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“A igualdade entre homens e mulheres é um imperativo e 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, e um desenvolvimento sustentável, no 

respeito pleno da dignidade humana.” 

In, Relatório Nacional sobre a Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

As autarquias enquanto promotoras de políticas locais e organismos públicos de proximidade têm cada vez 

mais como responsabilidade a assunção de competências em matéria da promoção de igualdade e 

cidadania em prol da construção de uma sociedade mais justa e igual. 

 

Constituiu-se, assim como objetivo promover, em conjunto com as várias entidades da Rede Social do 

Concelho de Beja, formas de agregar esforços e vontades numa intervenção concertada e articulada no 

sentido do desenvolvimento de ações de prevenção de violência das mais diversas formas, desconstrução 

de estereótipos, igualdade e não discriminação. 

 

Tendo em conta estes pressupostos, a Câmara Municipal de Beja apresenta o Plano Municipal para a 

Igualdade, Cidadania e Não Discriminação (2020-2022) que se constitui não só como um desafio em matéria 

de promoção de igualdade de género e cidadania, mas sobretudo como instrumento que estabelece uma 

estratégia local que contribui para a prevenção de situações de risco e mitigação de desigualdades. 

 

No âmbito da Rede Social de Beja, as questões da igualdade e cidadania sempre foram objeto da sua 

intervenção articulada, até numa perspetiva de mainstreaming na promoção de projetos e atividades nas 

diversas dimensões da sua atuação. No entanto, a existência de um Plano Municipal nesta área que permita 

um diagnóstico mais sustentado da realidade social e que congregue a informação/ recursos e intervenção 

nestes domínios potencia o foco a dar à prioridade estratégica de intervenção definida no Plano de 

Desenvolvimento Social: Igualdade e Cidadania. Paralelamente a uma dimensão mais externa é proposto no 

presente Plano a intervenção também ao nível interno, na própria estrutura do Município de Beja. 

 

O presente documento para além de se consubstanciar num processo dinâmico, no contexto da pandemia 

atual, as ações previstas em Plano de Ação poderão sofrer alterações/ atualizações em termos de 

concretização/ calendarização com vista à sua adaptabilidade à realidade social em constante mudança. 

Conforme previsto, o Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação (PMICND) será 

objeto de avaliação anual e constante monitorização, pelo que as adaptações a ocorrer serão registadas de 

modo participado.  
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1. ENQUADRAMENTO 

 

Nos termos do disposto no Artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, uma das tarefas 

fundamentais do Estado Português consiste em promover a igualdade entre homens e mulheres. O 

Artigo 13º da Constituição da República Portuguesa prevê a igualdade de oportunidades 

independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 

ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. 

  

Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as autarquias locais são entidades públicas que 

promovem os interesses das respetivas populações e asseguram a integração da perspetiva de género em 

todos os domínios de ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 

igualdade, assumindo um papel enquanto agente mobilizador de entidades que favoreçam a concretização 

de ações e medidas que permitam a territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da 

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 Portugal + Igual (ENIND). 

 

Esta Estratégia Portugal + Igual – (ENIND), pretende lançar um novo ciclo programático alinhado com a 

Agenda 2030 e apoiada em três Planos de Ação que “definem objetivos estratégicos e específicos em 

matéria de não discriminação em razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH), de prevenção 

e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica 

(VMVD), e de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e  

características sexuais (OIEC)”1.  

 

“A eliminação dos estereótipos é assumida como preocupação central da ENIND, orientando as medidas 

inscritas nos três Planos de Ação que dela decorrem. Os estereótipos de género estão na origem das 

discriminações em razão do sexo diretas e indiretas que impedem a igualdade substantiva entre mulheres e 

homens, reforçando e perpetuando modelos de discriminação históricos e estruturais. Reflexo da natureza 

multidimensional da desvantagem, os estereótipos na base da discriminação em razão do sexo cruzam com 

estereótipos na base de outros fatores de discriminação, como a origem racial e étnica, a nacionalidade, 

a idade, a deficiência e a religião. Também assim, o cruzamento verifica -se com a discriminação em razão 

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

práticas homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas e interfóbicas, e que se manifesta em formas de violência, 

exclusão social e marginalização, tais como o discurso de ódio, a privação da liberdade de associação e de 

expressão, o desrespeito pela vida privada e familiar, a discriminação no mercado de trabalho, acesso a 

bens e serviços, saúde, educação e desporto.”
2
 

                                                             
1 Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual – (ENIND) - Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 61/2018 
2 Idem 
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A ENIND pretende assim, orientar e perspetivar políticas públicas integradas e orientadas para a promoção 

de uma sociedade mais justa e equitativa, com uma vivência plena de cidadania.  

 

Paralelamente e em termos internacionais, Portugal aderiu a instrumentos internacionais vinculativos em 

matéria de eliminação da discriminação contra as mulheres e de defesa e promoção dos seus direitos, 

nomeadamente, como a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) e a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência doméstica (Convenção de Istambul).  

“Portugal assumiu também, em particular no quadro da Organização das Nações Unidas, do Conselho da 

Europa, da União Europeia e da CPLP, outros numerosos compromissos políticos nestes domínios, 

nomeadamente: 

 • Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e as 12 áreas críticas e documentos de compromisso 

decorrentes das suas revisões. 

• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

• Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e documentos de 

compromisso decorrentes das suas revisões. 

• Nova Agenda Urbana da ONU até 2036. 

• Estratégia do Conselho da Europa para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018 -2023, a qual 

estabelece seis domínios de ação prioritários. 

• Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2011 -2020 (Conselho da UE), Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género 2016 -2019 (Comissão Europeia), Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

e Plano de ação UE 2017 -2019 para colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres. 

• Estratégia Europa 2020, e o processo de reflexão na sequência do lançamento, em março de 2017, do 

Livro Branco sobre o futuro da Europa: reflexão e cenários para a UE -27 em 2025. 

• Estratégia Nacional para o Portugal 2030, em formulação. 

• Plano Estratégico de Cooperação para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres (CPLP) de 

2010, e Plano de Ação para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres (CPLP 2017 -2020). 

• Recomendação CM/Rec(2010)5 do Comité de Ministros aos Estados -Membros do Conselho da Europa 

sobre medidas para o combate à discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de 

género.”
3
  

 

Tendo por base o enquadramento atrás descrito, as autarquias constituem-se como esferas de governança 

mais próximas da população, representando os meios de intervenção melhor colocados para a 

implementação de estratégias de intervenção no combate à persistência de desigualdades e 

discriminações, contribuindo desta forma para uma sociedade mais igualitária, justa e socialmente coesa.  

 

                                                             
3 Idem 



                                              PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  _______________________________________________________________________________________ 

12 

 

A realização de uma igualdade efetiva entre mulheres e homens é uma dimensão fundamental da proteção 

e promoção dos direitos do ser humano e constitui um forte indicador da qualidade da democracia. Daqui 

decorre a necessidade de trabalhar ao nível das oportunidades, assegurando que homens e mulheres 

tenham igualdade de acesso nas várias esferas da sua vida. Neste âmbito e constituindo-se como 

prioridade para a Câmara Municipal de Beja a promoção de politicas publicas municipais de justiça social 

que visem o combate à discriminação e a promoção da solidariedade, no sentido de potenciar uma efetiva 

igualdade de oportunidades, considerou-se pertinente dar resposta a este desafio criando uma estratégia 

que permita a criação de abordagens integradas e coerentes da igualdade e não discriminação. 

 

Com base nestes pressupostos, o Município de Beja, pretende implementar uma estratégia para a 

integração da perspetiva da igualdade de género e cidadania como princípio fundamental da boa 

governação, através da elaboração e implementação de um Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e 

Não Discriminação. Este decorre do definido no Plano de Desenvolvimento Social, elaborado pela DDIS, 

nomeadamente na Prioridade Estratégica de intervenção – Igualdade e Cidadania na finalidade associada à 

Violência Doméstica e de Género e ao trabalho na dimensão interna com os/as trabalhadores/as da CMB. 

 

Pretende-se, assim, que o Plano Municipal se assuma não só como um documento agregador de toda a 

intervenção nesta matéria, da responsabilidade de vários parceiros sociais de apoio à elaboração de 

estratégias locais e à definição de procedimentos comuns para a promoção da igualdade de género, 

cidadania e não discriminação, numa perspetiva de prevenir situações de risco. 

 

Em termos metodológicos, considera-se de extrema importância iniciar este trabalho com a elaboração de 

um breve diagnóstico da situação real atual que seja impulsionador do próprio Plano, ao nível da descrição 

de recursos existentes na comunidade, nestas áreas, e de análise, em termos de género, de indicadores 

socioeconómicos, do território e da própria autarquia. Neste sentido, são apresentadas no presente Plano, 

duas dimensões de análise e intervenção: uma dimensão interna, até porque a Câmara Municipal de Beja, 

enquanto empregador público, não deverá demitir-se deste processo e uma dimensão externa, uma vez 

que pretende agregar a intervenção que as entidades concelhias praticam.  
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO MUNICIPIO DE BEJA 

2.1 . SITUAÇÃO ACTUAL DO TERRITÓRIO (Síntese) 

Mapa 1. Distrito de Beja    Mapa 2. Concelho de Beja 

    

Dados obtidos em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja  Dados obtidos em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Beja 

 

Mapa 3. Concelho de Beja – Freguesias    

  

Dados obtidos em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Beja#/media/Ficheiro:Beja_freguesias_2013.svg 

 

A dinâmica demográfica regista no essencial, estagnação dos quantitativos demográficos entre 2001 e 2011 

(+0,3%), envelhecimento e dificuldade de rejuvenescimento demográfico, resultante, em grande parte, da 

persistência da debilidade do tecido empresarial e da reduzida competitividade da base económica, 

sobretudo pelo aumento da longevidade e dificuldade de fixação de população jovem, em idade ativa. O 

concelho diferencia-se, contudo, no contexto regional pelo posicionamento da Cidade de Beja como Centro 

Urbano Regional e Capital do Baixo Alentejo, estatuto que lhe advém fundamentalmente da sua 

centralidade política e administrativa, da sua condição de principal centro empregador e fornecedor de 

Freguesias e Uniões do Concelho de Beja: 
- Albernoa/ Trindade 
- Baleizão 
- Beringel 
- Cabeça Gorda 
- Nª Srª das Neves 
- S. Matias 
- Salvada 
- Salvador e Stª Maria (Urbana) 
- Santiago Maior e S. João Batista (Urbana) 
- Santa Vitória/  Mombeja 
- S. Brissos/ Trigaches 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beja#/media/Ficheiro:Beja_freguesias_2013.svg
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/LocalDistritoBeja.svg/1200px-LocalDistritoBeja.svg.png&imgrefurl=https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja&docid=TX698ahTLJl1RM&tbnid=nSbPzHc_VPtwLM:&vet=1&w=1200&h=1757&bih=912&biw=1920&ved=2ahUKEwi4rovv7OHjAhXk8eAKHSHdBfEQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LocalBeja.svg
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bens e serviços, funções que tem vindo a reforçar, bem como da presença de equipamentos sociais e 

infraestruturas de apoio à economia, de âmbito regional (Parque de Exposições e a realização de eventos 

de projeção nacional, associações empresariais de âmbito regional e sub-regional e instituições de ensino 

profissional e superior e de investigação, aeroporto, equipamentos e serviços culturais). Diferencia-se ainda 

pela posição vantajosa no que respeita ao índice do poder de compra per capita (105,6 contra 81,2 no Baixo 

Alentejo e 88 na Região relativamente à média nacional), boa cobertura de equipamentos sociais e 

concentração de recurso humanos qualificados (138,9 diplomados de ensino superior por 1000hab, contra 

39,6 no Baixo Alentejo e 46,6 na Região, em 2011/12).  

