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PROGRAMA FORMAÇÃO 

INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA DA IGUALDADE  

ENTRE MULHERES E HOMENS NA AÇÃO MUNICIPAL 

Este curso de formação de dois dias integra-se no Projeto Local Gender Equality – 

Mainstreaming de género nas comunidades locais (LGE), desenvolvido pelo 

Centro de Estudos Sociais (CES), em parceria com as Câmaras Municipais de 

Ferreira do Alentejo, Lagoa (Algarve), Mangualde, Pombal e Póvoa de Lanhoso. 

OBJETIVOS 

Com esta formação pretende-se reforçar competências técnicas e de liderança ao 

nível do diagnóstico, implementação, monitorização e avaliação da integração da 

perspetiva da igualdade de género na ação municipal, dando a conhecer 

metodologias e instrumentos desenvolvidos no âmbito do projeto LGE. O objetivo é 

facilitar o conhecimento e a apropriação daquelas metodologias e ferramentas por 

parte de dirigentes e pessoal técnico das autarquias e das comunidades 

intermunicipais.  

As dinâmicas a estabelecer contribuirão para aumentar a confiança na promoção 

da igualdade e reforçar competências específicas nas seguintes áreas sectoriais: 

Cultura, Desporto, Juventude e Lazer; Urbanismo; Mobilidade e Segurança; 

Educação; Saúde e Ação Social; Emprego, Gestão de Pessoas, Formação e Violência 

no Trabalho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Dia 15 de junho 

09:00 – 11:00  Estereótipos de Género e Políticas Públicas 

11:00 – 11:30   Coffee Break 

11:30 – 13:00  Cultura, Desporto e Juventude  

13:00 – 14:00   Almoço 

14:00 – 15:30   Urbanismo  

15:30 – 16:00   Coffee Break 

16:00 – 17:30   Mobilidade e Segurança  

Dia 16 de junho 

09:00 – 11:00   Estereótipos de Género e Políticas Públicas 

11:00 – 11:30   Coffee Break 

11:30 – 13:00   Educação  

13:00 – 14:00   Almoço 
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14:00 – 15:30   Emprego, Gestão de Pessoas, Formação e Violência no 

Trabalho 

15:30 – 16:00   Coffee Break 

16:00 – 17:30   Saúde e Ação Social  

As dimensões a abordar em cada temática são: Princípios e Fundamentos de 

intervenção; Metodologias e Ferramentas de Diagnóstico, Planeamento, 

Implementação e Avaliação; e Apresentação de Boas Práticas. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO Métodos mistos: expositivo, interrogativo e 

ativo. Em todas as sessões, serão distribuídos todos os instrumentos produzidos 

no âmbito do projeto, com os quais as/os participantes terão oportunidade de ter o 

primeiro contacto. 

PARTICIPANTES Pessoal dirigente e técnico das Autarquias e das Comunidades 

Intermunicipais 

FORMADORES/AS Equipa responsável do projeto 

DATAS: 15 e 16 de Junho de 2016 

HORÁRIO 09:00 às 17:30 

DURAÇÃO 14 horas 

LOCAL CEDEC Centro de Desenvolvimento Económico – Ninho de Empresas de 

Ferreira do Alentejo     

INSCRIÇÃO 

A formação é aberta e não implica qualquer pagamento. Apesar de gratuita, a 
inscrição é obrigatória. O almoço é igualmente gratuito e obedece a registo na 
mesma ficha. A FICHA ESTÁ ACESSÍVEL EM 
http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=13969&pag=13982  
 
A organização reserva-se o direito de limitar o número de participantes de modo a 
assegurar o bom funcionamento das sessões. 

CERTIFICAÇÃO 

O Centro de Estudos Sociais compromete-se a passar um certificado de 

participação a cada participante (a enviar, uma vez terminada a formação e 

verificada a participação). 

Data limite de inscrição: 8 de junho 

Para qualquer esclarecimento contacte: 

E-mail: local.gender.equality@gmail.com 

http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=13969&pag=13982
https://webmail.ces.uc.pt/imp/message.php?Horde=44180e4b6614f3632bdb260a260118d6&index=40287

