Plano de Ação 2012 do PMIG
Focalização de Intervenção
1. Estruturas Familiares Específicas
Nº

1

Medida

Dimensão Principal - Conciliação Pessoal, Familiar e Profissional
Indicadores de
Atividade
Interveninentes Calendarização
Monitorização

Aumento de vagas de pré-escolar
Monitorização do nº de vagas
da rede pública

CONCIGO
DAS

2010/2012

Nº de vagas de préescolar criadas entre
2010 e 2012

Observações
Face à situação económica atual, é uma
atividade dependente de possibilidades de
financiamento
Responsável DAS: Eugénia Rodrigues
(monitorização)

Dimensão principal: promoção da igualdade de género na população idosa

6

Reunião com IPSS de idos@s e
Uniseixal para apresentação do
diagnóstico de género (indicadores CONCIGO
de idos@s) e construção de projeto- DAS
Desenvolvimento de 2 projetos
UMAR
piloto de promoção da igualdade piloto de promoção da IG
de género para a população idosa
Cooperativa pelo
Sonho
Construção de um projeto-piloto de
promoção da IG com a população
idosa

2011

Agendamento de reunião do grupo de trabalho
para definição de estratégia para
desenvolvimento do projeto piloto

2012

17-03-2012

Nº de reuniões
realizadas

Procedimentos: 1 reunião realizada no dia 21
de Outubro de 2011 com as IPSS de idos@s e
Uniseixal

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos

Responsável DAS: Soraia Issufo e Dora Abreu

1
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2. Risco e Emergência na Infância e Juventude
Dimensão principal: Investigação de Género

10

Diagnóstico de Género sobre as
problemáticas de intervenção da
CPCJ
Medida inicial:
"Constituição de um grupo de
trabalho no seio da Rede Social
para o Diagnóstico de Género
sobre as problemáticas de
intervenção da CPCJ"

CONCIGO
ISPCP
DAS
CPCJ do Seixal

2012

Realização de um
estudo

A desenvolver na sequência do Workshop
realizado com a CPCJ do Seixal e a CNCJP em 11
de Novembro de 2011 e no âmbito das
investigações de género a desenvolver com a
colaboração do ISCSP.
Responsável DAS: Eugénia e Isabel

Dimensão principal: Prevenção

11

Promover um Projeto
socioeducativo sobre promoção
de direitos de crianças e jovens
com incidência nas
representações de género

CONCIGO
DAS
ISCSP

2012

Realização do projecto
para o ano letivo
2012/2013 (Apreender
Brincando)

Realização de 2 estágios de serviço social sob
a coordenação da DAS
É uma atividade dependente de possibilidade
de financiamento para o Projeto Apre(e)nder
Brincando
Responsável: DAS: Equipa

3. Saúde e comportamentos associados à saúde
Dimensão principal: Informação, sensibilização e formação para a igualdade de género

15

Workshop para definição de
ações de sensibilização da
população masculina para maior
utilização dos serviços de saúde

CONCIGO
DAS
Ação de sensibilização em Igualdade ACES
de Género e Saúde
CIG
DDS
UMAR

2012

17-03-2012

Ações realizadas
Documentos
produzidos

Após definição da metodologia e do
referencial da ação pelo grupo de trabalho,
em colaboração com o conselho clínico do
ACES Seixal Sesimbra.
Aguarda agendamento por parte do ACES
Seixal- Sesimbra.
Responsável DAS: Isabel e Eugénia

2
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16

Apresentação dos resultados dos
Debates sobre a “Saúde na Mulher
Idosa”, com a participação das
pessoas idosas que participaram nas
atividades realizadas nos centros de
dia
Não está associado a uma medida
Nota: substitui a anterior
específica
formulação de “Realização de um
debate sobre a Saúde na Mulher
Idosa, com a participação das
pessoas idosas que participaram nas
atividades realizadas nos centros de
dia

MDM
CONCIGO
DAS
DDS
ACES
Rede Social

Desenvolvimento de uma
campanha de informação/ação de
Ação de sensibilização em Igualdade
sensibilização e desconstrução e
de Género ao profissionais de saúde
prevenção de estereótipos
e Campanha de informção
associados ao género e
comportamentos na saúde

CONCIGO
DAS
DDS
ACES
CIG

23 a 27 de maio de
Ações realizadas
2012
(3ª
Documentos
edição da Semana
produzidos
Social)

