1.1.1. Ações de formação na 
área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
dirigentes 
participantes 

1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 CMA - 

1.1.2. Capacitar a equipa do 
Serviço de Recursos 
Humanos para a igualdade e 
a não discriminação 

1.1.2.1. Ações de formação na 
área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 2   1 | 2   CMA - 

1.1.3. Capacitar a equipa do 
Serviço de Comunicação para 
a igualdade e a não 
discriminação 

1.1.3.1. Ações de formação na 
área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 2   1 | 2   CMA - 

1.1.4. Capacitar 
trabalhadores/as de 
diferentes serviços e de de 
diferentes 
categorias/carreiras para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.1.4.1. Ações de formação na 
área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 15 1 | 15 1 | 15 1 | 15 CMA . 

Ex
te

rn
a 

 

1.2. Capacitar atores-chave 
da comunidade para a 

igualdade e a não 
discriminação 

1.2.1. Capacitar os/as 
dirigentes das organizações 
do terceiro setor para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.2.1.1. Ações de capacitação na 
área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 4   1 | 4   CMA - 

1.2.2. Capacitar os/as 
empresários/as locais para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.2.2.1. Ações de capacitação na 
área da igualdade e não 
discriminação, em particular na 
temática da conciliação 
profissional, pessoal e familiar 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 4   1 | 4   CMA - 
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EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 1.3. Capacitar e sensibilizar a 

comunidade escolar do 
concelho para a igualdade e a 

não discriminação 

1.3.1. Capacitar 
professores/as e pessoal não 
docente das escolas do 
concelho para a igualdade e a 
não discriminação 

1.3.1.1. Ações de capacitação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 10   1 | 10   CMA AECA, EPA 

1.3.2. Integrar conteúdos 
relacionados com a igualdade 
e a não discriminação nos 
programas anuais das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular e das Atividades de 
Animação e Apoio à Família 

1.3.2.1. Atividades sobre 
igualdade e não 
discriminação, direcionadas 
aos/às alunos/as do pré-
escolar e do 1º ciclo 

Nº de atividades 2 2 2 2 CMA - 

1.3.3. Contribuir para o 
engajamento dos diferentes 
atores da comunidade 
escolar na promoção da 
igualdade e da não 
discriminação 

1.3.3.1. Criação de núcleo 
informal de professores/as, 
com o objetivo de promover 
a igualdade e a não 
discriminação de forma 
transversal e multidisciplinar 

Núcleo criado | Plano 
anual de atividades 

31/dez. | 1 x | 1 x | 1 x | 1 AECA CMA 

1.3.3.2. Criação de figura de 
Conselheiro/a para a 
Igualdade na Escola 
Profissional de Alvito 

Figura criada 31/dez.       EPA CMA 

1.3.4. Sensibilizar os/as 
jovens estudantes para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.3.4.1. Ações de 
sensibilização sobre 
igualdade e não 
discriminação 

Nº de atividades 2 2 2 2 CMA AECA, EPA 
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EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 1.4. Sensibilizar a 

comunidade para a igualdade 
e a não discriminação 

1.4.1. Sensibilizar a comunidade para 
a igualdade entre homens e mulheres 
e para prevenção da violência 
doméstica e de género 

1.4.1.1. Encontros, tertúlias e/ou 
workshops 

Nº de atividades 1 1 1 1 CMA JFA, CSA 

1.4.1.2. Ações de sensibilização 
destinadas à população sénior 

Nº de atividades 1 1 1 1 CMA - 

1.4.2. Sensibilizar a comunidade para 
a história e a cultura da comunidade 
cigana e de outras minorias étnicas e 
raciais com presença no concelho 

1.4.2.1. Eventos culturais de 
promoção da multiculturalidade 

Nº de eventos 1 1 1 1 CMA JFA, EPA 

1.4.3. Sensibilizar a comunidade 
cigana para a igualdade entre homens 
e mulheres e para a prevenção da 
violência doméstica e de género 

1.4.3.1. Ações de sensibilização 
destinadas a mulheres e homens 
da comunidade cigana 

Nº de ações 1 1 1 1 CMA JFA, TD 

1.4.4. Informar os/as imigrantes sobre 
os seus direitos e sobre os recursos 
de apoio existentes 

1.4.4.1. Ações de informação 
destinadas à população 
imigrante do concelho 

Nº de ações 1 1 1 1 CMA - 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

100 

 

 

EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

2.1. Promover o 
diálogo social entre 

os/as 
trabalhadores/as 

2.1.1. Criar um espaço 
seguro e participado de 
partilha de 
necessidades/dificuldades 
e de construção de 
soluções inovadoras 

2.1.1.1. Elaboração e 
aplicação anual de 
questionário de 
satisfação profissional 

Questionário 
elaborado| Nº de 
questionários aplicados 

1 | x x | 70 x | 70 x | 70 CMA - 

2.1.1.2. Encontros 
informais entre 
trabalhadores/as e 
dirigentes 

Nº de encontros | Nº de 
participantes 

2 | 20 2 | 20 2 | 20 2 | 20 CMA - 

2.2. Contribuir para a 
visibilidade da 

igualdade entre 
mulheres e homens 

através da adoção de 
linguagem inclusiva 

2.2.1. Adotar linguagem 
inclusiva em documentos 
oficiais e em produtos de 
comunicação interna e 
externa 

2.2.1.1. Criação de 
folheto informativo 
sobre adoção de 
linguagem inclusiva 

Folheto criado | % de 
documentos/produtos 
(amostra: 50) 

1 | >50% x | >60% x | >70% x | >80% CMA - 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 2.3. Promover a conciliação 

profissional, pessoal e 
familiar dos/as 

trabalhadores/as 

2.3.1. Informar os/as 
trabalhadores/as sobre as 
medidas já existentes no 
domínio da promoção da 
conciliação profissional, pessoal 
e familiar 

2.3.1.1. Criação de folheto 
informativo 

Folheto criado | Nº 
de folhetos 
impressos e 
distribuídos 

1 | 130  x | 130  CMA - 

2.3.2. Contribuir para a 
melhoria da conciliação 
profissional, pessoal e familiar 
dos/as trabalhadores/as 

2.3.2.1. Implementação de 
dia do/a filho/a (min. até 
12 anos) - Dispensa da 
manhã ou tarde do dia de 
aniversário 

Aprovação em 
reunião de câmara 

31 dez. 

      

CMA - 

2.3.2.2. Implementação de 
apoio ao/à cuidador/a 
informal - Extensão de 
direito de horário flexível 

Aprovação em 
reunião de câmara 

31 dez. 