Em 2011 a Cidade, com 25 148 habitantes, concentrava 70% da população do Concelho e era o 3º centro 

urbano mais populoso da NUT II, depois de Évora e Santarém, posição que mantém no que respeita à 

concentração de empresas e do emprego empresarial. Como consequência da progressiva concentração da 

população concelhia no seu principal centro urbano, tem vindo a registar crescimentos demográficos de 

6,4% entre 1991 e 2001 e de 7,1% entre 2001 e 2011, enquanto as freguesias rurais perderam no seu 

conjunto, 10,7% e 12,9% da população nos mesmos períodos. 
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2.2. CARACTERIZAÇAO DO TERRITÓRIO NUMA PERSPETIVA DE IGUALDADE 

2.2.1 Estrutura Demográfica 

Densidade Populacional 

O concelho de Beja de acordo com o INE apresenta uma área de 1 147,14 Km2 com indicadores 

demográficos e estimativas provisorias anuais da população residente, em 2017, tem uma densidade 

populacional de 29,5 habitantes por Km2. Tendo em conta a média nacional (109,9 hab/Km
2 – Continente), 

considera-se um valor muito reduzido, no entanto no contexto do Baixo Alentejo (com um valor de 13,8), 

verifica-se que, sendo Beja a capital de Distrito, o seu concelho é o que regista um valor mais elevado, 

seguido da Cuba (27,1) e Aljustrel (18,3). 

Tabela 1. Nº médio de indivíduos por Km2 

Territórios 2001 2011 2016 2017 2018 

Portugal 112,5 114,5 112,0 111,7 111,5 

Continente 110,9 112,7 110,3 110,0 109,8 

Baixo 

Alentejo 
15,8 14,8 14,0 13,9 13,7 

Beja 31,2 31,2 29,7 29,6 29,4 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

População Residente 
 

Tabela 2. Evolução da População Residente por Freguesia 

 Anos 2011 2001 

Freguesias Total H M Total H M 

Beja 35730 17271 18459 35762 17194 18568 

Albernoa 758 366 392 890 435 455 

Baleizão 903 432 471 1056 511 545 

Beringel 1304 623 681 1525 714 811 

Cabeça Gorda 1364 675 689 1571 764 807 

Mombeja 384 191 193 445 227 218 

Nossa Senhora das Neves 1749 900 849 1895 967 928 

Quintos 265 133 132 310 158 152 

Salvada 1129 551 578 1245 606 639 

Beja (Salvador) 6582 3158 3424 5774 2740 3034 

Santa Clara de Louredo 865 399 466 960 484 476 

Beja (Santa Maria da Feira) 4597 2208 2389 3577 1681 1896 

Santa Vitória 594 299 295 750 378 372 

Beja (Santiago Maior) 7508 3634 3874 7856 3779 4077 

São Brissos 108 51 57 101 48 53 

Beja (São João Baptista) 6337 3022 3315 6268 2978 3290 

São Matias 561 268 293 654 306 348 

Trindade 274 134 140 345 161 184 

Trigaches 448 227 221 540 257 283 

Dados obtidos em: www.portaldasfreguesias.com 

http://www.portaldasfreguesias.com/
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No período intercensitário verifica-se que a população residente no concelho de Beja, sofreu um ligeiro 

declínio, paralelamente verifica-se um aumento na cidade de Beja em detrimento de um certo 

esvaziamento populacional das freguesias rurais. 

Após a redefinição territorial das freguesias, algumas delas constituíram-se como Uniões de Freguesia, 

como: União de Freguesia de Albernoa e Trindade, com uma população residente em 2011 de 1032 

pessoas; União de Freguesias de Stª Vitória e Mombeja, com 978 residentes; União de Freguesia Salvada e 

Quintos, com 1394 residentes; União de Freguesia de Trigaches e S. Brissos, com 556 residentes e as 

Freguesias urbanas: União de Freguesias de Santiago Maior e S. João Batista com 13.850 residentes e a 

União de Freguesias de Salvador e Stª Maria com 11.178 residentes. 

Ao nível do género verifica-se que existem mais mulheres do que homens no concelho de Beja, com uma 

taxa de feminização no ano de 2011 de 51,7%. Esta situação é generalizada a todas as freguesias, com 

exceção de Quintos, Santa Vitória, Trigaches e com um diferencial superior, Nª Sr.ª das Neves. 

Paralelamente, de entre as restantes freguesias, a maior taxa de feminização verificada corresponde a Santa 

Clara do Louredo, seguida de São Brissos, conforme se verifica no gráfico seguinte. 

 
Dados obtidos em: www.portaldasfreguesias.com 

Tabela 3.  População Residente – Concelho de Beja 

Escalão Etário Total 0-14 Anos 15-64 Anos 65 ou mais Anos 

Anos 1981 2001 2011 2017 2001 2011 2017 2001 2011 2017 2001 2011 2017 

G
é

n
e

ro
 

Total 38.439 35.766 35.760 33.913 5.236 5.408 5.161 23.224 23.001 21.223 7.306 7.353 7.530 

Homens 18.712 17.218 17.356 16.497 2.739 2.803 2.655 11.483 11.604 10.727 2.996 2.950 3.116 

Mulheres 19.727 18.548 18.404 17.416 2.497 2.605 2.506 11.741 11.397 10.496 4.310 4.403 4.414 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

 

 

Mediante observação da tabela 3, verifica-se que a tendência de diminuição do número de residentes no 

concelho se agrava, com uma perda significativa entre os anos de 2011 e 2017. 

Em termos de género, não existe uma diferença significativa, ainda assim, nos anos censitários e estimado 

verifica-se uma ligeira predominância do género feminino no território. Em termos evolutivos nos períodos 
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Gráfico 1. Taxa de Feminização por freguesia Baleizão 
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identificados tem sempre existido um decréscimo da população mais jovem e em idade ativa em 

contraposição com um aumento, especialmente significativo nos últimos 8 anos da população sénior, com 

idade igual ou superior a 65 anos. 

Relativamente à estrutura etária da população o grupo com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos 

de idade é aquele que tem maior representatividade no concelho com 62,58%, seguido dos residentes com 

65 e mais anos, com cerca de 22,2%. 

Embora não esteja descrito na tabela anterior, a camada de população mais jovem (15 aos 24 anos) é a 

menos expressiva no concelho, com cerca de 9,7% da população total, estando esta situação relacionada 

com a fraca fixação de população jovem, em idade ativa, (sobretudo nas freguesias rurais) e a uma maior 

percentagem de população envelhecida. 

 

 

Agregados Familiares 

 A dimensão média das famílias no concelho de Beja é, de acordo com os últimos censos 2,5 pessoas, valor 

semelhante, ligeiramente inferior à média nacional (2,6) e superior à do Baixo Alentejo (2,4), verificando-se 

que ao longo do tempo a dimensão das famílias tem diminuído. 

 

Tabela 4. Dimensão média das famílias segundo os censos (Média de indivíduos) 

Territórios/Anos 1960 1981 2001 2011 

Portugal 3,7 3,3 2,8 2,6 

Continente 3,7 3,3 2,8 2,6 

Baixo Alentejo 3,7 3,0 2,6 2,4 

Beja 3,6 3,1 2,7 2,5 

       Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

No contexto nacional, verifica-se que no concelho de Beja existe uma percentagem significativa de famílias 

unipessoais, sendo que de acordo com dados do Pordata, do mesmo ano, do conjunto destas famílias 48% 

têm mais de 65 anos.  

Apesar de não se ter dados do concelho de Beja, através da análise da tabela seguinte referente à região 

Alentejo e por não se tratar de uma realidade muito diferente, pode inferir-se que tem existido um 

Tabela 5. Famílias clássicas por número de indivíduos (ano 2011) 

Territórios/ Nº de indivíduos 1 2 3-5 6+ Total 

Nº % Nº % Nº % Nº %  

Portugal 834.680 21,6 1.232.982 31,8 1.729.796 44,7 71.730 1,8 3.869.188 

Beja 3.461 24,5 4.652 32,9 6.362 41,1 221 1,6 14.142 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt        
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aumento do número de agregados monoparentais ao longo do tempo, sendo que os elementos adultos do 

agregado familiar, aproximadamente 85% correspondem a situações de mulheres.  

    

                            Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

Movimentos da População e População Estrangeira 

No concelho de Beja e à semelhança do que acontece no país, existe um número mais elevado de óbitos em 

detrimento dos nados vivos, conforme se verifica na tabela 6, existindo um saldo de -152 pessoas (diferença 

entre nados vivos e óbitos). 

 

Tabela 6. Nados Vivos e Óbitos no ano de 2017 

Anos/Territórios 

 

Nados Vivos Óbitos 

HM H M HM H M 

Portugal 86154 44072 42082 109758 55088 54670 

Continente 81975 41922 40053 104984 52672 52312 

Baixo Alentejo 940 492 448 1883 992 891 

Beja 304 156 148 456 226 230 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

Verifica-se igualmente que nascem mais pessoas do sexo masculino No entanto, no ano de 2017 foram as 

mulheres que mais faleceram. A taxa de feminização de nados vivos corresponde a 48,7% enquanto a 

mesma taxa de óbitos é de 50,4%. 
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Tabela 7 Saldos Populacionais Anuais: Total, Natural e Migratório (Nº) 

Anos/Territórios 

 

Saldo Total Saldo Natural Saldo Migratório 

2001 2011 2018 2001 2011 2018 2001 2011 2018 

Aljustrel -114 -131 -111 -102 -87 -74 -12 -44 -37 

Almodôvar -34 -72 -67 -77 -87 -63 43 15 -4 

Alvito -27 10 3 -59 -39 -15 32 49 18 

Barrancos 9 -29 -24 -4 -24 -14 13 -5 -10 

Beja 79 -288 -254 -118 -122 -176 197 -166 -78 

Castro Verde -7 6 -64 -41 -60 -71 34 66 7 

Cuba 9 14 -58 -36 -24 -64 45 38 6 

Ferreira do Alentejo -53 -27 -67 -81 -79 -84 28 52 17 

Mértola -126 -157 -117 -112 -102 -93 -14 -55 -24 

Moura -69 -171 -179 -63 -79 -110 -6 -92 -69 

Ourique -54 -99 -82 -79 -96 -78 25 -3 -4 

Serpa -35 -106 -246 -115 -149 -190 80 43 -56 

Vidigueira -19 -37 -45 -52 -42 -43 33 5 -2 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

O concelho de Beja apresenta um saldo populacional total negativo ao longo da última década censitária, 

mantendo a mesma evolução, nos últimos 7 anos. Em termos de saldo natural o concelho de Beja tem 

sofrido um acentuado decréscimo, o que corrobora o envelhecimento populacional existente, ao invés do 

saldo migratório que apesar de negativo tem tido uma evolução ascendente. 

                                               

População Imigrante com estatuto de residente 

De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), datados do ano de 2017, residiam no 

Distrito de Beja um total de 8.497 estrangeiros, dos quais 8479 tinham vistos de residência e 18 visto de 

longa duração. Refira-se que do total de estrangeiros no concelho de Beja, 56,2% são do sexo masculino e 

43,8% feminino. 

De acordo com o Relatório do SEF sobre Imigração, Fronteiras e Asilo de 2017, verifica-se que no ano de 

2016 no Distrito de Beja ocorreu um aumento significativo da população estrangeira de aproximadamente 

11,5%. 
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             Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

De acordo com o anuário estatístico da região Alentejo de 2017, residiam 1259 estrangeiros no concelho de 

Beja. Analisando a nacionalidade destes cidadãos, verifica-se que a generalidade dos indivíduos é 

proveniente da Roménia (293 pessoas – 23,3%); Brasil (218 pessoas – 17,3%); Ucrânia (155 pessoas – 12,3 

%); Guiné (113 pessoas – 8,9%). A percentagem de imigrantes oriundos da Europa corresponde a 24,3% da 

totalidade das nacionalidades. Pese embora se apresente dados do ano de 2017, verifica-se que esta é uma 

realidade que está em constante mutação, pelo que, atualmente poderá não corresponder ao descrito. 

No que respeita à distribuição desta população por sexo, constata-se que mais de 54,2% são homens e 

cerca de 45,7% são mulheres, sendo que em termos evolutivos esta situação tem-se mantido. 