Debate final com MDM a realizar na Semana
Social
Responsável DAS: Soraia e Eugénia

Responsável DAS: Isabel e Eugénia

2012

Constituição de grupo
de trabalho pelo
CONCIGO (articular
com a DDS)

4. Emprego, precariedade profissional e desemprego
Dimensão principal: Informação, sensibilização e formação para a igualdade de género

22

Por sugestão da Directora do CE,
os destinatários deste workshop
passaram dos profissionais de
estruturas de emprego para os
Workshop sobre Igualdade de
profissionais do tecido
Género e Empreendedorismo
empresarial
Feminino para o tecido empresarial
Medida inicial: Promoção de uma
formação/ação de sensibilização
sobre empreendorismo feminino
nos serviços de emprego

CONCIGO
DAS
UMAR
IEFP-CE
IEFP-CF
NLI
Parcerias da rede na
área do emprego

17-03-2012

2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos

Agendamento de reunião pelo grupo de
trabalho, decorrente da reunião realizada em
25 de Outubro 2011 com IEFP (Centro de
Emprego e Centro de Formação), UMAR e NLI
Responsável DAS: Equipa
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24

25

Criação de um “Ninho de Emprego”
ao nível da prestação de serviços de
proximidade a mulheres e famílias.
Criação de uma bolsa de emprego
Por sugestão do grupo de trabalho,
de prestação de serviços de
reformulado da acção “Criação de
proximidade a mulheres e famílias
uma bolsa de emprego de prestação
de serviços de proximidade a
mulheres e famílias”

Promoção de formação
profissional para a prestação de
serviços de proximidade a
mulheres e famílias

CONCIGO
UMAR
IEFP-CE
IEFP-CF
NLI
Parcerias da rede na
área do emprego

CONCIGO
UMAR
IEFP-CE
IEFP-CF
ISS/NLI
Parcerias da rede na
área do emprego

17-03-2012

A operacionalizar pelo grupo de trabalho

2012

2011

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos

Responsável DAS: Equipa

Decorrente da reunião do grupo de trabalho
realizada em 25 de Outubro de 2011
Ações iniciadas em 2011:
> levantamento da estatística de mulheres a
receber subsídio de desemprego residentes
no concelho do Seixal efectuado pelo Centro
de Emprego;
> levantamento de mulheres desempregadas
beneficiárias da Medida de efectuar pelo
ISS/NLI.

4
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25

> levantamento das candidatas a
formandas a partir dos levantamento
efetuados, para a frequência de um
curso de formação à medida na área
dos serviços de proximidade a
Promoção de formação
mulheres e famílias;
profissional para a prestação de > criação por parte do IEFP/CFP de
serviços de proximidade a
um curso de formação à medida na
mulheres e famílias
área dos serviços de proximidade a
mulheres e famílias;
> promoção do “Ninho de Emprego”
para apoio a pessoas e grupos com
vista à constituição de empresas
e/ou outras estruturas organizavas.

CONCIGO
UMAR
IEFP-CE
IEFP-CF
ISS/NLI
Parcerias da rede na
área do emprego

2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos
Nº de ações de
formação propostas
e/ou realizadas
Nº de formandos/as
Inciativas realizadas

Responsável DAS: Equipa

5. Educação e Ensino
Dimensão principal: Conciliação pessoal, familiar e profissional
Dados solicitados à Equipa de Apoios
Educativos da Península de Setúbal Norte
(Alexandra Soares);

27

Adequação dos locais e horários
dos cursos de alfabetização e
implementação de babysiting

Levantamento dos horários de
cursos de alfabetização e
caracterização das pessoas
formandas

CONCIGO
DAS

2012

Informação sobre os
dados

Identificar estruturas com cursos de
alfabetização, horários e perfil de pessoas
utilizadoras (aplicação de questionário?)
Apresentação dos dados em reunião do
CONCIGO– Eugénia
Responsável DAS: Eugénia

17-03-2012

5
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29

Conceção de um projeto
Levantamento (desenvolvimento) intersectorial de âmbito municipal
de materiais pedagógicos para
para promover a integração da
crianças e jovens para a
dimensão de género nas práticas
desconstrução de estereótipos de pedagógicas, em todos os graus de
género associados às profissões ensino, através da disseminação de
materiais pedagógicos

DAS
DPEA Social Escolar
DE Rec. Educativos
Gab. Juventude
DAD
Div. Biblioteca
CONCIGO
UMAR
CIG
Docentes dos Agrup.
de Escolas (vários
graus de ensino)

