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Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Municipal de Faro

Em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, venho requerer a V. Exa. o agendamento da proposta 

em anexo, para a próxima sessão da

Assembleia Municipal a realizar no dia 17 do corrente mês, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 21.º.. 

Atentamente,

Ilda Silva
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Proposta 

Consecução da Igualdade de Género no cumprimento da legalidade  

O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação 2014 -2017 (V 

PNI) se enquadra nos compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias 

internacionais, designadamente no âmbito da Organização das Nações Unidas, do Conselho da 

Europa, da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

destacando-se, pela sua relevância, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o Pacto 

Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011 -2020), a Estratégia para a 

Igualdade entre Mulheres e Homens 2010 -2015 e a Estratégia Europa 2020. 

O Plano acima mencionado acompanha igualmente os compromissos decorrentes da 

Declaração Política aprovada na 23ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 2000 (e as revisões subsequentes) e, ainda, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM) (ONU, 2000), em especial o Objetivo 3 «Promover a Igualdade de Género e o 

Empoderamento das Mulheres», quer enquanto objetivo específico, quer enquanto objetivo 

transversal e requisito para o cumprimento de todos os outros ODM. 

Para a prossecução dos objetivos do V PNI e tendo em vista a concretização das medidas 

previstas nas diferentes áreas, são privilegiadas as estratégias adotadas internacionalmente 

para a efetivação das políticas de igualdade, concretamente a transversalização da dimensão 

da igualdade de género nas políticas sectoriais e intersectoriais, a abordagem dos fenómenos 

de discriminação múltipla e a adoção de medidas de caráter positivo sempre que o recurso às 

mesmas se revelar como o meio adequado à superação de situações de desequilíbrio mais 

acentuado entre mulheres e homens. 

É imperiosa a promoção da não-discriminação entre mulheres e homens no trabalho e no 

emprego, pelo que se torna premente o incremento efetivo de condições favoráveis à 

igualdade de oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho, na conciliação entre a 

esfera profissional e da vida familiar e pessoal, bem como a promoção do empreendedorismo 

feminino.  



A igualdade entre mulheres e homens é um objetivo social em si mesmo, essencial a uma 

vivência plena da cidadania, constituindo um pré-requisito para se alcançar uma sociedade 

mais moderna, justa e equitativa. 

O novo “Regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de 

administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas 

cotadas em bolsa”, aprovado pela Lei nº 62/2017. 

A igualdade de género apresenta particular relevância para o sucesso das políticas de 

desenvolvimento, pelo que a prossecução de políticas ativas de igualdade entre mulheres e 

homens é um dever inequívoco e uma obrigação de todos aqueles e aquelas que asseguram o 

serviço público em geral. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia Municipal de 

Faro, na sua reunião de 17 de novembro de 2017, delibere que: 

1. A Câmara Municipal de Faro apresente a esta Assembleia de documento de intenções 

de política municipal sobre esta matéria, no prazo de 90 dias; 

 

2. O Executivo Câmara Municipal proceda à revisão e adoção do Plano Municipal para a 

Igualdade de Género e de Oportunidade de Faro para o período 2018-2021; 

 

3. Assuma o compromisso de designar para os diversos órgãos de representação sob 

indicação do Município, seja garantida uma presença mínima de 33%, resultante da 

aplicação do princípio da igualdade de género; 

 

4. O Executivo Municipal promova todas as medidas necessárias ao cumprimento 

atempado das metas requerida na Lei 62/2017, nomeadamente no que respeita às 

Empresas Municipais e aos lugares de chefia e administração do sector autárquico, 

garantindo um mínimo de 33% em todos os órgãos de gestão de empresa e 

assegurando o mínimo de 33% nas chefias intermédias nas estruturas da Câmara e 

empresas municipais; 

 

5. O Executivo Municipal apresente e adopte uma Carta de Compromisso, que garanta a 

implementação efetiva, entre outras, de medidas tendentes à promoção da igualdade 

na independência económica, da igualdade na remuneração por trabalho igual e por 

trabalho de igual valor, à igualdade na tomada de decisões, à promoção da promover a 



dignidade e a integridade, contendo igualmente propostas e objetivos necessários de 

combate à violência de género e à violência doméstica; 

 

6. A Câmara Municipal de Faro apresente, até 31 de janeiro de cada ano, um Relatório de 

situação sobre a implementação do Plano e Política de Igualdade e Dignidade Humana 

do Município, devendo a Assembleia Municipal proceder à avaliação e monitorização 

anual da implementação das medidas adotadas nesta matéria; 

 

7. Se constitua uma Comissão de Acompanhamento, no âmbito das atribuições desta 

Assembleia, designadamente com o intuito de avaliar das medidas implementadas 

pelo executivo municipal que corporizem as recomendações acima referidas;  

 

8. Promova, em conjunto com o Executivo Municipal, o dia 26 de fevereiro como o Dia 

Municipal da Igualdade, em honra de Maria Veleda; 

 

9. O Executivo Municipal assegure e coopere ativamente nas comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, 8 de março. 

 

 

 

Faro, 9 de novembro de 2017 

O Grupo Municipal do Partido Socialista 