Tabela 8. População estrangeira com estatuto legal de residente: Total e por sexo (Nº) 

Anos/Territórios 

 

Total Masculino Feminino 

2011 2015 2017 2011 2015 2017 2011 2015 2017 

Aljustrel 117 122 109 64 56 47 53 66 62 

Almodôvar 135 131 144 70 56 61 65 75 83 

Alvito 110 89 88 50 41 45 60 48 43 

Barrancos 8 12 16 5 6 6 3 6 10 

Beja 1203 1147 1259 649 638 683 554 509 576 

Castro Verde 163 153 158 99 88 83 64 65 75 

Cuba 173 165 147 94 84 69 79 81 78 

Ferreira do Alentejo 339 557 627 202 359 419 137 198 208 

Mértola 126 100 116 66 46 58 60 54 58 

Moura 751 437 327 531 307 212 220 130 115 

Ourique 200 178 232 96 83 112 104 95 120 

Serpa 243 193 205 138 88 98 105 105 107 

Vidigueira 236 163 129 130 94 73 106 69 66 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 
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No que respeita à população estrangeira com estatuto legal de residente no concelho de Beja, podemos 

afirmar depois de uma leitura da tabela acima transcrita, que o concelho do distrito de Beja com maior 

número de residentes é o concelho de Beja com 1259 residentes de outras nacionalidades, sendo o 

concelho com um menor número de residentes estrangeiros Barrancos com apenas 16 residentes de outras 

nacionalidades, atendendo até à dimensão da população residente. 
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2.2.2 Contextualização Económica 

 

Atividade Económica 

A atividade económica dominante no concelho é a agricultura economicamente ligada à pecuária e 

pastorícia com um papel determinante na economia alentejana e valores semelhantes aos da indústria, 

devido à forte tradição agrícola predominante nesta região do país. Destaca-se a cultura de cereais que tem 

vindo a ser substituída em grande parte pela plantação de novas culturas, nomeadamente olivais e 

amendoais, beneficiando da instalação de novos perímetros de rega, através dos recursos hídricos da 

Barragem do Alqueva.  

Num total de 4.427 empresas não financeiras existentes no concelho de Beja, mediante observação da 

tabela seguinte, verifica-se que o sector onde existem mais empresas é precisamente na agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca, no período compreendido entre 2009 a 2017 ocorreu um aumento 

significativo das mesmas. 

 

 
Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

Em termos gerais, constata-se que no período em análise, o número de empresas diminuiu, especialmente 

nos sectores da construção (-106 empresas), comércio por grosso e a retalho (-90), bem como no setor da 

educação (-64). Paralelamente cresceu o número de empresas nos sectores da agricultura, com mais 313 

empresas, atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (+12), atividades de saúde 

humana e apoio social (+8) e atividades de informação e comunicação (+6). 
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Não obstante o maior número de empresas existentes no concelho se concentrar no setor primário, a 

oferta de emprego (média anual) disponíveis nos Centros de Emprego e Formação Profissional pertencer ao 

sector terciário apresentando -se como o maior empregador do concelho.  

 

 
Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

 

 
 Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

De acordo com os dados referentes às ofertas de emprego disponíveis no IEFP ao longo do tempo, ao longo 

do tempo a oferta de emprego no setor terciário /Serviços (comércio. Educação, saúde, transportes, 

administração pública, entre outros) tem aumentado. No ano de 2011, a oferta de emprego também 

aumentou na agricultura, contudo, no ano de 2014 sofreu um decréscimo significativo.  

 

A crescente procura de bens e serviços oriundos do espaço rural, associada às relações de proximidade 

desse mercado que potenciam o incremento da oferta, tendo como consequência a revitalização e a 

diversificação da base económica local, possibilitando também o reforço das relações com o exterior. 

O Turismo, anteriormente considerado inexpressivo, tem vindo a crescer exponencialmente podendo 

assumir-se como vetor fundamental de desenvolvimento decorrente. Por um lado destaca-se o 
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aproveitamento da localização da cidade entre Lisboa e Sevilha e, por outro lado, resultante da sua 

centralidade numa sub-região com um património histórico, imaterial, natural e cultural relevante. De 

salientar é também, a complementaridade de oferta que pode proporcionar no âmbito de produtos 

turísticos integrados através da promoção de atividades relacionadas com a partilha de experiências ao 

nível de saberes, sabores, artes e ofícios locais, pacotes complementares que apelem à visita a vários 

concelhos do Distrito ou das zonas limítrofes do Algarve e Alentejo Litoral. 

 

Os principais fatores de atração turística são locais de interesse paisagístico que convidam ao repouso, o 

cante e o património histórico e arquitetónico de onde se destacam: a torre de menagem do Castelo de 

Beja, o Museu Regional Rainha D. Leonor, as igrejas e as ruinas romanas de Pisões, bem como, a 

gastronomia local de onde se destacam o porco preto, o borrego, os queijos, vinhos, enchidos e doçaria 

conventual. 

 

A análise da dinâmica económica do concelho é definida com base em indicadores como o índice de 

centralidade, ganho médio dos trabalhadores por conta própria e de outrem e o de poder de compra. 

 

Dados obtidos em: INE- Sistema Urbano: áreas e influências e marginalidade funcional, 2004, in: Diagnóstico Social do Concelho de Beja 

No gráfico 7, constata-se uma hierarquia funcional das sedes do concelho, com base no índice de 

centralidade, enquanto áreas de influência dos centros urbano. Na perspetiva do acesso a um conjunto de 

bens e serviços, Beja, evidencia-se, em grande medida, dos restantes concelhos. Este, pode e deve ser 

considerado como fator de afirmação na conciliação necessária entre a necessidade de investimento 

externo e o desenvolvimento sustentável. 

O concelho de Beja está assim numa posição privilegiada enquanto centro urbano, qualificado, integrador 

de múltiplas prioridades de âmbito sub-regional, regional e transfronteiriço. 
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No ano de 2013, apresenta um ganho médio mensal, dos trabalhadores por conta de outrem no valor de 

1.004,10€, sendo este valor inferior, apenas em relação aos concelhos de Castro Verde e Aljustrel, muito 

provavelmente influenciado pela existência do setor mineiro que influencia a dinâmica económica daqueles 

concelhos. Relativamente a este indicador, verifica-se ainda que de acordo com a tabela abaixo, o poder de 

compra em Beja tem sofrido um ligeiro acréscimo face a 1991 e 2011. 

A localização geográfica do concelho, associada ao índice de centralidade faz com que este se assuma como 

um dos concelhos que mais potencialidades apresenta para um desenvolvimento sustentável da Região 

Alentejo.   

Tabela 9 - Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as por conta de outrem: total e por sexo (Nº) 

Anos/Territórios 

 

Total Masculino Feminino 

1991 2011 2013 1991 2011 2013 1991 2011 2013 

Portugal 405,1 1.083,8 1.093,3 453,9 1.195,4 1.208,8 321,4 945,9 957,6 

Baixo Alentejo x 991,7 1.021,5 x 1.100,0 1.142,3 x 841,3 857,0 

Aljustrel 429,2 991,1 1.038,8 455,7 1.067,4 1.112,1 311,8 845,5 873,3 

Almodôvar 310,8 761,0 799,1 344,6 836,6 912,8 233,6 698,3 721,0 

Alvito 315,6 881,1 970,5 332,6 942,6 1.116,3 278,7 812,4 850,8 

Barrancos 325,0 756,2 752,8 351,4 781,4 776,4 222,9 725,3 727,1 

Beja 167,1 355,1 1.004,1 373,7 1.018,5 1.079,8 302,3 907,2 923,5 

Castro Verde 616,4 1.578,1 1.605,6 656,8 1.736,1 1.751,5 407,8 1.031,8 1.059,7 

Cuba 299,8 824,0 854,9 311,3 878,5 950,8 270,6 782,4 764,9 

Ferreira do Alentejo 283,5 973,8 884,7 300,8 1.107,1 962,2 229,6 782,9 778,2 

Mértola 289,5 761,4 792,1 289,8 744,0 784,4 288,3 782,3 801,0 

Moura 293,9 854,7 859,1 305,7 918,8 903,3 254,1 763,7 799,2 

Ourique 310,7 740,1 759,7 326,7 746,6 754,3 254,3 733,0 764,4 

Serpa 297,1 792,6 803,1 306,9 818,3 830,7 266,3 759,3 768,7 

Vidigueira 311,3 829,1 852,7 327,7 920,4 967,6 272,8 734,4 754,8 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

Relativamente à diferença de ganho médio mensal das mulheres face aos homens, verifica-se que Beja 

segue a tendência natural do país e da generalidade dos concelhos do Distrito, existe um diferencial salarial 

entre ambos os sexos com prejuízo pelo sexo feminino, visto serem as mulheres aquelas que menos 

ganham mensalmente. 

As exceções correspondem aos concelhos de Mértola e Ourique em que no ano de 2013 foi o género 

feminino aquele que teve um ganho médio mensal ligeiramente superior. 

 

O diferencial entre géneros tem-se acentuado em Portugal e Beja segue a mesma tendência. De acordo 

com o quadro seguinte, cujos valores resultam do anterior existe o seguinte diferencial, com perdas para as 

mulheres nos seguintes valores: 
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Tabela  10-  Diferença de ganho médio mensal das mulheres em relação aos homens  

Anos/ Território 1991 2011 2013 

Portugal -132,5€ -249,5€ -251,2€ 

Beja -71,4€ -111,3€ -156,3€ 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

Acessibilidades 

Beja dista 177 km de Lisboa e está ligada à capital portuguesa através da rede viária, com a abertura do 

novo troço de autoestrada que liga a A26 à A2, tendo acesso à autoestrada de Lisboa e Algarve a 

aproximadamente 50 km.  

A cidade é também servida por uma rede ferroviária complementar, encontrando-se a duas horas do centro 

da capital do país. Porém, a linha férrea convencional entre Beja e Casa Branca não se encontra eletrificada, 

o que obriga à utilização de material circulante obsoleto, constituído por antigos comboios a diesel, mais 

lentos e poluentes, menos cómodos que implicam transbordo na estação de Casa Branca e acarretam 

custos mais elevados. 

Aguarda-se ainda, a requalificação da ligação rodoviária da IP8, através da ligação entre Santa Margarida do 

Sado e Beja, investimento este, previsto no Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 e que, a par da 

eletrificação da ferrovia, constituem projetos altamente estruturantes e indispensáveis para o futuro e 

desenvolvimento do concelho e da região. 

Dispõe também de uma base aérea com uma pista de aterragem considerada a segunda maior do país, 

referenciada nas rotas aéreas, como recurso de emergência, sem restrições ao uso de qualquer tipo de 

aeronave, sendo a única infraestrutura aeroportuária, de Portugal Continental, que pode receber aviões de 

grande dimensão. 

Esta base serve também o aeroporto, para fins civis estando preparada para receber voos regionais, 

nacionais, internacionais e intercontinentais o que constitui uma mais-valia para a região e uma alternativa 

para o tráfego de passageiros. 

Atualmente decorre a construção do primeiro hangar de manutenção de aviões A340 e A330 da companhia 

aérea Hifly, podendo o futuro do aeroporto passar essencialmente, por ser complementar ao aeroporto de 

Faro e pela manutenção de aeronaves e criação de escolas de pilotagem, potenciando paralelamente, a 

criação de novos postos de trabalho. 