      

CMA - 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

2.4. Promover a 
comunicação como 

ferramenta de 
veiculação dos 
princípios da 

igualdade e da não 
discriminação junto da 

comunidade 

2.4.1. Promover a 
representação equilibrada de 
mulheres e de homens em 
produtos de comunicação 

2.4.1.1. Criação de 
ferramenta de monitorização 
a ser aplicada pelo Serviço de 
Comunicação 

Ferramenta criada | % 
de mulheres 
representadas 
(amostra: 50) 

1 | 50% x | 50% x | 50% x | 50% CMA - 

2.4.2. Criar conteúdos 
específicos, de informação e 
sensibilização, para a 
promoção da igualdade e da 
não discriminação e para a 
prevenção da violência 
doméstica e de género 

2.4.2.1. Criação de conteúdos 
sobre a igualdade e a não 
discriminação com o 
envolvimento da 
comunidade 

Nº de conteúdos 
criados 

2 2 2 2 CMA AECA, EPA 

2.4.2.2. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
igualdade entre mulheres e 
homens 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 6 6 6 CMA - 

2.4.2.3. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
violência doméstica e de 
género 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 6 6 6 CMA - 

2.4.2.4. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
não discriminação 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 6 6 6 CMA - 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

3.1. Reforçar e divulgar o 
compromisso do município 

com os princípios da 
igualdade e da não 

discriminação 

3.1.1. Evidenciar, de forma 
clara e transparente, o 
alinhamento da autarquia 
com os princípios da 
igualdade e da não 
discriminação, nos termos da 
ENIND 

3.1.1.1. Incluir no Regulamento da 
Organização dos Serviços da 
Câmara Municipal o compromisso 
da autarquia com os princípios da 
igualdade e da não discriminação 

Regulamento 
revisto 

31/dez.       CMA - 

3.1.1.2. Revisão do código de 
conduta da autarquia no sentido de 
reforçar a promoção da igualdade e 
da não discriminação 

Código de conduta 
revisto 

  31/dez.     CMA - 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

3.2. Adotar procedimentos 
internos que promovam, de 

forma estrutural e 
continuada, a igualdade e a 

não discriminação 

3.2.1. Adotar objetivos, 
indicadores e sistemas de 
recolha e armazenamento de 
informação (por sexo) que 
permitam uma 
monitorização eficiente e 
contínua 

3.2.1.1. Inclusão de objetivos 
para a promoção de 
igualdade entre homens e 
mulheres, não discriminação 
e conciliação no SIADAP 1 

Nº de objetivos   1 1   CMA - 

3.2.1.2. Criação de 
ferramentas padronizadas de 
registo de todas as ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA e da promoção da 
igualdade e da não 
discriminação (que 
contemplem a desagregação 
por sexo dos/as 
participantes) 

Ferramentas criadas 31/dez.       CMA - 

3.2.2. Contribuir para uma 
representação equilibrada de 
mulheres e de homens nos 
vários níveis de tomada de 
decisão 

3.2.2.1. Adoção do princípio 
da paridade entre homens e 
mulheres nos processos de 
seleção e nomeação de 
candidatos/as aos vários 
níveis de tomada de decisão 
(membros do executivo, 
dirigentes, 
coordenadores/as) 

% de mulheres     >40%   CMA - 

3.2.3. Operacionalizar a 
monitorização das ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA e a prestação de 
contas às partes interessadas 

3.2.3.1. Elaboração de 
relatório anual das ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA 

Relatório elaborado 31/dez. 31/dez. 31/dez. 31/dez. CMA/EIVL - 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

3.3. Contribuir para o 
reforço do papel da 

comunidade local como 
agente de promoção dos 
princípios da igualdade e 

da não discriminação 

3.3.1. Promover e apoiar 
projetos e iniciativas locais 
no domínio da igualdade e 
da não discriminação 

3.3.1.1. Revisão do 
Regulamento do Apoio ao 
Movimento Associativo - 
Atribuição de majoração do 
apoio financeiro a entidades 
do terceiro setor ou a 
projetos que intervenham no 
domínio da igualdade e da 
não discriminação 

Programa criado | Nº 
de apoios concedidos 
com majoração 

31/dez. | x x | 3 x | 3 x | 5 CMA - 

3.3.2. Operacionalizar uma 
rede de trabalho de base 

comunitária no domínio da 
igualdade e da não 

discriminação 

3.3.2.1. Constituição do 
Grupo de Atores Locais pela 
Igualdade 

Grupo constituído 31/dez. 

      

CMA 

JFA, 
JFVNB, 

CSA, GNR, 
AHBVA, 
AECA, 

EPA, CPCJ, 
TD 

3.3.2.2. Ação de capacitação 
sobre a operacionalização do 
trabalho em rede no domínio 
da igualdade e da prevenção 
da violência doméstica e de 
género 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 5 

      

NAV Beja 

JFA, 
JFVNB, 

CSA, GNR, 
AHBVA, 
AECA, 

EPA, CPCJ, 
TD 
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4. TRABALHO EM REDE E EM PARCERIA 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

4.1. Contribuir para o trabalho 
em rede e para o 

estabelecimento de parcerias, 
nomeadamente através da 
partilha de experiências e 

boas práticas no domínio da 
igualdade e da não 

discriminação com outros 
municípios 

4.1.1. Associar a autarquia a 
iniciativas de âmbito 
nacional de promoção dos 
objetivos da ENIND 

4.1.1.1. Integração da 
Rede de Autarquias para a 
Igualdade 

Integração efetiva 31/dez.       CMA - 

4.2. Contribuir para a 
integração dos objetivos da 

ENIND nas redes de trabalho 
e fóruns municipais 

4.2.1. Promover os objetivos 
da ENIND junto das redes de 
trabalho e fóruns municipais 

4.2.1.1. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida à Rede Social de 
Alvito 

Nº de sessões | Nº de 
participantes 

1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 CMA - 

4.2.1.2. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Educação 

Nº de sessões | Nº de 
participantes 

1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 CMA - 

4.2.1.3. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Desporto 

Nº de sessões | Nº de 
participantes 

1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 CMA - 

4.2.1.3. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Juventude 

Nº de sessões | Nº de 
participantes 

1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 CMA - 
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4.2. Modelo de governação e plano de monitorização e avaliação 

 

Como vimos, um dos eixos do PMICA está centrado na sustentabilidade das iniciativas no 

domínio da igualdade e não discriminação, de modo a assegurar não só a implementação efetiva 

e eficiente das medidas propostas no Plano durante a sua vigência, mas também a continuidade 

do seu impacto na posterioridade. 

