Cávado + Igual
WEBINAR APRESENTAÇÃO

15 ABRIL 2021

Âmbito Territorial

Breve Descrição
• O Projeto “Cávado + Igual", integra como promotor a
CIM e como parceiros os 6 Municípios (Amares,
Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e
Amares), o CIES-IUL (entidade científica) e o KUN
(parceiro internacional).
• Pretende
materializar
a
1ª
abordagem
sistematizada e estratégica do território da CIM
direcionada para as questões da igualdade de
género e da conciliação da vida profissional,
pessoal e familiar, em matéria de gestão
organizacional dos Municípios.

Data de Inicio:
15/10/2020

Data de Fim:
31/08/2023

Enquadramento
Estratégico

Pacto para a
Coesão e
Desenvolvimento
Territorial do
Cávado 2020

Estratégia
Nacional para a
Igualdade e Não
Discriminação
2018-2030

Plano de
Desenvolvimento
Social
Supramunicipal
do Cávado 20162021

Programa para a
Conciliação da
Vida Profissional,
Pessoal e
Familiar (20182019)

Plano de ação
para a igualdade
entre mulheres
e homens
(2018/2021)

Objetivo Geral: Dotar o território do Cávado de um Documento Estratégico
Intermunicipal e de 6 Programas Municipais para a Conciliação como
ferramenta central da sua estratégia para a Igualdade e Não Descriminação
• Capacitar os/as técnicos/as da Equipa especializada em Igualdade e Não Discriminação do
Cávado com conhecimentos e competências para o desenvolvimento e planeamento do território, com
base nos princípios da igualdade e da não discriminação;

• Envolver os/as colaboradores/as dos diferentes departamentos/serviços municipais na definição
de medidas por Município promotoras da conciliação da vida pessoal, profissional e familiar;

Objetivo Geral: Dotar o território do Cávado de um Documento Estratégico
Intermunicipal e de 6 Programas Municipais para a Conciliação como
ferramenta central da sua estratégia para a Igualdade e Não Descriminação
• Dinamizar espaços de capacitação institucional e comunitária de partilha de conhecimentos sobre
estratégias e práticas laborais conciliadoras e recursos em prol da igualdade e da não discriminação;

• Avaliar as perceções e conhecimentos dos participantes/inquiridos sobre as medidas
promotoras de igualdade e conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional nos Municípios da
NUT III Cávado.

METAS/RESULTADOS

Garantir o
envolvimento de
90% dos/as
técnicos/as da
Equipa
especializada em
Igualdade e Não
Discriminação do
Cávado nas
ações formativas

Definir em cada
Município até
pelo menos 3
medidas
promotoras da
conciliação vida
pessoal,
profissional e
familiar

Aferir os índices
municipais e
intermunicipal
para a Igualdade
de Género na
Ação dos 6
Municípios e
Comunidade
Intermunicipal do
Cávado

Garantir o
envolvimento de
60 entidades
parceiras
representativas
dos vários
setores de
atividade locais
nos workshops
temáticos
intermunicipais

Dotar os
Municípios e
Comunidade
Intermunicipal do
Cávado de 1
Documento
Estratégico
Intermunicipal e
de 6 Programas
Municipais para a
Conciliação

INDICADORES DO PROJETO

•1 Documento Estratégico Intermunicipal
para a Igualdade e Conciliação
•1 Guia de Boas Práticas Municipais sobre
a Conciliação
•75% dos/as participantes demonstram
uma alteração positiva na
perceção/comportamento e/ou aquisição
de conhecimentos/competências.

19 municípios que implementam
instrumentos de promoção da
igualdade de género do EEA Grants
2009-2014;
190 profissionais formados nas
questões de género ao nível local e
regional (desagregados por sexo)

INDICADORES DO PROGRAMA

6 Diagnósticos e Programas Municipais
para a Igualdade e Conciliação

Plano de
Ação do
Projeto

Ação 1 - Diagnóstico

Inquérito por questionário sobre "Igualdade e Conciliação na vida pessoal,
familiar e profissional na CIM do Cávado
Sessões de trabalho em cada Município com os/as colaboradores/as
dos recursos humanos

Sessões de divulgação dos resultados do inquérito por questionário

Aplicação e Adaptação do Índice para a Igualdade de Género na Ação
Municipal
Elaboração e Disponibilização dos Diagnósticos Municipais para a
Igualdade e Conciliação

Ação 2 – Programa
Cávado + Igual

Ações de formação sobre a promoção da Igualdade de género a nível local,
nos diversos setores de ação dos municípios
Ações de capacitação com os responsáveis pelos diferentes
departamentos/serviços municipais
Workshops temáticos intermunicipais com entidades representativas
dos vários setores de atividade locais

Criação do Selo Municipal para a Igualdade e Conciliação

Redação dos Programas Municipais para a Igualdade e Conciliação e do
Documento Estratégico Intermunicipal para a Igualdade e Conciliação

Ação 3 – Formação

Ação de formação sobre a “Conciliação da vida profissional, pessoal
e familiar” da CIG junto dos/as colaboradores/as dos Municípios do
Cávado

Ação de formação sobre a Norma Portuguesa 4552-2016 “Sistema
de Gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e
pessoal”

Inclusão no Plano de Formação Interno dos Municípios, módulos
sobre a conciliação, a Igualdade e a não discriminação.

Ação 4 – Gestão,
Monitorização e Avaliação

Reuniões trimestrais de Equipa Especializada em Igualdade e Não
Discriminação do Cávado
Missão de Intercâmbio e Benchmarking com o KUN Centre for Equality
and Diversity

Guia de Boas Práticas Municipais sobre a Igualdade e Conciliação

Monitorização trimestral e avaliação intercalar

Supervisão e acompanhamento científico

Ação 5 – Disseminação e
Divulgação

Plano comunicacional (Imagem e Identidade Gráfica)

Alocação de um separador WEB para o projeto "Cávado mais IGUAL" no
site institucional
Webinar de apresentação pública do Projeto Cávado mais IGUAL aos
parceiros e à comunidade
Apresentação pública do projeto em sede de Conselhos Locais de
Ação Social municipais
Edição de Guia de Boas Práticas Municipais e o Documento
Estratégico Intermunicipal
Seminário Final para apresentação dos resultados obtidos

COORDENAÇÃO OPERACIONAL

Modelo de
Governação

Obrigado!