Ao nível dos transportes locais, existe uma rede de transportes urbanos sendo esse serviço garantido 

através de uma prestação de serviços com veículos da Rodoviária, sendo os percursos e horários definidos 

pela Câmara Municipal. 
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2.2.3 Indicadores de Suporte Social 

 

Educação 

Tabela  11 -  Taxa de abandono escolar (%) e taxa de analfabetismo (%) Censos 2001 e 2011 

Local de residência/ Anos Taxa de Abandono Escolar Taxa de Analfabetismo 

2001 2011 2001 2011 

Continente 2,7 1,6 8,9 5,2 

Baixo Alentejo 3 2,2 18,2 11,1 

Aljustrel 3,9 4,1 17,3 10,3 

Almodôvar 3,6 0,9 23,0 15,1 

Alvito 1,7 2,8 19,7 13,9 

Barrancos 2,3 1,1 16,3 9,0 

Beja 2,8 2,4 12,9 7,5 

Castro Verde 0,6 3,1 15,7 8,8 

Cuba 2,2 2,0 18,3 10,0 

Ferreira do Alentejo 3,4 3,5 20,7 13,0 

Mértola 2,0 2,3 22,4 14,9 

Moura 4,4 1,8 19,1 12,7 

Ourique 2,9 0,0 26,2 15,9 

Serpa 3,1 1,6 20,9 13,1 

Vidigueira 2,5 2,3 19,5 11,2 

Dados obtidos em: Observatório Regional de Saúde (dados INE,IP) 

 

Tabela  12 - População residente analfabeta com 10 e mais anos e por sexo (concelho Beja)  

 Masculino Feminino 

Território/ Anos 1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Beja 3.412 1.559 848 4.927 2.631 1.582 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

Relativamente à população analfabeta com 10 e mais anos é preocupante o valor de 1.582 pessoas do sexo 

feminino que existem no concelho. Pese embora, desde 2001 o número de população jovem residente 

analfabeta tenha vindo a diminuir (ano 1981 – 8339 pessoas; ano 2001 – 4190 pessoas; ano 2011 – 2430 

pessoas) o número de mulheres, em qualquer altura, tem sido sempre superior relativamente ao género 

masculino. Verifica-se, inclusivamente que este diferencial tem vindo a aumentar, ou seja, no ano de 1981 a 

percentagem de mulheres era de 59,08% relativamente aos homens, no ano de 2001 era de 62,80% e em 

2011 foi de 65%. 
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Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

Mediante observação do gráfico anterior, verifica-se que o sexo feminino apresenta valores mais elevados, 

relativamente aos homens, nos níveis sem escolaridade, no nível básico, secundário e superior. 

 

 

Saúde 

“O concelho de Beja apresenta duas características importantes sob o ponto de vista das estruturas de 

saúde: 

- Estruturas concelhias suficientes e devidamente equipadas; 

- Estruturas de âmbito distrital/regional, dado que Beja é a capital do Baixo-Alentejo, concentrando-se, por 

isso na sua área estruturas de maior responsabilidade e que dão resposta a um âmbito que extravasa o 

concelhio.”
4
 

Relativamente aos cuidados de saúde primários, “existem 2 centros de saúde (Beja1 e Beja 2) sendo que o 

primeiro funciona segundo o esquema clássico de organização e o segundo com regras de contratualização 

e objetivos definidos para as unidades de saúde familiares.  

Virtualmente não existe no concelho população sem médico de família atribuído, o que não é regra no 

território nacional.”
5
 Verifica-se que Beja apresenta o melhor rácio de habitantes por médico no Distrito, 

inclusivamente em comparação com o território nacional.  

 

 

 

 

 

                                                             
4
 In, Diagnóstico Social do Concelho de Beja 2019 

5
 Idem 
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Tabela 13 -  Habitantes por médico (rácio) 

Território/Anos 2001 2011 2018 

Portugal 311,8 246,7 191,7 

Baixo Alentejo 670,8 513,9 373,3 

Aljustrel 1.502,9 837,4 834,1 

Almodôvar 1.160,6 3.711,5 521,5 

Alvito 2.676, 840,7 615,1 

Barrancos 961,3 910,8 1.657,0 

Beja 283,9 222,1 170,1 

Castro Verde 1.519,9 1.823,0 1.163,0 

Cuba 1.663,5 815,2 578,5 

Ferreira do Alentejo 1.496,3 918,5 1.125,9 

Mértola 1.733,8 3.612,8 1.043,4 

Moura 1.272,0 838,4 494,2 

Ourique 1.234,6 895,3 782,3 

Serpa 1.113,6 976,4 763,0 

Vidigueira 1.028,8 986,8 690,1 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

“De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo 2017, registavam-se 21,6 enfermeiros, 6 

médicos, 0.4 farmácias e postos móveis. No que diz respeito às intervenções médicas, na mesma data 

destacava-se 15 intervenções de grande e média cirurgia e 249,4 internamentos (por mil habitantes) bem 

como a frequência a 2,7 consultas, por habitante.  

Analisando os dados estatísticos (EERA 2017) da mortalidade infantil no concelho e comparativamente a 

todo o Baixo Alentejo, constata-se que a taxa quinquenal de mortalidade infantil (2012/2006) é de 2,4% no 

concelho e 3,9% em todo o Baixo Alentejo; 3,2% no Alentejo e 3,1% em Portugal, pelo que se conclui que o 

concelho de Beja apresenta uma mortalidade infantil abaixo da média nacional e distrital. A mortalidade 

neonatal, neste mesmo período, no concelho de Beja é de 1,2% e no Baixo Alentejo é de 2,2%, o que traduz 

a qualidade da prestação dos serviços de saúde.”6 

 

 

Determinantes de Saúde: 

De acordo com informação da ULS Baixo Alentejo, no ano de 2014 registava-se a seguinte percentagem de 

inscritos com diagnóstico ativo, nos cuidados primários: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Idem 
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Tabela  14- Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (morbilidade – registo nos cuidados 

primários) 

 Continente ULS Baixo Alentejo 

Indicador HM H M HM H M 

Abuso do tabaco 6,8 8,3 5,5 8,1 9,1 7,2 

Excesso de peso 3,9 4,0 3,8 3,4 3,3 3,4 

Abuso crónico do álcool 1,0 1,8 0,2 1,2 2,3 0,1 

Abuso de drogas 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 

HM HM 

Hipertensão 19,6 24,4 

Alteração no metabolismo dos lípidos 16,6 19,9 

Perturbações depressivas 7,6 9,8 

Diabetes 6,9 9,0 

Obesidade 5,1 6,1 

        Dados obtidos em: Perfil Local da Saúde 2014 – ULS Baixo Alentejo 

  

No que se refere aos registos de cuidados de saúde primários, verifica-se que na região do Baixo Alentejo, 

existe uma percentagem significativa de pessoas inscritas com diagnóstico de hipertensão, diabetes e 

obesidade relativamente aos valores nacionais e que o concelho de Beja acompanha esta tendência. 

 

Mortalidade: 

Tabela  15 - Óbitos de residentes em Portugal por sexo 

 Masculino Feminino 

Território/Anos 2001 2011 2018 2001 2011 2018 

Continente 52.017 50.068 54.142 47.689 47.899 53.829 

Baixo Alentejo 1.140 1.028 993 920 978 1.023 

Beja 237 238 238 223 226 272 

        Dados obtidos em: Perfil Local da Saúde 2014 – ULS Baixo Alentejo 

 

De acordo com a tabela anterior, verifica-se que entre os dois últimos períodos intercensitários, embora 

sem diferenças significativas, ocorreram maior número de óbitos do género masculino, no concelho de 

Beja. No entanto, no ano de 2018, a tendência registando-se um número maior de óbitos do sexo feminino 

com uma diferença de 34 óbitos, relativamente ao masculino. 

No que se refere à evolução da taxa bruta de mortalidade, verifica-se que a ULSBA Alentejo, nos últimos 

anos acompanha a tendência nacional.  
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         Dados obtidos em: Perfil Local da Saúde 2014 – ULS Baixo Alentejo 

 

 

Emprego 

Relativamente à área do emprego, verifica-se que a taxa de desemprego tem na última década censitária 

aumentado, quer no contexto nacional, quer regional, à exceção dos concelhos de Barrancos, onde se 

verificou um decréscimo de -5,6%, Castro Verde (-1,3%) e Mértola (-0,3%).  

Em termos de diferenciação de género, verifica-se que a taxa de desemprego masculino, no ano de 2001 é 

em todo o território inferior à feminina. Esta situação mantém-se no ano de 2011, com exceção do 

concelho da Vidigueira onde existem mais homens desempregados. Verifica-se, contudo que o diferencial 

entre os dois sexos reduz significativamente no último ano censitário. Em Beja, por exemplo este diferencial 

em 2011 é de apenas 0,2%, enquanto no ano de 2001 foi de 4,6%. 

Tabela  16- Taxa de desemprego segundo os censos: total e por sexo (%) 

Anos/Territórios 

 

Total Masculino Feminino 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 6,8 13,2 5,2 12,6 8,7 13,8 

Baixo Alentejo 11,5 14,4 7,0 12,9 17,7 16,3 

Aljustrel 12,7 14,4 7,4 11,9 20,7 17,6 

Almodôvar 7,5 12,8 3,6 8,8 15,0 17,9 

Alvito 8,2 10,1 3,4 9,7 15,1 10,5 

Barrancos 22,1 16,5 13,6 11,4 33,1 23,1 

Beja 9,1 11,5 6,9 11,4 11,5 11,6 

Castro Verde 11,6 10,3 4,9 7,8 21,5 13,4 

Cuba 9,1 14,7 6,4 13,5 13,0 16,3 

Ferreira do Alentejo 10,4 16,3 6,4 14,8 16,3 18,2 

Mértola 12,3 12,0 8,0 10,0 19,7 14,9 

Moura 14,6 19,9 7,9 17,3 25,0 23,2 

Ourique 10,5 12,6 4,2 9,4 19,7 16,5 

Serpa 16,5 20,5 10,0 18,0 25,6 23,6 

Vidigueira 8,3 14,3 5,8 15,6 11,9 12,8 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 
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Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 Dados mais atuais relativos ao número de desempregados/as inscritos/as no IEFP, verifica-se que no 

concelho o número total após o ano de 2016 tem vindo a diminuir, sendo que o número de mulheres é 

sempre superior relativamente ao dos homens.  

 

Prestações Sociais: 

 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

 

 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 
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Gráfico  10 -  Desempregados/as inscritos/as nos centros de emprego e de formação profissonal 
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Gráfico  11 - Beneficiários do Rendimento 
Minimo Garantido e Rendimento Social de 
Inserção - total e por sexo (concelho Beja) 
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Gráfico  13 Beneficiários do Subsidio Social de 
Desemprego da Segurança Social- total e por 

sexo (concelho Beja) 
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Gráfico 12 - Beneficiários do Subsidio  de 
Desemprego da Segurança Social- total e por 

sexo (concelho Beja) 
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Relativamente às prestações sociais no concelho de Beja, verifica-se que existem mais homens a beneficiar 

do Rendimento Social de Inserção, embora, no total, o número de pessoas beneficiárias apresenta uma 

tendência para decrescer ao longo do tempo. O mesmo se passa em relação à prestação do subsídio de 

desemprego da segurança social. 

Em relação ao subsídio social de desemprego, são as mulheres que mais beneficiam desta prestação, assim 

como do subsídio de doença. Ao longo do tempo esta é a única prestação que tem apresentado um valor 

ascendente desde o ano de 2001. 
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2.3  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

No ano de 2017, da totalidade dos crimes registados pela PSP e GNR do concelho de Beja, 6,1% 

correspondem a crimes de violência doméstica contra cônjuge ou análogos. Esta percentagem é 

ligeiramente inferior à média nacional (6,6%) e superior à verificada no Baixo Alentejo (5,4%), verificando-se 

que Beja corresponde ao concelho do Distrito, onde se registam mais crimes desta natureza. 

Tabela 17 -  Crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogos 

Território/ Anos 2011 2015 2016 2017 

Portugal 23.742 22.469 22.773 22.599 

Alentejo __ __ __ 1.347 

Baixo Alentejo __ __ __ 208 

Aljustrel 8 11 20 26 

Almodôvar 3 6 3 __ 

Alvito 4 4 __ 6 

Barrancos 6 __ 3 5 

Beja 49 52 47 54 

Castro Verde 8 8 5 7 

Cuba 5 13 7 6 

Ferreira do Alentejo 27 16 27 26 

Mértola 5 7 __ 6 

Moura 23 32 32 36 

Ourique __ 4 7 4 

Serpa 15 10 19 23 

Vidigueira 12 17 9 7 

Dados obtidos em: https:www.pordata.pt 

Em termos evolutivos não se verificam diferenças significativas, embora se registe um número superior de 

crimes, nos anos de 2010 e 2012. 