 

Nessa mesma linha, é fundamental contemplar dois outros aspetos, intimamente ligados: o 

modelo de governação do Plano, que expressa de forma clara e transparente o papel de todos 

os atores-chave envolvidos, e o plano de monitorização e avaliação que se constitui, 

simultaneamente, enquanto ferramenta de trabalho e de prestação de contas. 

 

Comecemos pelo primeiro, representado na figura abaixo. Foram definidos três órgãos, cada um 

com uma função objetiva, assim como a relação existente entre eles. Uma vez mais, a sua 

estrutura foi pensada para permitir a sua continuidade após a conclusão do Plano e, também, 

para dar espaço a eventuais transformações (por exemplo, a inclusão de novos membros nos 

grupos de trabalho). 

 

Figura 1 - Organigrama do modelo de governação do PMICA 

 
 

Assim, à Equipa para a Igualdade na Vida Local – que, como vimos mais acima, integra uma 

vereadora eleita e dirigentes de 4 das 5 Unidades Orgânicas da autarquia – cabe o papel de 

coordenação, tomada de decisão, monitorização e avaliação. 

 

O Grupo de Atores Locais pela Igualdade (GALI) tem uma função consultiva que se pretende, 

contudo, ativa e participada: o seu envolvimento é fundamental, não só para que o seu 

conhecimento da realidade social do território informe a intervenção, mas também para que os 
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membros que compõem o Grupo se apropriem do Plano e, consequentemente, dos seus 

principais objetivos. 

 

Tendo presente que o GALI poderá vir a integrar todas as entidades pertinentes e/ou 

interessadas, a sua composição inicial é a seguinte: Junta de Freguesia de Alvito, Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, Centro de Saúde de Alvito, Posto Territorial de Alvito da 

Guarda Nacional Republicana, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito, 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alvito, Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Alvito, Escola Profissional de Alvito e Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado. 

 

Por fim, ao órgão executivo cabe, como o título indica, a execução dos objetivos e das medidas 

do Plano, numa dinâmica que se pretende proativa. Ainda que seja composto tanto pela EIVL 

como pelo GALI, de modo a garantir a participação de todos/as os/as intervenientes, é 

encabeçado pelas/os Conselheiras/os Locais para a Igualdade, que ficam assim responsáveis 

pela sua operacionalização. 

 

De modo a facilitar esta última e, simultaneamente, assegurar a prestação de contas – 

nomeadamente ao órgão político do concelho, a todas as entidades envolvidas e à própria 

comunidade – foi concebido um plano de monitorização e avaliação, acompanhado de um 

cronograma anual das sessões de trabalho a realizar. A série de instrumentos de registo, 

tratamento e armazenamento de dados que o PMICA prevê criar será particularmente útil para 

que as metas definidas neste plano de monitorização e avaliação sejam cumpridas com sucesso 

e eficiência. 

 

Como é possível verificar no quadro abaixo, foram definidos, grosso modo, três momentos 

fundamentais ao longo de cada ano de vigência do PMICA: um primeiro conjunto de sessões de 

trabalho, a agendar em janeiro, nas quais deverá ser definido o plano de ação ou de atividades 

anual, tendo como ponto de partida o relatório de avaliação anterior; um segundo, que tem 

como principal objetivo fazer o ponto de situação, apresentado pelas/os Conselheiras/os Locais 

para a Igualdade sob a forma de um relatório de monitorização; e, por fim, no final de cada ano, 

um conjunto de reuniões para discussão e aprovação do relatório de avaliação anual, que deverá 

conter recomendações para as medidas a implementar no futuro. 

 

Este plano de monitorização e avaliação prevê ainda a elaboração de um relatório de avaliação 

dos primeiros 12 meses de execução, realizado por uma entidade avaliadora externa, assim 

como um relatório final do PMICA que incida sobre todo o período da sua vigência (2022-2025). 
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Tabela 27 - Plano anual de sessões de trabalho, monitorização e avaliação 

 

Sessões de trabalho Objetivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

EIVL - Sessão 1 
Definição do plano de ação 
anual 

                        

GALI - Sessão 1 
Definição do plano de ação 
anual 

                        

EIVL - Sessão 2 
Ponto de situação de 
medidas implementadas e a 
implementar 

                        

GALI - Sessão 2 
Ponto de situação de 
medidas implementadas e a 
implementar 

                        

EIVL - Sessão 3 
Avaliação do plano de ação 
anual e aprovação do 
relatório 

                        

GALI - Sessão 3 
Avaliação do plano de ação 
anual 

                        

  

Produtos 
Atribuição de 

responsabilidades 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Relatório de 
avaliação dos 

primeiros 12 meses 
(Dez. 2022) 

Elaboração: Avaliador 
externo 

                      2022 
Apresentação a: GALI 

Aprovação: EIVL, Assembleia 
Municipal, Executivo 
Camarário 

Plano de 
ação/Plano de 

atividades anual 

Elaboração: CLI 

                        Consulta de: GALI 

Aprovação: EIVL 

Relatório de 
monitorização 

Elaboração: CLI 
                        

Apresentação a: GALI e EIVL 

Relatório de 
avaliação do Plano 

de ação anual 

Elaboração: CLI 

                        
Apresentação a: GALI 

Aprovação: EIVL, Assembleia 
Municipal, Executivo 
Camarário 

Relatório de 
avaliação final (Dez. 

2025) 

Elaboração: CLI 

                      2025 
Apresentação a: GALI 

Aprovação: EIVL, Assembleia 
Municipal, Executivo 
Camarário 

 

É fundamental que estes produtos – em especial os relatórios de avaliação – sejam 

disponibilizados ao público no website do município. 
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4.3. Estratégia de comunicação e divulgação 

 

De facto, a comunicação tem uma importância indiscutível: demonstra-o o peso que assume 

neste Plano para a Igualdade, que conta com um eixo dedicado a esta área, assim como as 

referências feitas na secção anterior à indispensabilidade da prestação de contas. 

 

Para além destes pontos, a comunicação é ainda o veículo mais evidente para dar visibilidade às 

questões da igualdade e da não discriminação, e para promover a partilha de boas práticas entre 

atores sociais que intervêm nesta área, nomeadamente entre autarquias. 

 

Assim, e de modo a complementar o PMICA, foi desenhada uma estratégia de comunicação e 

divulgação tendo em conta todos os aspetos referidos, bem como os diferentes públicos-alvo 

aos quais o Plano deverá chegar. 