Atividade iniciada em 2011
A operacionalizar pelo grupo de trabalho

2011/2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos
Nº de ações de
sensibilização
realizadas
Proposta de projeto
Parceiros envolvidos

Responsável DAS: Isabel e Eugénia

6. Pessoas Deficientes, respostas e serviços
Dimensão principal: informação, sensibilização e formação para a igualdade de oportunidades
DAS
Departamento de
Educação
CONCIGO
UMAR
CIG
CNAD

33

Realização de uma campanha
educativa para a não
discriminação das pessoas
deficientes

Constituição do grupo de trabalho

34

Desenvolvimento de uma ação de
sensibilização sobre a
universalidade da necessidade de
espaços públicos, comuns e
privados adaptados

Encontro de trabalho com projecto
“Podia ser Consigo” para a realização DAS
de uma campanha educativa de não CONCIGO
discriminação das pessoas
CNAD
deficientes

2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos

Lançamento no Dia
Ações realizadas
Internacional da
Documentos
Pessoa com
Deficiência em 2012 produzidos
(Dezembro de 2012)

17-03-2012

Responsável DAS: Equipa

Agendar encontro de trabalho com projecto
“Podia ser Consigo” para identificação das
discriminações e definição de campanha
Responsável DAS: Soraia Issufo e Dora Abreu
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7. Fruição cultural e prática desportiva
8. Participação cívica e política
Dimensão principal: Recomendação para a igualdade

46

Elaboração de uma
recomendação para a
necessidade de reforçar a
participação de mulheres nos
órgãos sociais do movimento
associativo

DAS
Estudo da participação de mulheres GAMA
nos órgãos sociais do movimento
MDM
CONCIGO
associativo local
ISCSP

2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos
Constituição do grupo
de trabalho
Realização do estudo

A operacionalizar pelo grupo de trabalho
Integração de uma estagiária de serviço social
do ISCSP na DAS
Discussão em reunião da recomendação com
CONCIGO e GAMA
Levar a aprovação em NE (Núcleo Executivo
da Rede Social)
Levar a
aprovação do CLASS
Responsável DAS: Soraia e Eugénia

Dimensão principal: Igualdade e emancipação
A operacionalizar pelo grupo de trabalho

Sensibilização em Igualdade de
Género e Associativismo

UMAR
DAS

2012

MDM
CONCIGO
DAS

2012

Nº de reuniões
realizadas
Documentos
produzidos
Constituição do grupo
de trabalho

Identificar nova estratégia para
operacionalização de sensibilização em IG
dirigida ao movimento Associativo Concelhio
UMAR vai identificar estratégia com equipa
(de formação)
Responsável DAS: Equipa

Desenvolvimento de uma ação de
48 sensibilização "Na política as
mulheres são capazes"

Desenvolvimento do Projeto
Governação Local no Feminino

17-03-2012

Reuniões realizadas
Documentos
produzidos

Responsável DAS: Equipa
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9. Proteção e benefícios sociais
10. Comunidades culturais
Dimensão principal: Formação para a Igualdade
Comunidade cigana – Mediadora Olga
Mariano no âmbito do Projeto Municipal de
Mediadores Ciganos
Promover uma ação de
sensibilização/formação sobre
comunidades culturais
Medida inicial:
Workshop sobre comunidades e
51
"Promover uma ação de formação identidades- Comunidade Cigana
anual em igualdade de género
para as associações de imigrantes
e de comunidades culturais"

Responsável DAS: Isabel Alves

DAS
CONCIGO

1º trimestre de
2012

17-03-2012

Nº de ações realizadas
Nº de participantes
Nº de
entidades/serviços
envolvidos

Ação de Sensibilização no âmbito do Projeto
Municipal de Mediadores Ciganos
3 sessões realizadas em Janeiro de 2013(1
sessão por grupo)
21 horas
43 Funcionários do atendimento ao público
da CMS
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11. Criminalidade
12. Violência doméstica
Avaliar a resposta local de apoio a Estágio ou Mestrando do ISCSP
54 vítimas de violência doméstica
Encontro para apresentação da
(GAVVD)
atividade

CONCIGO
DAS
Coop. Pelo
Sonho/GAVVD
ISCSP

2012

17-03-2012

Relatório da atividade
anual do GAVVD
Responsável DAS: Isabel Rosinha
Encontro a realizar

9