Atentos à relevância social da problemática da violência doméstica e no âmbito da Estratégia Portugal + 

Igual em que se defende um maior envolvimento dos Municípios nas respostas a prestar às necessidades 

sentidas pela vítima de violência doméstica e de acordo com os dados a seguir descritos, verifica-se que 

existe uma relevância desta problemática no concelho, pelo que se optou por identificar as vítimas de 

violência doméstica como um grupo vulnerável, na comunidade. O atendimento às vítimas é efetuado, no 

concelho pelo Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja (NAV), sendo que o Município Beja tem um 

protocolo de colaboração com esta estrutura.   

De acordo com informação do Núcleo de Atendimento à Vitima de Violência Doméstica, da totalidade dos 

novos casos, que deram entrada no ano de 2018, 59% das vítimas de violência doméstica, residem no 

concelho de Beja, sendo 83% das mesmas, do género feminino, no mesmo ano e 93% no ano de 2019 

conforme se verifica nos gráficos a seguir descritos. 



                                              PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  _______________________________________________________________________________________ 

35 

 

 

Dados obtidos em: NAV-Núcleo de Atendimento à Vitima 

 

 

Dados obtidos em: NAV-Núcleo de Atendimento à Vitima 

 

De acordo com informação obtida através do NAV (Núcleo de atendimento à vitima), de uma maneira geral, 

as vítimas de violência doméstica foram sinalizadas no ano de 2019, caracterizam-se por, na sua maioria, 

possuírem uma atividade laboral (46%), serem solteiros/as (57%), situarem-se maioritariamente entre os 35 

e 54 anos, terem escolaridade do ensino básico (3º ciclo) e residirem com a pessoa agressora. Refira-se 

ainda que 70% das situações de violência doméstica praticadas são de tipo físico e psicológico. 
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Gráfico  15 -  Residência das vítimas  por concelho (2018) 
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Gráfico 16 - Género das vítimas 2018  e 2019  
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Gráfico  17 -  Situação Ocupacional das vitimas 
de violência doméstica (Ano 2019) 
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O Diagnóstico Social do Concelho de Beja está orientado para seis grupos da população que carecem de 

intervenção prioritária: Infância e Juventude; Pessoas Idosas; Pessoas com Deficiência; Comunidade 

Imigrante; Famílias Vulneráveis e Vítimas de Violência Doméstica. De acordo com este instrumento de 

planeamento de desenvolvimento social, são apresentados os seguintes constrangimentos e 

potencialidades, relativos às vítimas de violência doméstica: 

 

“Constrangimentos: 

. Insuficiente sinalização das situações de violência doméstica, quer por parte das vitimas quer por parte 

dos/as cidadãos/ãs e das instituições da comunidade; 

. A reduzida equipa técnica a tempo inteiro no serviço; 

. Ausência de apoio financeiro para autonomização das vítimas; 

. Falta de habitação para o processo de reorganização familiar; 

. Baixo financiamento do Recurso (NAV); 

. O baixo número que condenações; 

. O elevado número de arquivamentos/ suspensões dos processos crimes; 

. Falta de autoestima e valorização pessoal que permita desenvolver o processo de autonomização das 

vítimas; 

. A Presença de estereótipos de género na comunidade; 

. A falta de atenção/ olhar para as/os filhos que vivem no contexto de violência Doméstica. 

 

Potencialidades: 

. Existência do Núcleo de Atendimento à vítima em Beja; 

. Existência da Equipa de Prevenção de violência em Adultos (EPVA); 
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Gráfico  19 - Faixa Etária das vitimas de 
violência doméstica (Ano 2019) 
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Gráfico  21 - Tipo de violência (Ano 2019) 
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Gráfico  20 - Grau de escolaridade das vitimas 
de violência doméstica (Ano 2019) 
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. Existência de projetos de prevenção e sensibilização em idade escolar nas áreas da igualdade e violência 

doméstica; 

. Existência de Workshops na área da violência doméstica para técnicos/as de outras áreas; 

. Sensibilidade por parte das autoridades policiais para estas temáticas; 

. Plano Municipal para a Igualdade de Género e Cidadania (em elaboração); 

. Existência de um apartamento de transição para vítimas de violência doméstica.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 In, Diagnóstico Social do Concelho de Beja_2019 
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ELES E ELAS… 

 
ELAS são Mais 

51,7% Mulheres 
48,3% Homens           

Freguesias Rurais:  
 > Tx de feminização: Stª Clara do Louredo 

+ Homens: Nª Srª Neves; Trigaches; Stª Vitória e 
Quintos 

(Ano 2011) 

AO NASCIMENTO 

 
ELES Nascem mais 

51,3% Homens  
48,7% Mulheres 
(Ano 2017) 

           Mas ELAS vivem mais…. 
Esperança de vida à nascença 82,6 Anos as Mulheres 
                                                       77,3 Anos os Homens 
                                                                  (Ano 2016 – Alentejo) 

                                            NA ESCOLA 

 
 ELAS são de extremos:  
São mais sem  escolaridade: 63,8% Mulheres  
                                            36,2% Homens 

 
São mais com formação superior: 63,4% Mulheres  
                                                     36,6% Homens 
 

  

NA FAMILIA 

 
 

Famílias com 2,5 pessoas 
(Ano 2011 – Beja) 

 

ELAS assumem mais as famílias sozinhas 
85% dos agregados familiares monoparentais têm 

como pessoa adulta Mulheres 
(Ano 2018 – Alentejo) 

NA SAÚDE 

 
 

21,6 enfermeiros/as por mil habitantes 
6 médicos/as por mil habitantes 

(Ano 2017) 
 

ELES têm mais comportamentos de risco: 
+ Homens com abuso: de tabaco; crónico de 
álcool; de drogas 
+ Mulheres com excesso de peso 

NO TRABALHO  

 
ELES ganham mais 
1.079,8 € Homens 
923,5€ Mulheres 
(Ano 2013 – Beja) 

+ Ofertas de emprego:  
51% - Sector terciário 

9% - Sector Secundário 
6% - Sector Primário       

(Ano 2014 – Beja) 

…OU NA SUA FALTA… 

ELES e ELAS 
aproximam-se no Desemprego: 

11,6% Mulheres desempregadas 
11,4% Homens desempregados   (Ano 2011 – Beja) 
Beneficiários/as de RSI: 
787Mulheres / 823Homens 

ELAS destacam-se no Subsídio de doença 
(seg. social): 
1.333 Mulheres / 837 Homens 

 

PERFIL  
 
 

 
 

Concelho de Beja 

2.4 PERFIL- DIMENSÃO EXTERNA: HOMENS E MULHERES EM BEJA  

Ganho 
médio 
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2.5  RECURSOS EXISTENTES NA COMUNIDADE 

2.5.1 . Entidades promotoras de ações de prevenção de situações de risco e de Igualdade e Cidadania 
 
Associação Sementes de Vida 

A Associação Sementes de Vida é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que atua no Distrito de 

Beja e tem como finalidade, o desenvolvimento de ações de intervenção psicossocial, ajuda mútua, 

aconselhamento, encaminhamento, acompanhamento e mediação social a grupos vulneráveis da comunidade, 

que permitam a promoção da qualidade de vida da população, através de duas respostas sociais: CAFAP – 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental e Equipa de Protocolo RSI, no acompanhamento a 

famílias beneficiárias de Rendimentos Social e Inserção do concelho de Beja. 

 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental foi criado sob o princípio de intervenção centrada na 

família e na comunidade em que se insere. Numa perspetiva global, este projeto de intervenção, assenta numa 

lógica integrada e participativa, enquanto processo que se norteia para a criação de condições que favoreçam o 

progresso e desenvolvimento social de uma comunidade. 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – CAFAP consiste num serviço de apoio especializado a 

famílias com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção e resolução de situações de risco psicossocial 

mediante o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias. 

O objetivo geral desta resposta é a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das crianças, jovens e respetivas 

famílias do concelho de Beja, para o qual são desenvolvidas atividades no sentido de: 

- Prevenir situações de risco e de perigo através da promoção do exercício de uma parentalidade positiva; 

- Avaliar as dinâmicas de risco e proteção das famílias e as possibilidades de mudança; 

-Desenvolver competências parentais, pessoais e sociais que permitam a melhoria do desempenho da função 

parental; 

- Capacitar as famílias promovendo e reforçando dinâmicas relacionais de qualidade e rotinas quotidianas; 

- Potenciar a melhoria das interações familiares; 

- Atenuar a influência de fatores de risco nas famílias, prevenindo situações de separação das crianças e jovens 

do seu meio natural de vida; 

- Aumentar a capacidade de resiliência familiar e individual; 

- Favorecer a reintegração da criança ou do/a jovem em meio familiar; 

- Reforçar a qualidade das relações da família com a comunidade, bem como identificar recursos e respetivas 

formas de acesso aos mesmos. 

 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - CAFAP, tem como metodologia a Intervenção 

Sistémica, centrada na compreensão da pessoa e dos seus problemas, dentro do seu contexto relacional. Este 

tipo de intervenção ajuda a mobilizar recursos para fazer face a fases difíceis da vida, sendo estas, 

acontecimentos inesperados ou mudanças inerentes ao percurso de qualquer família. Existe um enfoque na 
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procura de novas opções de relacionamento entre os elementos da família através sobretudo da comunicação 

familiar, de uma exploração da história familiar, das suas tradições e dinâmicas. A intervenção divide-se em 3 

Eixos de atuação principais: 

Eixo  I – Avaliação e Diagnóstico Familiar; 

Eixo  II – Intervenção Familiar Integrada; 

Eixo III – Parcerias e articulação com a comunidade. 

 

Equipa de Protocolo de Rendimento Social de Inserção: 

A medida do Rendimento Social de Inserção assenta no princípio base de combate à pobreza e exclusão social 

através de mecanismos que assegurem ao indivíduo e aos seus agregados familiares recursos que contribuam 

para a satisfação das necessidades básicas e para o favorecimento de uma inserção social e profissional 

progressiva. A prestação de rendimento social de inserção é uma prestação pecuniária de natureza transitória, 

variável em função do rendimento e da composição do agregado familiar do requerente e calculada por 

aplicação de uma escala de equivalência do valor do Rendimento Social de Inserção. 

Em Setembro de 2007 foi celebrado protocolo entre a Associação Sementes de Vida e o ISS,IP – Centro Distrital 

da Segurança Social de Beja com vista à execução da medida e do qual emergiu uma equipa de trabalho e o 

delinear de uma intervenção centrada na pessoa e na utilidade social, que permita fomentar competências 

pessoais e sociais, potenciar o desenvolvimento cívico e o exercício de cada um e criar condições de autonomia 

através de: 

- A potenciação dos fatores de proteção de cada família, enquanto estratégia de prevenção; 

- A intervenção precoce enquanto estratégia eficaz para minimizar situações de risco ou perigo; 

- A abordagem local e comunitária, através de iniciativas e serviços locais, centrados na comunidade e 

promotoras do desenvolvimento social. 

 

Em ambas as respostas socias da Associação Sementes de Vida (CAFAP e Equipa de Protocolo de RSI) são 

desenvolvidas ações de sensibilização às pessoas beneficiárias na área da violência doméstica, no namoro, 

bullying, entre outras temáticas na área da Igualdade, Cidadania e Não Discriminação. 

 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Nos termos do disposto na Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias, com autonomia funcional, que visam promover os direitos da 

criança e do/a jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento integral. 

A intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do/a jovem em perigo obedece aos 

seguintes princípios: 

- Superior Interesse da criança; 



                                              PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  _______________________________________________________________________________________ 

41 

 

- Privacidade; 

- Intervenção precoce; 

- Intervenção mínima; 

- Proporcionalidade e atualidade; 

- Responsabilidade parental; 

- Prevalência da família; 

- Obrigatoriedade da informação; 

- Audição obrigatória e participação; 

- Subsidiariedade. 