 

Tabela 28 - Estratégia de comunicação do PMICA 

 

Público-alvo Objetivos Medidas 
Meios de 

comunicação 
Metas 

temporais 

Comunidade 
local 

Divulgar o PMICA 

Criação de separador de 
apresentação do PMICA 

Website 31/mai. 2022 

Disponibilização do PMICA Website 31/mai. 2022 

Divulgar ações previstas no 
PMICA 

Criação de identidade 
gráfica 

Cartazes, folhetos, 
redes sociais, website 

31/mai. 2022 

Divulgação de todas as 
ações dirigidas à 
comunidade 

Cartazes, folhetos, 
redes sociais 

Mensal 

Divulgar resultados do PMICA 

Disponibilização dos 
relatórios anuais 

Website Anual 

Realização de evento de 
divulgação 

Encontro presencial Bienal 

          

Stakeholders 
internos e 
parceiros 
externos 

Divulgar ações previstas no 
PMICA 

Criação de newsletter Newsletter Trimestral 

Divulgar resultados do PMICA 

Disponibilização dos 
relatórios anuais 

Website, e-mail Anual 

Realização de evento de 
divulgação 

Encontro presencial Bienal 

          

Entidades 
congéneres 
(autarquias) 

Partilha de experiências e de 
boas-práticas 

Participação em eventos 
promovidos por outras 
autarquias 

Eventos presenciais, 
eventos online 

31/dez. 2022 

Realização de eventos de 
partilha 

Eventos presenciais, 
eventos online 

Anual 
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Foram ainda considerados diferentes meios de comunicação – website, redes sociais, suportes 

impressos, eventos presenciais e online -, no sentido de potenciar o alcance da divulgação. 

Por fim, importa referir que, se em alguns casos, foram estabelecidas metas temporais concretas 

para o primeiro ano de implementação do PMICA – por exemplo, a elaboração da identidade 

gráfica -, para a maioria das medidas foi definida a periodicidade da sua execução, de modo a 

que lhes seja dada continuidade ao longo dos 4 anos de vigência do Plano. 

 

 

4.4. Recursos 
 

Pensar a operacionalização do PMICA requer considerar os recursos que deverão ser 

mobilizados, nomeadamente os humanos e financeiros – a previsão para os 4 anos de vigência 

do Plano, por eixo e por medida, é apresentada nas tabelas abaixo. 

 

Deixamos a nota de que esta planificação deverá ser entendida como indicativa e não como 

taxativa. De facto, e de modo a garantir o impacto efetivo das ações propostas, é fundamental 

que haja margem para ajustes, definidos com base nos resultados alcançados e nas iniciativas 

concretas definidas para cada ano. 
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EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Medida 
2022 2023 2024 2025 

Total 
Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos 

1.1.1.1. Ações de formação na área da igualdade e não discriminação 80 € 
HT: CLI, 

dirigentes 
80 € 

HT: CLI, 
dirigentes 

80 € HT: CLI, dirigentes 80 € 
HT: CLI, 

dirigentes 
320 € 

1.1.2.1. Ações de formação na área da igualdade e não discriminação 

80 € 

HT: CLI, Serviço 
R. H. 

- - 

80 € 

HT: CLI, Serviço R. 
H. 

- - 

160 € 1.1.3.1. Ações de formação na área da igualdade e não discriminação 
HT: CLI, Gabinete 

Comunicação 
- - 

HT: CLI, Gabinete 
Comunicação 

- - 

1.1.4.1. Ações de formação na área da igualdade e não discriminação 
HT: CLI, 

Trabalhadores/as 
- - 

HT: CLI, 
Trabalhadores/as 

- - 

1.2.1.1. Ações de capacitação na área da igualdade e não 
discriminação 

40 € 

HT: CLI - - 

40 € 

HT: CLI - - 

80 € 1.2.2.1. Ações de capacitação na área da igualdade e não 
discriminação, em particular na temática da conciliação profissional, 
pessoal e familiar 

HT: CLI - - HT: CLI - - 

1.3.1.1. Ações de capacitação na área da igualdade e não 
discriminação 

80 € HT: CLI - - 80 € HT: CLI - - 160 € 

1.3.2.1. Atividades sobre igualdade e não discriminação, direcionadas 
aos/às alunos/as do pré-escolar e do 1º ciclo 

80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 160 € 

1.3.3.1. Criação de núcleo informal de professores/as, com o objetivo 
de promover a igualdade e a não discriminação de forma transversal 
e multidisciplinar 

- HT: CLI - - - - - -   

1.3.3.2. Criação de figura de Conselheiro/a para a Igualdade na Escola 
Profissional de Alvito 

- HT: CLI - - - - - -   

1.3.4.1. Ações de sensibilização sobre igualdade e não discriminação 80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 80 € HT: CLI 320 € 

1.4.1.1. Encontros, tertúlias e/ou workshops 60 € HT: CLI 200 € HT: CLI 200 € HT: CLI 200 € HT: CLI 660 € 

1.4.1.2. Ações de sensibilização destinadas à população sénior - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - 

1.4.2.1. Eventos culturais de promoção da multiculturalidade 200 € HT: CLI 200 € HT: CLI 200 € HT: CLI 200 € HT: CLI 800 € 

1.4.3.1. Ações de sensibilização destinadas a mulheres e homens da 
comunidade cigana 

40 € HT: CLI 40 € HT: CLI 40 € HT: CLI 40 € HT: CLI 160 € 

1.4.4.1. Ações de informação destinadas à população imigrante do 
concelho 

40€ HT: CLI 40€ HT: CLI 40€ HT: CLI 40€ HT: CLI 160€ 

Total 780 € - 720 € - 920 € - 720 € - 3 140 € 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Medida 
2022 2023 2024 2025 

Total 
Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos 

2.1.1.1. Elaboração e aplicação anual de 
questionário de satisfação profissional 

- 
HT: CLI, Serviço R. 

H. 
- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

2.1.1.2. Encontros informais entre 
trabalhadores/as e dirigentes 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

2.2.1.1. Criação de folheto informativo 
sobre adoção de linguagem inclusiva 

- HT: CLI - - - - - - 0 € 

2.3.1.1. Criação de folheto informativo - 
HT: CLI, Serviço R. 

H. 
- - - - - - 0 € 

2.3.2.1. Implementação de dia do/a 
filho/a (min. até 12 anos) - Dispensa da 
manhã ou tarde do dia de aniversário 

- HT: CLI - - - - - - 0 € 

2.3.2.2. Implementação de apoio ao/à 
cuidador/a informal - Extensão de direito 
de horário flexível 

- HT: CLI - - - - - - 0 € 

2.4.1.1. Criação de ferramenta de 
monitorização a ser aplicada pelo Serviço 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- - - - - - 0 € 

2.4.2.1. Criação de conteúdos sobre a 
igualdade e a não discriminação com o 
envolvimento da comunidade 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- - - - - - 0 € 

2.4.2.2. Divulgação de conteúdos digitais 
e/ou em suporte impresso sobre a 
igualdade entre mulheres e homens 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

0 € 

2.4.2.3. Divulgação de conteúdos digitais 
e/ou em suporte impresso sobre a 
violência doméstica e de género 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

0 € 

2.4.2.4. Divulgação de conteúdos digitais 
e/ou em suporte impresso sobre a não 
discriminação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

- 
HT: CLI, Gabinete 
de Comunicação 

0 € 

Total 0 € - 0 € - 0 € - 0 € - 0 € 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Medida 
2022 2023 2024 2025 

Total 
Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos 

3.1.1.1. Incluir no Regulamento da Organização dos Serviços da Câmara 
Municipal o compromisso da autarquia com os princípios da igualdade e da não 
discriminação 

- 
HT: CLI, 

Dirigentes 
- - - - - - 0 € 

3.1.1.2. Revisão do código de conduta da autarquia no sentido de reforçar a 
promoção da igualdade e da não discriminação 

- 
HT: CLI, 

Dirigentes 
- - - - - - 0 € 

3.2.1.1. Inclusão de objetivos para a promoção de igualdade entre homens e 
mulheres, não discriminação e conciliação no SIADAP 1 

- - - 
HT: CLI, 

Dirigentes 
- - - - 0 € 

3.2.1.2. Criação de ferramentas padronizadas de registo de todas as ações 
desenvolvidas no âmbito do PMICA e da promoção da igualdade e da não 
discriminação (que contemplem a desagregação por sexo dos/as participantes) 

- HT: CLI - - - - - - 0 € 

3.2.2.1. Adoção do princípio da paridade entre homens e mulheres nos 
processos de seleção e nomeação de candidatos/as aos vários níveis de tomada 
de decisão (membros do executivo, dirigentes, coordenadores/as) 

- - - - - - - - 0 € 

3.2.3.1. Elaboração de relatório anual das ações desenvolvidas no âmbito do 
PMICA 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

3.3.1.1. Revisão do Regulamento do Apoio ao Movimento Associativo - 
Atribuição de majoração do apoio financeiro a entidades do terceiro setor ou a 
projetos que intervenham no domínio da igualdade e da não discriminação 

- 
HT: CLI, 

Dirigentes, 
Trabalhadores/as 

- - - - - - 0 € 

3.3.2.1. Constituição do Grupo de Atores Locais pela Igualdade - HT: CLI - - - - - - 0 € 

3.3.2.2. Ação de capacitação sobre a operacionalização do trabalho em rede no 
domínio da igualdade e da prevenção da violência doméstica e de género 

- 
HT: CLI, 

Trabalhadores/as 
- - - - - - 0 € 

Total 0 € - 0 € - 0 € - 0 € - 0 € 
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EIXO 4. TRABALHO EM REDE E EM PARCERIA 

Medida 
2022 2023 2024 2025 

Total 
Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos Financeiros Humanos 

4.1.1.1. Integração da Rede de Autarquias para a Igualdade - HT: CLI - - - - - - 0 € 

4.2.1.1. Sessão de informação sobre a ENIND dirigida à Rede Social de 
Alvito 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

4.2.1.2. Sessão de informação sobre a ENIND dirigida ao Conselho 
Municipal de Educação 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

4.2.1.3. Sessão de informação sobre a ENIND dirigida ao Conselho 
Municipal de Desporto 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

4.2.1.3. Sessão de informação sobre a ENIND dirigida ao Conselho 
Municipal de Juventude 

- HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI - HT: CLI 0 € 

Total 0 € - 0 € - 0 € - 0 € - 0 € 
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/Linguagem%20inclusiva.pdf, disponível para consulta a 19 de dezembro de 2021 
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Câmara Municipal de Alvito (CMA Web 3), “Direitos à parentalidade”, https://cms.cm-

alvito.pt//upload_files/client_id_1/website_id_1/A_Atividade_Municipal/acao_social/igualdade_genero

/Direito%20de%20parentalidade.pdf, disponível para consulta a 19 de dezembro de 2021 

 

Carta Social, http://cartasocial.pt, disponível para consulta a 9 de dezembro de 2021 

 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), “Planos Municipais para a Igualdade”, 

https://www.cig.gov.pt/area-municipios/planos-municipais-para-a-igualdade/ , disponível para consulta 

a 1 de abril de 2022 
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ANEXO 1 – Indicadores de partida 

 

Indicadores H (N) M (N) Total (N) H (%) M (%) Fonte dos dados 
Data de recolha/ 

Período de referência  

Ind. 1 – Composição do órgão Câmara, por sexo               

Presidente 1 - 1 100 0 CMA 2022 

Vice-presidente 1 - 1 100   CMA 2022 

Vereadores/as 2 2 4 50 50 CMA 2022 

Ind. 2 – Composição do órgão Assembleia Municipal, por sexo               

Presidente 1 - 1 100 0 CMA 2022 

Restantes membros 11 5 16 68,75 31,25 CMA 2022 

Ind. 3 – Diretores Municipais, por sexo, (Direção Superior de 1º grau) N/A N/A - N/A N/A CMA 2022 

Ind. 4 - Diretores de Departamento Municipal, por sexo (Direção intermédia de 
1º grau) 

N/A N/A - N/A N/A CMA 2022 

Ind. 5 – Chefes de Divisão Municipal, por sexo, (Direção Intermédia de 2º grau) 
N/A N/A - N/A N/A CMA 2022 

Ind. 6 – Cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, por sexo 4 1 5 80 20 CMA 2022 

Ind. 7 – Trabalhadores/as, por sexo, por cada Direção, Departamento Municipal, 
e/ou Divisão Municipal, na Câmara Municipal 

              

Unidade Orgânica de Gestão de Recursos 1 7 8 12,5 87,5 CMA 2022 

Unidade Orgânica de Desenvolvimento Estratégico 4 10 14 28,6 71,4 CMA 2022 

Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento 1 8 9 11,1 88,9 CMA 2022 

Unidade Orgânica de Cultura, Educação e Desporto 43 13 56 76,8 23,2 CMA 2022 

Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Ambiente 41 12 53 77,4 22,6 CMA 2022 

Subunidade Administrativa de Serviços Escolares 1 20 21 4,8 95,2 CMA 2022 

Ind. 8 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, na categoria de Dirigentes 

2 049,71 € 2 049,71 € - - - CMA 2022 

Ind. 9 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, na categoria de Técnico Superior 

1 215,93 € 1 215,93 € - - - CMA 2022 

Ind. 10 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, na categoria de assistente técnico 

709,46 € 709,46 € - - - CMA 2022 
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Indicadores H (N) M (N) Total (N) H (%) M (%) Fonte dos dados 
Data de recolha/ 