 

 

Polícia de Segurança Pública (PSP)  

Com a implementação do Programa Integrado de Policiamento de Proximidade na PSP (PIPP) foram criadas 

Equipas de Proximidade e de Apoio à Vítima (EPAV), que funcionam numa primeira linha de intervenção, de 

proteção e segurança, de atendimento, de acompanhamento, de apoio e de encaminhamento das vítimas.  

Simultaneamente, as equipas de investigação criminal da PSP ao nível nacional constituem uma segunda linha 

de intervenção, responsável pela gestão do local do crime, recolha dos meios de prova, inquirição de 

testemunhas (designadamente um inquérito de vizinhança junto à residência do agressor e da vítima para 

tentarem recolher informações sobre os antecedentes e contexto da violência), apreensão de objetos 

(designadamente armas) entre outras diligências consideradas relevantes no âmbito do inquérito. 

 

Atualmente existem na Polícia de Segurança Pública 144 Salas de Atendimento e Apoio às vítimas de Crime, 

criadas para garantir um atendimento especializado e adequado a cada tipo de vitimização, particularmente 

nos casos de crimes mais violentos ou quando as vítimas se encontrem mais vulneráveis e fragilizadas, 

nomeadamente crianças, idosos, mulheres e deficientes, e garantir um melhor apoio, proteção e 

encaminhamento.  

 

A PSP tem caminhado no sentido de dar uma resposta mais eficaz e integrada na prevenção e investigação de 

crimes de violência doméstica, tendo em consideração que a maioria dos crimes de violência doméstica é da 

sua competência de investigação
8
.  

Neste contexto foram acompanhados 79 processos de Violência Doméstica no passado ano pela PSP – Beja, 

onde se reforçou o patrulhamento junto do local da ocorrência/ residência da vítima/local de trabalho, 

acompanharam-se vítimas para retirar bens de casa, a locais como por ex. tribunal, hospital, segurança social, 

assim como orientações de proteção pessoal (plano de segurança), sobre casa-abrigo, casa de 

familiar/amigo/colega da sua confiança nos primeiros dias (quando o ofensor/a não tenha sido detido) em 

parceria com a instituição da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) - Núcleos de 

                                                             
8 https://www.psp.pt/Pages/atividades/programa-violencia-domestica.aspx 
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Atendimento à Vítima (NAV) de Beja.  

Por outro lado o Programa Escola Segura que inclui todos os estabelecimentos de educação e ensino, públicos, 

privados e cooperativos, com exceção dos estabelecimentos do ensino superior, constituindo um modelo de 

atuação pró-ativo, centrado nas escolas, visa garantir a segurança, prevenindo e reduzindo a violência, 

comportamentos de risco e incivilidades, bem como melhorar o sentimento de segurança no meio escolar e 

envolvente, com a participação de toda a comunidade.   

 

As equipas da PSP afetas ao Programa Escola Segura (EPES) constituem o primeiro nível de atuação policial 

visível junto da população escolar, desempenhando, quer ações de prevenção criminal, quer ações pedagógicas 

e de sensibilização, sendo responsáveis por:  

- Desenvolver, de forma sistemática, ações de sensibilização e de formação junto da comunidade escolar;  

- Sinalizar situações de jovens em risco, com comportamentos delinquentes, consumos de substâncias 

estupefacientes ou álcool ou prática reiterada de incivilidades ou crimes, no sentido de os mesmos serem 

encaminhados para as entidades competentes;  

- Apoiar as vítimas de crimes e proceder ao seu encaminhamento pós-vitimização para as entidades 

competentes;   

 

No caso do Programa Escola Segura de Beja, foram previstas para o ano letivo de 2019/2020 ações de 

sensibilização sobre várias temáticas, dirigidas à comunidade escolar, nomeadamente:  

- Bullying: “Bullying é para fracos” (2º e 3º Ciclo)/ “O Baltazar Aprende a Lição” (1º ciclo);  

- Divulgar os Direitos das Crianças e Prevenir os maus tratos e crimes sexuais praticados contra crianças:  

“Direitos das Crianças” (1º e 2º ciclos);  

- Diálogo Intercultural e prevenção de crimes de ódio, incidindo nas diferenças de género, etnia, língua, religião 

e cultura e promovendo o respeito universal pela justiça e Direitos Humanos: “Sim à diferença”  

- Violência doméstica e no namoro; igualdade de género: “No namoro não há guerra” (3º ciclo e ensino 

secundário)  

- Consumo de álcool e drogas e outras adições: “Vive na real! – Não da Dependência” (3º ciclo e ensino 

secundário);  

- Cuidados a ter com as crianças quando abordadas por estranhos: “FALCO – Férias + Seguras” (pré-escolar e 1º  

ciclo). 

 

 

Guarda Nacional Republicana (GNR)  

Núcleo de Investigação e apoio a Vítimas Específicas (NIAVE): 

A Guarda Nacional Republicana em 21 de janeiro de 2003 criou o projeto denominado Núcleo Mulher e Menor 

(NMUME), com o objetivo de qualificar o tratamento das matérias relacionadas com as problemáticas da 

violência cometidas sobre as mulheres e os menores. O projeto NMUME foi implementado em 2004 com a 

criação de 23 núcleos, distribuídos por todo o território Nacional. 



                                              PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  _______________________________________________________________________________________ 

43 

 

Entre 2005-2011 assistiu-se ao alargamento do projeto a outro tipo de vítimas especialmente vulneráveis, 

nomeadamente, pessoas idosas, deficientes, minorias étnicas e as populações LGBTI. 

 

No ano de 2011 o projeto alterou a designação para projeto IAVE (Investigação e apoio a Vítimas Específicas). 

Em 2014, com a reorganização da estrutura da Investigação Criminal (IC) da Guarda Nacional Republicana, os 

NIAVE (Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas) continuaram a integrar a estrutura de IC, 

existindo pelo menos um Núcleo por cada Comando Territorial do Continente (atualmente existem 24 NIAVE). 

O NIAVE de acordo com as competências atribuídas procede à investigação dos crimes cometidos, 

essencialmente contra as mulheres, as crianças, os idosos e outros grupos de vítimas especialmente 

vulneráveis e presta o apoio que, para cada caso, for adequado e possível, colaborando com as autoridades 

judiciárias no acompanhamento dos casos mais críticos, designadamente, através de uma contínua avaliação 

de risco. 

 

Os NIAVE reagem a participações criminais reportadas à Guarda pelas vítimas ou testemunhas, ou através de 

comunicações de outras entidades que se deparem com o crime de Violência Doméstica e Maus Tratos, sejam 

elas da área da saúde, educação ou justiça. 

 

Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário: 

A Guarda Nacional Republicana, a partir da década de 80, procurando deixar de ser uma força meramente 

reativa perante os problemas apresentados pelo cidadão, adaptou o seu modelo de policiamento para estar 

mais próximo das populações, através do modelo de Policiamento de Proximidade. 

Com o modelo de Policiamento de Proximidade, pretendeu-se implementar um policiamento proactivo, ou 

seja, um policiamento de proximidade social, mais visível e eficiente, procurando melhorar o nível de qualidade 

de vida do cidadão e melhorar, por conseguinte, a aceitação das Forças de Segurança em cada comunidade 

local, materializado com a sua presença visível e próxima. 

 

Através do modelo de Policiamento Comunitário, a Guarda passou a desenvolver diversos Programas Especiais 

que levaram à participação e responsabilização da comunidade (cidadãos, entidades públicas e privadas), 

constituindo diversas parcerias. Este trabalho em rede tem vindo a contribuir significativamente para o 

aumento do sentimento de segurança dos cidadãos. 

São diversas as áreas em que neste âmbito a atividade da Guarda tem contribuído para a segurança das 

comunidades locais. Como exemplos mais importantes destacam-se a sensibilização/informação e apoio aos 

idosos e pessoas com deficiência, a sensibilização/informação aos comerciantes, a sinalização e 

encaminhamento de pessoas sem-abrigo, acompanhamento de situações de violência doméstica, intervenção 

em situações que envolvem toxicodependentes, e a participação na proteção de crianças e jovens em perigo. 

 

Assim, as Competências das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (existem 5 no distrito 

de Beja - 1 por cada Destacamento Territorial) são: 
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a. Desenvolver o patrulhamento preventivo e ser um elo de ligação privilegiado da GNR a toda a Comunidade 

local (Crianças e Jovens, Idosos, Pessoas com Deficiência, Comerciantes, funcionários e proprietários de Postos 

de Abastecimento de Combustível, de Farmácias, de Armazenistas, de Retalhistas, de Distribuidores de Tabaco, 

de Taxistas, de Párocos e de responsáveis por Instituições Particulares de Solidariedade Social, etc.), tendo por 

base um modelo de atuação pró-ativo que visa, acima de tudo, potenciar o seu sentimento de segurança; 

b. Promover o contacto próximo com a comunidade local, promovendo a realização contínua de diagnósticos 

locais junto das forças vivas da população; 

c. Divulgar os Programas Especiais desenvolvidos pela GNR, desenvolvendo ações conjuntas de esclarecimento, 

informação e sensibilização; 

d. Manter atualizado o registo de cidadãos em situação de vulnerabilidade, nomeadamente os idosos e pessoas 

com deficiência a viver em situação isolada, dos estabelecimentos de ensino, dos estabelecimentos comerciais, 

farmácias, igrejas, táxis, sem-abrigo, postos de abastecimento de combustível, armazenistas de tabaco, todo o 

património cultural de relevância público ou particular e outros; 

e. Propor a realização de ações de informação e esclarecimento às populações nas localidades onde sejam 

realizadas operações que possam causar o aumento do sentimento de insegurança (buscas domiciliárias, 

combate à criminalidade, etc.), por forma a esclarecer os motivos da intervenção da Guarda; 

f. Apoiar as Vítimas Especialmente Vulneráveis, cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua idade, 

do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização 

haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua 

integração social; 

g. Efetuar visitas após ocorrência a Vítimas Especialmente Vulneráveis; 

h. Acompanhar todas as concentrações e manifestações públicas da população, na qualidade de elemento 

especializado para as matérias de Direitos Humanos; 

i. Identificar, em cada zona atribuída a um militar da SPC, os representantes locais das diversas comunidades, 

para atribuição do estatuto de Interlocutor Local de Segurança (ILS), com o objetivo de agilizar formas de 

identificar e resolver os problemas. 

 

 

Núcleo de Atendimento À Vitima - Beja 

O Núcleo de Atendimento à Vitima (NAV) é uma estrutura de atendimento gerida pela Moura Salúquia – 

Associação de Mulheres do Concelho de Moura que integra a Rede Nacional de Apoio a Vitimas de Violência 

Doméstica e que surgiu em Março de 2008 através da assinatura de um protocolo de colaboração entre várias 

entidades, com o objetivo de criar uma resposta organizada para as situações de violência doméstica. 

O NAV disponibiliza atendimento de forma gratuita e confidencial a vítimas de violência doméstica, procurando 

uma visão global e integrada da problemática da violência, providenciando os apoios e encaminhamentos 

necessários para outras estruturas e mecanismos.  

Para além do atendimento, o NAV atua também ao nível da informação e sensibilização de públicos 

estratégicos a, formação de profissionais e conhecimento do fenómeno da violência. 
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EPVA – Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos 

EPVA Hospitalar e de Cuidados de Saúde Primários 

Como resposta ao fenómeno de violência interpessoal, nas suas múltiplas formas, o Ministério da Saúde, criou 

um modelo de intervenção integrada denominada “Acão de Saúde sobre o Género, Violência e Ciclo de Vida 

(ASGVCV). Na sequência deste, criou as Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), a hospitalar, 

que tem as suas instalações no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULSBA – Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, EPE e a de Cuidados de Saúde Primários.  