Período de referência  

Ind. 11 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, na categoria de assistente operacional 

705,00 € 705,00 € - - - CMA 2022 

Ind. 12 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, na polícia municipal (agentes) 

N/A N/A - - - CMA 2022 

Ind. 13 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por 
sexo, noutras categorias/funções (AEC’s; AAAF;) 

709,46 € 709,46 € - - - CMA 2022 

Ind. 14 - Trabalhadores/as SEM contrato de trabalho em funções públicas, 
nomeação, ou comissão de serviço, desagregado por sexo (RSI; apoio ao 
emprego, estágios, contratos a termo, outros se existirem) 

635 € 635 € - - - CMA 2022 

Ind. 15 – Presidentes de Direção, por sexo, nas organizações Anexo 1.1. Anexo 1.1. Anexo 1.1. 63,6 36,4 CMA 2021-2022 

Ind. 16 – Membros das Direções, por sexo, nas organizações Anexo 1.1. Anexo 1.1. Anexo 1.1. 85,5 14,5 CMA 2021-2022 

Ind. 17 - Presidentes da Mesa da Assembleia Geral, por sexo, nas organizações 
Anexo 1.1. Anexo 1.1. Anexo 1.1. 90,9 9,1 CMA 2021-2022 

Ind. 18 - Membros da Mesa da Assembleia Geral, por sexo, nas organizações Anexo 1.1. Anexo 1.1. Anexo 1.1. 73,5 26,5 CMA 2021-2022 

Ind. 19 – Diretores/as Técnicos/as das Organizações, por sexo N/A N/A N/A N/A N/A CMA 2021-2022 

Ind. 20 – Representação de mulheres empregadoras no concelho 5 3 8 3,6 2,3 PORDATA 2019 

Ind. 21 – Diferencial entre ganho médio de mulheres e de homens, no concelho 
1 086,1 € 910,90 € -175,20 € - - PORDATA 2019 

Ind. 22 – Taxa de cobertura de creches e amas - - 0% - - ISS-IP 2020 

Ind. 23 – Taxa de cobertura de Jardins de Infância da Rede Pública - - 103,6% - - ISS-IP 2020 

Ind. 24 – Taxa de cobertura de Centros de Dia - - 44,6% - - ISS-IP 2020 

Ind. 25 - Taxa de cobertura de apoio domiciliário - - 98,3% - - ISS-IP 2020 

Ind. 26 –Taxa de cobertura de lares - - 678,1% - - ISS-IP 2020 
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Indicadores H (N) M (N) Total (N) H (%) M (%) Fonte dos dados 
Data de recolha/ 

Período de referência  

Ind. 27 – Nº de estruturas/resposta de atendimento a vítimas de violência contra 
as mulheres e violência doméstica, no concelho 

- - 1 - - CMA 2021 

Ind. 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 

- - 1 - - CMA 2021 

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 

- - 2 - - CMA 2021 

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 

2 3 5 3,2 4,8 AEA, EPA 2021 

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 

- - 0 - - CMA 2021 

Ind. 32 - Estudantes a frequentar cursos científico-humanísticos de ciências e 
tecnologias 

7 17 24 26,9 65,4 CMA 2021-2022 

Ind. 33 - Estudantes a frequentar cursos científico-humanísticos de ciências 
socioeconómicas 

0 1 1 0,0 3,8 CMA 2021-2022 

Ind. 34 - Estudantes a frequentar cursos científico-humanísticos de línguas e 
humanidades 

0 1 1 0,0 3,8 CMA 2021-2022 

Ind. 35 - Estudantes a frequentar cursos científico-humanísticos de artes visuais 
0 0 0 0 0 CMA 2021-2022 

Ind. 36 – Nº de ações de alfabetização e de capacitação para a utilização das TIC, 
destinadas a mulheres idosas 

- - 1 - - CMA 2021 

Ind. 37 – Rapazes e raparigas praticantes de desporto escolar 10 9 19 52,6 47,4 CMA 2021-2022 

Ind. 38 - Rapazes/homens e de raparigas/mulheres praticantes de desportos 
federados 

217 43 260 83,5 16,5 CMA 2021 
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ANEXO 1.1 – Indicadores de partida: Composição dos órgãos sociais das organizações do terceiro setor 

 

Entidade 

Ind. 15 - Presidentes de 
Direção 

Ind. 16 - Membros das 
Direções 

Ind. 17 - Presidentes da 
Mesa da Assembleia 

Geral 

Ind. 18 - Membros da 
Mesa da Assembleia 

Geral 

Ind. 19 - Diretores/as 
técnicos/as 

M H M H M H M H M H 

Associação Mundo Património 0 1 2 1 1 0 3 0 N/A N/A 

Clube Amadores de Pesca 1 0 1 4 0 1 0 3 N/A N/A 

Clube da Natureza de Alvito 0 1 2 3 0 1 2 1 N/A N/A 

Judo Clube de Alvito 1 0 2 1 0 1 2 1 N/A N/A 

Amigos do Cante de Alvito 1 0 0 5 0 1 1 1 N/A N/A 

Associação de Cante Coral Alentejano de 
Alvito 

1 0 0 3 0 1 0 3 N/A N/A 

Grupo Desportivo Cultural Baronia 0 1 0 8 0 1 0 3 N/A N/A 

Grupo Desportivo Cultural de Alvito 0 1 0 7 0 1 0 5 N/A N/A 

Associação inter.meada - - - - - - - -     

Associação de Caçadores Terras da 
Baronia 

0 1 0 8 0 1 0 3 N/A N/A 

Associação de Caçadores Vilanovense 0 1 0 8 0 1 0 3 N/A N/A 

Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de Alvito 

0 1 2 5 0 1 1 2 N/A N/A 

Total 4 7 9 53 1 10 9 25 - - 
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ANEXO 2 – PMICA com metas acumuladas entre 2022 e 2025 

 

EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 1.1. Capacitar os/as 

trabalhadores/as da CMA 
para a igualdade e a não 

discriminação 

1.1.1. Capacitar os/as dirigentes 
da CMA para a igualdade e a não 
discriminação 

1.1.1.1. Ações de formação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
dirigentes participantes 

1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 5 CMA - 

1.1.2. Capacitar a equipa do 
Serviço de Recursos Humanos 
para a igualdade e a não 
discriminação 

1.1.2.1. Ações de formação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 1   2 | 2   CMA - 

1.1.3. Capacitar a equipa do 
Serviço de Comunicação para a 
igualdade e a não discriminação 

1.1.3.1. Ações de formação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 2   2 | 3   CMA - 

1.1.4. Capacitar trabalhadores/as 
de diferentes serviços e de de 
diferentes categorias/carreiras 
para a igualdade e a não 
discriminação 