A EPVA apresenta as seguintes funções gerais: 

“- Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais administrativos e técnicos, 

dos diferentes serviços, para a igualdade de género e a prevenção da violência ao longo do ciclo da vida; 

- Difundir informação de caráter legal, normativa e técnica sobre o assunto; 

- Incrementar a formação e preparação de profissionais, na matéria; 

- Prestar apoio de consultadoria a profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização, 

acompanhamento ou encaminhamento dos casos.”9 

 

 

Unidade de Cuidados na Comunidade 

“A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) tem por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde 

da população da sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde e concorrendo 

assim, de um modo direto, para o cumprimento da missão do ACES em que se integra.  

As UCC prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, 

especialmente as pessoas e famílias de grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco, de dependência 

física e funcional ou de doença que requeira acompanhamento próximo e atuam ainda na educação para a 

saúde, na integração em redes de apoio a família e na implementação de unidades móveis de intervenção.”
10

  

Na área da prevenção da violência e abuso sexual de menores a UCC implementou, em parceria, o projeto 

“Des(Cobre) o teu Corpo” destinado a crianças inseridas no pré-escolar (dos 3 aos 5 anos de idade). Trata-se de 

um projeto que tem implementação não só no concelho de Beja mas também noutros do distrito.  

Na área da saúde escolar, a UCC de Beja realiza sessões de educação para a saúde em contexto escolar, nas 

quais são abordadas diferentes temáticas como “saúde mental e competências socio emocionais; educação 

para os afetos e sexualidade; alimentação saudável e atividade física; higiene corporal e saúde oral; educação 

postural; prevenção e consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem como 

comportamentos aditivos sem substancia; ambiente escolar seguro e saudável; riscos ambientais para a saúde 

e prevenção de acidentes e primeiros socorros. Neste âmbito foi dada continuidade ao projeto “Brincar com as 

emoções”.11 

                                                             
9
 In, http://www.chlc.min-saude.pt/estrutura-de-apoio-tecnico/equipa-para-a-prevencao-da-violencia-em-adultos-epva/ 

10
 In, https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/10/RC2017.pdf 

 
11 In, https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/10/RC2017.pdf 

http://www.chlc.min-saude.pt/estrutura-de-apoio-tecnico/equipa-para-a-prevencao-da-violencia-em-adultos-epva/
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/10/RC2017.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/10/RC2017.pdf


                                              PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  _______________________________________________________________________________________ 

46 

 

2.5.2. Projetos e ações de prevenção de situações de risco e de Igualdade e Cidadania 
 
Projeto “Des@fia.Te - CLDS 4” 

“De acordo com o Aviso POISE-32-2019-09, Beja foi um dos territórios elegíveis pela 4ª geração do programa 

Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS4G), financiado no âmbito do programa Operacional da 

Inclusão Social e Emprego – POISE. O programa tem como Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP) e 

concomitantemente Entidade Local Executora de Ações (ELEA) a Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento 

Integrado do Meio Rural.  

O CLDS 4G, visa potenciar os territórios e a capacitação das/os cidadãos e famílias, promovendo a equidade, 

igualdade de oportunidades e inclusão social das/os cidadãos, através de ações a executar em parceria, por 

forma a combater a pobreza persistente e a exclusão social, tendo como prioridade de investimento a Inclusão 

Ativa, com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e à melhoria da 

empregabilidade. 

O Programa Desafi@.te tem um período de vigência de 36 meses, com inicio a 02 de Setembro de 2019 e 

termino a 31 de Agosto de 2022 e integra dois eixos de intervenção essenciais, cada um dos quais concretizado 

em ações obrigatórias e uma não obrigatória. 

 

Eixos de Intervenção: 

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação 

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil. 

 

No âmbito dos eixos supracitados, pretende-se desenvolver e implementar diversas ações e iniciativas de 

modo a alcançar e consolidar os seguintes objetivos: 

- Desenvolver iniciativas para a inovação e experimentação social que facilitem a dinamização de estratégias de 

inclusão social, ampliando a empregabilidade e reduzindo a vulnerabilidade económica, através de ações a 

executar em parceria; 

- Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais da população desempregada, 

que necessita de apoio para o acesso ao mercado de trabalho; 

- Promover nas famílias o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e parentais, com vista à 

autonomização de famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social; 

- Promover ações e projetos de prevenção de comportamentos de risco e promoção da saúde; 

- Valorizar e disseminar boas práticas educativas, de inclusão e participação cidadã, de extensão cultural, 

desportiva e artística.”12 

 

Projeto “Rostos com Futuro” 

O projeto “Rostos com Futuro” tem em vista a inclusão e mediação ativa, com a promoção da igualdade de 

oportunidades junto da comunidade cigana e migrante, tendo resultado de uma candidatura no âmbito do 

                                                             
12 In, Plano de Ação CLDS 4G Des@fia.Te 

mailto:Des@fia.Te
mailto:Desafi@.te
mailto:Des@fia.Te
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Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. 

Trata-se de uma parceria entre a Câmara Municipal de Beja e a Cáritas Diocesana de Beja e em que se pretende 

implementar uma equipa de mediadores para intervir junto da comunidade cigana e migrante no Concelho de 

Beja. O objetivo principal do projeto visa desenvolver a mediação intercultural como modalidade de 

intervenção de terceiras partes e em situações sociais de multiculturalidade significativa, assim como 

aproximar as partes, melhorar a comunicação, a compreensão e a convivência pacífica. Pretende-se, 

igualmente, privilegiar a participação dos mediadores na resolução dos seus próprios problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA IGUALDADE E CIDAD 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

 3.1. ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

A Câmara Municipal de Beja possui atribuições e competências em diversos domínios, os quais se destacam: 

- Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação; 

- Ação Social; 

- Proteção Civil; 

- Administração Urbanística; 

- Ordenamento e Planeamento do Território; 

- Turismo e Património; 

 - Cultura; 

- Educação; 

- Limpeza Urbana, recolha de resíduos e sólidos urbanos; 

Entre outros. 

 

A estrutura organizacional dos Serviços do Município de Beja encontra-se descrita no despacho n.º 5027/2019, 

aprovada pela Assembleia Municipal na sessão de 29 de abril de 2019, sob proposta e mediante prévia 

aprovação da Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de Abril de 2019. 

A estrutura interna obedece a um modelo estrutural flexível constituída pelas seguintes unidades orgânicas: 

- Unidades Orgânicas dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau: 

. Divisão Administrativa e Financeira (DAF);  

. Divisão de Administração Urbanística (DAU);  

. Divisão de Serviços Operacionais (DSO);  

. Divisão do Ambiente e Sustentabilidade (DAS);  

. Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ); 

. Divisão de Cultura (DC);  

. Divisão de Turismo e Património (DTP); 

. Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS); 

. Gabinete de Apoio ao investimento (GAI). 

- Unidades Orgânicas, denominadas de Gabinetes, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º 

grau: 

. Gabinete de Recursos Humanos (GRH);  

. Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM); 

. Gabinete Juridico (GJ); 

. Gabinete de Modernização Administrativa. 

- Unidades Orgânicas, denominadas de Serviço, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º 

grau: 

. Serviço de Compras e Aprovisionamento; 

. Serviço de Transportes e Mecânica; 
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. Serviço de Obras Municipais; 

. Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico; 

. Serviço de Zonas Verdes; 

. Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos; 

. Serviço de Mercados e Feiras; 

. Serviço de Educação; 

. Serviço de Desporto. 

 

Macroestrutura do Município de Beja: 
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3.2 COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS– REPRESENTATIVIDADE DE GÉNERO 

Assembleia Municipal 

A Assembleia Municipal corresponde ao órgão deliberativo do município, sendo constituída por 21 membros 

eleitos pelo órgão eleitoral do município e por 12 presidentes de Juntas e Uniões de Freguesia, num total de 33 

elementos. 

 

 

Verifica-se que existe uma predominância do género masculino, cerca de 60% da constituição deste órgão 

deliberativo é representado pelo género masculino. No entanto, refira-se que da mesa da assembleia, 

constituída por 3 elementos, a presidente e a primeira secretária são mulheres. Existe uma repartição 

igualitária ao nível dos membros vogais, uma vez que dos 21 elementos, 11 são do género feminino e 10 do 

masculino. Verifica-se uma maior desigualdade em termos dos/as presidentes de juntas e uniões de freguesia, 

dado que dos 12 presidentes, apenas duas são mulheres.  

 

Executivo da Câmara Municipal de Beja 

O executivo da CMB corresponde ao órgão colegial do Município, sendo constituído por um Presidente e seis 

vereadores/as (quatro elementos do executivo – presidente e três vereadores que exercem funções a tempo 

inteiro e três vereadores/as em regime parcial, sem atribuição de pelouros).  

 

 

Da observação do gráfico 24, verifica-se uma distribuição desequilibrada ao nível do género, com uma sobre 

representação masculina: dos sete elementos do executivo municipal apenas dois são mulheres. 
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3.3  CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

A análise que a seguir se descreve relativa aos recursos humanos da Câmara Municipal de Beja foi elaborada 

tendo por base a informação fornecida pelo Serviço de Recursos Humanos, nomeadamente o Balanço Social do 

ano de 2019 e anos anteriores.  

A informação apresentada pretende refletir um perfil da realidade dos recursos humanos da autarquia, tendo-

se analisado os dados numa perspetiva de género. 

No ano de 2019 a Câmara Municipal de Beja teve um total de 461 trabalhadores/as e no ano de 2018, 466 

pessoas. 

 

 

 

De uma maneira geral, não existe uma grande assimetria de géneros representados na Câmara, ainda assim 

verifica-se uma representação mais elevada do sexo masculino e uma taxa de feminização de 44,63% no ano de 

2018 e 45,78% em 2019.  

Em termos evolutivos, tem ocorrido nos últimos oito anos, maior representatividade igualitária entre géneros. 

De referir que no ano de 2010, existia uma taxa de feminização de 41,9%, inferior à existente atualmente. 
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Gráfico  25- Distribuição dos/as trabalhadores/as por sexo e 
Ano 
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Tendo em conta a atual Macroestrutura do Município de Beja, verifica-se que no ano de 2019, existia a 

seguinte representação de homens e mulheres nos diversos serviços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que existem serviços cuja representação de sexo é mais marcada em detrimento de outra. Em áreas 

mais direcionadas para o setor operacional o sexo predominante é o masculino, nomeadamente: Serviço 

Municipal de Proteção Civil, com cerca de 86%dos trabalhadores homens; Gabinete de Gestão e Mobilidade 

(81,8%); Divisão de Serviços Operacionais (90%) e Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (66,4%). Em 

contraposição as áreas das ciências sociais que apresentam maior representatividade do sexo feminino, como: 

Gabinete Juridico (75% correspondem ao género feminino); Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 

(93%); Divisão de Educação, Desporto e Juventude (73,5%) e Divisão de Cultura (62,5%). 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

25-29 
Anos 

30-34 
Anos 

35-39 
Anos 

40-44 
Anos 

45-49 
Anos 

50-54 
Anos  

55-59 
Anos 

60-64 
Anos 

65-69 
Anos 

70 ou 
Mais 
Anos 

0 
5 

8 

36 
40 

54 
57 

39 

11 

0 0 2 

16 

40 40 

51 

33 

22 

7 

0 

Gráfico  27 -  Distribuição dos/as Trabalhadores/as segundo Escalão Etário e 
Sexo - 2019 
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Tabela nº 18 - Distribuição de trabalhadores/as por cada Divisão e/ou Gabinete, por sexo – 2019 

 

Direção, Departamento Municipal, e/ou Divisão 

Homens Mulheres 

Gabinete de Apoio aos Eleitos 5 7 

Gabinete de Recursos Humanos 4 4 

Gabinete Jurídico 1 3 

Serviço Municipal de Proteção Civil 6 1 

Gabinete de Apoio ao Investimento 4 7 

Gabinete de Gestão da Mobilidade 9 2 

Gabinete de Comunicação 4 2 

Partido Médico Veterinário 0 1 

Divisão Administrativa e Financeira 11 18 

Divisão de Administração Urbanística 10 17 

Divisão de Serviços Operacionais 82 9 

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade 85 43 

Divisão de Educação, Desporto e Juventude 18 50 

Divisão de Cultura 18 30 

Divisão de Turismo e Património 5 5 

Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 1 14 
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Mediante observação do gráfico 27 verifica-se que cerca de 76% do pessoal trabalhador da CMB se situa entre 

os 40 e 59 anos e 42% destes, entre os 50 e 59 anos. Existe uma percentagem significativa de trabalhadores/as 

com mais de 60 anos, cerca de 17%, sendo que deste valor, mais da maioria são homens (63%). 