1.1.4.1. Ações de formação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 15 2 | 30 3 | 45 4 | 60 CMA . 

Ex
te

rn
a 

 

1.2. Capacitar atores-
chave da comunidade 

para a igualdade e a não 
discriminação 

1.2.1. Capacitar os/as dirigentes 
das organizações do terceiro 
setor para a igualdade e a não 
discriminação 

1.2.1.1. Ações de 
capacitação na área da 
igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 4   2 | 8   CMA - 

1.2.2. Capacitar os/as 
empresários/as locais para a 
igualdade e a não discriminação 

1.2.2.1. Ações de 
capacitação na área da 
igualdade e não 
discriminação, em particular 
na temática da conciliação 
profissional, pessoal e 
familiar 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 4   2 | 8   CMA - 

 

 



         
 

124 

 

 

EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 1.3. Capacitar e sensibilizar a 

comunidade escolar do 
concelho para a igualdade e a 

não discriminação 

1.3.1. Capacitar 
professores/as e pessoal não 
docente das escolas do 
concelho para a igualdade e a 
não discriminação 

1.3.1.1. Ações de capacitação 
na área da igualdade e não 
discriminação 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 10   2 | 20   CMA AECA, EPA 

1.3.2. Integrar conteúdos 
relacionados com a igualdade 
e a não discriminação nos 
programas anuais das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular e das Atividades de 
Animação e Apoio à Família 

1.3.2.1. Atividades sobre 
igualdade e não 
discriminação, direcionadas 
aos/às alunos/as do pré-
escolar e do 1º ciclo 

Nº de atividades 2 4 6 8 CMA - 

1.3.3. Contribuir para o 
engajamento dos diferentes 
atores da comunidade 
escolar na promoção da 
igualdade e da não 
discriminação 

1.3.3.1. Criação de núcleo 
informal de professores/as, 
com o objetivo de promover 
a igualdade e a não 
discriminação de forma 
transversal e multidisciplinar 

Núcleo criado | Plano 
anual de atividades 

31/dez. | 1 x | 2 x | 3 x | 4 AECA CMA 

1.3.3.2. Criação de figura de 
Conselheiro/a para a 
Igualdade na Escola 
Profissional de Alvito 

Figura criada 31/dez.       EPA CMA 

1.3.4. Sensibilizar os/as 
jovens estudantes para a 
igualdade e a não 
discriminação 

1.3.4.1. Ações de 
sensibilização sobre 
igualdade e não 
discriminação 

Nº de atividades 2 4 6 8 CMA AECA, EPA 
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EIXO 1. EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 1.4. Sensibilizar a 

comunidade para a igualdade 
e a não discriminação 

1.4.1. Sensibilizar a comunidade para 
a igualdade entre homens e mulheres 
e para prevenção da violência 
doméstica e de género 

1.4.1.1. Encontros, tertúlias e/ou 
workshops 

Nº de atividades 1 2 3 4 CMA JFA, CSA 

1.4.1.2. Ações de sensibilização 
destinadas à população sénior 

Nº de atividades 1 2 3 4 CMA - 

1.4.2. Sensibilizar a comunidade para 
a história e a cultura da comunidade 
cigana e de outras minorias étnicas e 
raciais com presença no concelho 

1.4.2.1. Eventos culturais de 
promoção da multiculturalidade 

Nº de eventos 1 2 3 4 CMA JFA, EPA 

1.4.3. Sensibilizar a comunidade 
cigana para a igualdade entre homens 
e mulheres e para a prevenção da 
violência doméstica e de género 

1.4.3.1. Ações de sensibilização 
destinadas a mulheres e homens 
da comunidade cigana 

Nº de ações 1 2 3 4 CMA JFA, TD 

1.4.4. Informar os/as imigrantes sobre 
os seus direitos e sobre os recursos 
de apoio existentes 

1.4.4.1. Ações de informação 
destinadas à população 
imigrante do concelho 

Nº de ações 1 2 3 4 CMA - 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

2.1. Promover o 
diálogo social entre 

os/as 
trabalhadores/as 

2.1.1. Criar um espaço 
seguro e participado de 
partilha de 
necessidades/dificuldades 
e de construção de 
soluções inovadoras 

2.1.1.1. Elaboração e 
aplicação anual de 
questionário de 
satisfação profissional 

Questionário 
elaborado| Nº de 
questionários aplicados 

1 | x x | 70 x | 140 x | 210 CMA - 

2.1.1.2. Encontros 
informais entre 
trabalhadores/as e 
dirigentes 

Nº de encontros | Nº de 
participantes 

2 | 20 4 | 40 6 | 60 8 | 80 CMA - 

2.2. Contribuir para a 
visibilidade da 

igualdade entre 
mulheres e homens 

através da adoção de 
linguagem inclusiva 

2.2.1. Adotar linguagem 
inclusiva em documentos 
oficiais e em produtos de 
comunicação interna e 
externa 

2.2.1.1. Criação de 
folheto informativo 
sobre adoção de 
linguagem inclusiva 

Folheto criado | % de 
documentos/produtos 
(amostra: 50) 

1 | >50% x | >60% x | >70% x | >80% CMA - 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 2.3. Promover a conciliação 

profissional, pessoal e 
familiar dos/as 

trabalhadores/as 

2.3.1. Informar os/as 
trabalhadores/as sobre as 
medidas já existentes no 
domínio da promoção da 
conciliação profissional, pessoal 
e familiar 

2.3.1.1. Criação de folheto 
informativo 

Folheto criado | Nº 
de folhetos 
impressos e 
distribuídos 

1 | 130  x | 260  CMA - 

2.3.2. Contribuir para a 
melhoria da conciliação 
profissional, pessoal e familiar 
dos/as trabalhadores/as 

2.3.2.1. Implementação de 
dia do/a filho/a (min. até 
12 anos) - Dispensa da 
manhã ou tarde do dia de 
aniversário 

Aprovação em 
reunião de câmara 

31 dez. 

      

CMA - 

2.3.2.2. Implementação de 
apoio ao/à cuidador/a 
informal - Extensão de 
direito de horário flexível 

Aprovação em 
reunião de câmara 

31 dez. 

      

CMA - 
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EIXO 2. COMUNICAÇÃO 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

2.4. Promover a 
comunicação como 

ferramenta de 
veiculação dos 
princípios da 

igualdade e da não 
discriminação junto da 

comunidade 

2.4.1. Promover a 
representação equilibrada de 
mulheres e de homens em 
produtos de comunicação 

2.4.1.1. Criação de 
ferramenta de monitorização 
a ser aplicada pelo Serviço de 
Comunicação 

Ferramenta criada | % 
de mulheres 
representadas 
(amostra: 50) 

1 | 50% x | 50% x | 50% x | 50% CMA - 

2.4.2. Criar conteúdos 
específicos, de informação e 
sensibilização, para a 
promoção da igualdade e da 
não discriminação e para a 
prevenção da violência 
doméstica e de género 

2.4.2.1. Criação de conteúdos 
sobre a igualdade e a não 
discriminação com o 
envolvimento da 
comunidade 

Nº de conteúdos 
criados 

2 4 6 8 CMA AECA, EPA 

2.4.2.2. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
igualdade entre mulheres e 
homens 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 12 18 24 CMA - 

2.4.2.3. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
violência doméstica e de 
género 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 12 18 24 CMA - 

2.4.2.4. Divulgação de 
conteúdos digitais e/ou em 
suporte impresso sobre a 
não discriminação 

Nº de conteúdos 
divulgados 

6 12 18 24 CMA - 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

3.1. Reforçar e divulgar o 
compromisso do município 

com os princípios da 
igualdade e da não 

discriminação 

3.1.1. Evidenciar, de forma 
clara e transparente, o 
alinhamento da autarquia 
com os princípios da 
igualdade e da não 
discriminação, nos termos da 
ENIND 

3.1.1.1. Incluir no Regulamento da 
Organização dos Serviços da 
Câmara Municipal o compromisso 
da autarquia com os princípios da 
igualdade e da não discriminação 

Regulamento 
revisto 

31/dez.       CMA - 

3.1.1.2. Revisão do código de 
conduta da autarquia no sentido de 
reforçar a promoção da igualdade e 
da não discriminação 

Código de conduta 
revisto 

  31/dez.     CMA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

130 

 

EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

In
te

rn
a 

3.2. Adotar procedimentos 
internos que promovam, de 

forma estrutural e 
continuada, a igualdade e a 

não discriminação 

3.2.1. Adotar objetivos, 
indicadores e sistemas de 
recolha e armazenamento de 
informação (por sexo) que 
permitam uma 
monitorização eficiente e 
contínua 

3.2.1.1. Inclusão de objetivos 
para a promoção de 
igualdade entre homens e 
mulheres, não discriminação 
e conciliação no SIADAP 1 

Nº de objetivos   1 2   CMA - 

3.2.1.2. Criação de 
ferramentas padronizadas de 
registo de todas as ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA e da promoção da 
igualdade e da não 
discriminação (que 
contemplem a desagregação 
por sexo dos/as 
participantes) 

Ferramentas criadas 31/dez.       CMA - 

3.2.2. Contribuir para uma 
representação equilibrada de 
mulheres e de homens nos 
vários níveis de tomada de 
decisão 

3.2.2.1. Adoção do princípio 
da paridade entre homens e 
mulheres nos processos de 
seleção e nomeação de 
candidatos/as aos vários 
níveis de tomada de decisão 
(membros do executivo, 
dirigentes, 
coordenadores/as) 

% de mulheres     >40%   CMA - 

3.2.3. Operacionalizar a 
monitorização das ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA e a prestação de 
contas às partes interessadas 

3.2.3.1. Elaboração de 
relatório anual das ações 
desenvolvidas no âmbito do 
PMICA 

Relatório elaborado 31/dez. 31/dez. 31/dez. 31/dez. CMA/EIVL - 
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EIXO 3. SUSTENTABILIDADE 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

3.3. Contribuir para o 
reforço do papel da 

comunidade local como 
agente de promoção dos 
princípios da igualdade e 

da não discriminação 

3.3.1. Promover e apoiar 
projetos e iniciativas locais 
no domínio da igualdade e 
da não discriminação 

3.3.1.1. Revisão do 
Regulamento do Apoio ao 
Movimento Associativo - 
Atribuição de majoração do 
apoio financeiro a entidades 
do terceiro setor ou a 
projetos que intervenham no 
domínio da igualdade e da 
não discriminação 

Programa criado | Nº 
de apoios concedidos 
com majoração 

31/dez. | x x | 3 x | 6 x | 11 CMA - 

3.3.2. Operacionalizar uma 
rede de trabalho de base 

comunitária no domínio da 
igualdade e da não 

discriminação 

3.3.2.1. Constituição do 
Grupo de Atores Locais pela 
Igualdade 

Grupo constituído 31/dez. 

      

CMA 

JFA, 
JFVNB, 

CSA, GNR, 
AHBVA, 
AECA, 

EPA, CPCJ, 
TD 

3.3.2.2. Ação de capacitação 
sobre a operacionalização do 
trabalho em rede no domínio 
da igualdade e da prevenção 
da violência doméstica e de 
género 

Nº de ações | Nº de 
participantes 

1 | 5 

      

NAV Beja 

JFA, 
JFVNB, 

CSA, GNR, 
AHBVA, 
AECA, 

EPA, CPCJ, 
TD 
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4. TRABALHO EM REDE E EM PARCERIA 

Dimensão Objetivo estratégico Objetivo específico Medida Indicadores 
Metas Entidades 

2022 2023 2024 2025 Responsáveis Envolvidas 

Ex
te

rn
a 

4.1. Contribuir para o trabalho 
em rede e para o 

estabelecimento de parcerias, 
nomeadamente através da 
partilha de experiências e 

boas práticas no domínio da 
igualdade e da não 

discriminação com outros 
municípios 

4.1.1. Associar a 
autarquia a iniciativas 
de âmbito nacional de 
promoção dos 
objetivos da ENIND 

4.1.1.1. Integração da Rede 
de Autarquias para a 
Igualdade 

Integração efetiva 31/dez.       CMA - 

4.2. Contribuir para a 
integração dos objetivos da 

ENIND nas redes de trabalho 
e fóruns municipais 

4.2.1. Promover os 
objetivos da ENIND 
junto das redes de 
trabalho e fóruns 
municipais 

4.2.1.1. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida à Rede Social de 
Alvito 

Nº de sessões | Nº 
de participantes 

1 | 5 2 |10 3 | 15 4 | 20 CMA - 

4.2.1.2. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Educação 

Nº de sessões | Nº 
de participantes 

1 | 5 2 |10 3 | 15 4 | 20 CMA - 

4.2.1.3. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Desporto 

Nº de sessões | Nº 
de participantes 

1 | 5 2 |10 3 | 15 4 | 20 CMA - 

4.2.1.3. Sessão de 
informação sobre a ENIND 
dirigida ao Conselho 
Municipal de Juventude 

Nº de sessões | Nº 
de participantes 

1 | 5 2 |10 3 | 15 4 | 20 CMA - 
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