Da totalidade das mulheres, 62,8% das mesmas situam-se entre os 40 a 59 anos. À semelhança deste valor e 

ainda superior 74,8% do género masculino está entre o mesmo escalão etário. 

 

 

Ao nível de escolaridade, verifica-se, de uma maneira geral que são as mulheres que têm maior escolaridade. 

Aproximadamente 41% do género feminino tem o 11º e 12º ano. A percentagem de licenciadas é também 

superior à dos homens (22% das mulheres têm licenciatura, enquanto apenas 11,6% do género masculino tem 

essas habilitações). Verifica-se que aproximadamente 71% dos homens trabalhadores da autarquia têm baixa 

escolaridade, igual ou inferior ao 9º ano, enquanto, 32% do género feminino possui igual escolaridade. 

 

Tabela 19 -Distribuição dos/as trabalhadores/as por Cargo/Carreira e Sexo - 2019 

Cargo/ Género Homens Mulheres Total Taxa de Feminização 

Dirigente_ Intermédio 1 0 1 0% 

Técnico/a Superior 26 36 62 58,06% 

Assistente Técnico/a 32 78 110 70,91% 

Assistente Operacional 183 91 274 33,21% 

Informática 3 3 6 50% 

Outros 5 3 8 37,5% 

TOTAL 250 211 461 45,78% 

 

No ano de 2019, existia apenas um cargo de direção intermédia de 2º Grau, correspondendo à ocupação pelo 

sexo masculino. Em termos de carreiras, verifica-se que a maior taxa de feminização ocorre na carreira de 

assistente técnico/a (cerca de 71%), seguida da carreira de técnico/a superior (58%).  
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Em termos de género, contata-se que a maior percentagem de homens, cerca de 73% deles encontra-se na 

carreira de assistente operacional, situação similar no género feminino, com cerca de 43% das mulheres a 

pertencerem à mesma carreira. 

 

 

Mediante observação do gráfico anterior, constata-se que a taxa de feminização tem-se mantido praticamente 

semelhante ao longo dos últimos 8 anos, destacando-se apenas o cargo de dirigente intermédio com uma taxa 

de feminização muito superior no ano de 2010, mantendo-se posteriormente constante e apresentando um 

decréscimo a partir do ano de 2017. 

 

Tabela 20- Remuneração base média e ganho médio mensal, por sexo e cargo (valores totais por cargo) – 2019 

 

Cargo 

Remuneração mensal Ganho médio 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Nº Valor Nº Valor Nº Valor Nº Valor 

Dirigente 2º grau 2 5.703,35 0 0 2 5.906,70 0 0 

Técnico Superior 28 55.682,96 36 63.579,80 28 60.626,59 36 69.692,75 

Assistente Técnico 40 39.585,36 82 76.382,32 40 47.443,30 82 88.668,51 

Assistente Operacional 193 135.617,22 95 61.566,56 193 181.301,50 95 73.857,97 

 

A tabela anterior refere-se aos valores mensais totais da remuneração mensal, correspondendo aos valores da 

remuneração sem descontos por categoria e ganho médio, que inclui horas extraordinárias, suplementos por 

falhas e outros suplementos. Dos valores indicados, deduzem-se os valores a seguir descritos referentes a 

valores mensais individuais, por género e categoria: 
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Tabela 21 - Remuneração base média e ganho médio mensal, por sexo e cargo (valores individuais) – 2019 

 

Cargo 

Remuneração mensal Ganho médio 

Homens Mulheres Diferencial HM Homens Mulheres Diferencial HM 

Valor € Valor 

Dirigente 2º grau 2.851,67 0 0 2.953,35 0 0 

Técnico Superior 1.988,68 1766,11 222,49 2165,24 1.935,91 229,33 

Assistente Técnico 989,63 931,49 58,14 1.186,08 1081,32 104,76 

Assistente Operacional 702,68 648,07 54,61 939,39 777,45 161,94 

 
Em termos de remunerações base e ganhos médios individuais mensais, refira-se que existe sempre um 

diferencial em termos de género, com valores superiores para o género masculino. 

Relativamente à remuneração média mensal e não obstante corresponder apenas aos valores descritos na 

tabela salarial, conforme referenciado anteriormente, o pessoal trabalhador da CMB, tem uma média de idade 

que se situa predominantemente no escalão etário dos 40 aos 59 anos, com uma percentagem significativa 

(15%) que tem idade superior a 60 anos, maioritariamente (65%) são homens, situação que pode justificar o 

fato de existirem mais homens no topo das respetivas carreiras e por isso auferirem valores ligeiramente 

superiores. 

No que se refere ao ganho mensal, o diferencial pode indiciar que os homens fazem mais horas extraordinárias 

do que as mulheres, sendo este diferencial superior na carreira de técnico/a superior.  

Tabela 22- Distribuição dos/as trabalhadores/as por Modalidade de Vinculação e sexo - 2018 

Modalidade de 

vinculação: 

Homens Mulheres Total Taxa de Feminização 

por modalidade Comissão de Serviço 3 2 5 40% 

CTFP/ Tempo Indeter. 235 197 432 45,6% 

CTFP/Termo res. certo 7 4 11 36,4% 

Outra 5 8 13 61,5% 

TOTAL 250 211 461 45,8% 

 

Mais de 90% dos/as trabalhadores/as da CMB têm contrato de trabalho por tempo indeterminado, não 

existindo uma diferenciação significativa em termos de género pelas diferentes modalidades de vinculação. 
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Gráfico  30 - Contagem dos dias de ausência ao trabalho 
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Do total de dias de ausência ao trabalho, durante o ano de 2018, verifica-se que, independentemente dos 

motivos (proteção na parentalidade, doença, casamento, assistência a familiares, falecimento de familiares, 

greve, entre outros) 50,8% dos dias são gozados pelo género feminino, enquanto 49,1% dos dias corresponde 

ao gozo por parte do género masculino. Relativamente ao ano de 2019, verifica-se um ligeiro decréscimo dos 

dias de ausência em ambos os géneros, no entanto registou-se um maior diferencial entre os mesmos: 51,3% 

dos dias de ausência foram gozados pelo género feminino, enquanto 48,7% dos dias corresponde ao gozo por 

parte do género masculino. 

Numa análise mais pormenorizada, relativa aos motivos de ausência ao serviço, constata-se que estes estão 

mais associados às questões específicas da conciliação entre a vida profissional e familiar, nomeadamente no 

que se refere aos dias de ausência por proteção na parentalidade, doença e assistência a familiares, 

verificando-se o seguinte: 
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No ano de 2018 e no que se refere à proteção na parentalidade, 

da totalidade dos dias de ausência (638 dias) são as mulheres 

que na esmagadora maioria, (89,8%) das situações se ausentam 

ao serviço, em detrimento do género masculino que apenas se 

ausentam em 10,19% do total de dias de ausência. À 

semelhança destes valores também no ano de 2019, de uma 

totalidade de 466 dias de ausência é o género feminino aquele 

que mais se ausenta para proteção à parentalidade (83,7%) em 

detrimento do género masculino (16,3%). 

 

 

 

 

Relativamente aos dias de ausência por assistência a familiares, 

verifica-se que são as mulheres que se destacam na prestação 

desse apoio nos dois anos em apreço, uma vez que da 

totalidade dos dias de ausência, 71,3% em 2018 e 77,1% em 

2019 dos mesmos foram gozados pelo género feminino e 

apenas 28,7% dos dias foram os homens em 2018 e 22,9% em 

2019. 

 

Analisando o mesmo motivo de ausência ao serviço mas 

segundo o cargo/carreira específica, afere-se que é na carreira 

de assistente técnico/a onde existem mais ausências por 

proteção à parentalidade, com grande assimetria entre géneros, 

sendo que em 83,7% das ausências foram exercidas pelo género 

feminino. Também na carreira de assistente operacional existe 

uma assimetria similar entre géneros (84,7% das mulheres e 

15,3% de homens). De referir que na carreira de técnico/a 

superior os homens, por este motivo, não se ausentaram. 

Apenas na carreira de assistente operacional existiu alguma 

divisão entre géneros, ainda que de forma reduzida (63,7% das 

mulheres e 36,3% dos homens).  

 

Relativamente à diferenciação por carreira, são as carreiras de 

assistente técnica e assistente operacional que mais se 

ausentaram para assistência a familiares. Em termos de 

diferenciação de género, verifica-se que na carreira de 

técnico/a superior as ausências foram todas praticadas por 

mulheres, enquanto na carreira de informática, foram os 

homens que exerceram este direito. A maior assimetria entre 

géneros verifica-se na carreira de assistentes técnicos/as. 
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Gráfico  31 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por proteção na 

parentalidade, segundo o sexo - 2018 e 2019 

Masculino 

Feminino 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Ano 2018 Ano 2019 

50 
39 

124 
131 

Gráfico  33 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por assistência a familiares, 

segundo o sexo - 2018 e 2019 
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Gráfico  32 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por proteção na 

parentalidade, segundo o cargo/ carreira e  
sexo- 2019 
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Gráfico  34 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por assistência a familiares 

segundo o cargo/ carreira e sexo - 2019 
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Relativamente à situação de doença, no ano de 2018 foram os 

homens, em 51,4% dos dias de ausência que mais faltam ao 

serviço, em contraposição com 48,6% das mulheres. A situação 

inverteu-se no ano de 2019, em que 50,4% das mulheres se 

ausentaram por doença e 49,6% dos homens o fizeram.  

 

 

 

 

 

No ano de 2019, do género que mais tem dias de ausência por 

doença – o feminino, destaca-se as que integram a carreira de 

assistente operacional, com 63,4% e assistente técnica com 

30,5%. Nos homens, verifica-se que 89,9% dos mesmos 

integram a carreira de assistente operacional e com uma 

percentagem de apenas 7,4% pertencem à carreira de 

assistente técnico. 

 

Em termos gerais verificou-se nos últimos dois anos um aumento 

no número de dias de ausência ao trabalho por acidente em 

serviço ou doença profissional, no ano de 2018 registou-se um 

total de 238 dias de ausência, sendo que em 2019 o número 

aumentou para 716. Ao nível de uma diferenciação de género, 

verifica-se que são os homens aqueles que mais se ausentam por 

este motivo, correspondendo a uma maior assimetria no ano de 

2019 (86% dos homens e 13,8% de mulheres, sendo que em 2018  

resultou uma percentagem de 74% do género masculino e 26% do 

feminino.) 

Mediante observação do gráfico anterior, verifica-se relativamente 

à diferenciação por carreira que a técnica superior e de informática 

não registaram qualquer acidente ou doença profissional capaz de 

potenciar dias de ausência. A carreira de assistente operacional é 

aquela onde se verifica um elevado número de dias de ausência, 

especialmente no género masculino, com uma percentagem total 

de 86,2% de dias de ausência. Relativamente às mulheres, verifica-

se que é na carreira de assistente técnica aquela onde existe um 

maior número de ausências por este motivo. 
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Gráfico  35 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por doença, segundo o sexo - 

2018 e 2019 
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Gráfico  37- Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por acidente em serviço ou 

doença profissional, segundo o sexo - 2018 e 
2019 
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Gráfico  36 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por doença segundo o cargo/ 

carreira e sexo - 2019 

Técnico/a Superior Assistente Técnico/a 

Assistente Operacional Informática 

Outros 

0 

200 

400 

600 

800 

Masculino Feminino 

0 0 
0 69 

617 

30 0 0 

Gráfico  38 - Dias de ausência ao trabalho 
durante o ano por acidente em serviço ou 

doença profissionalsegundo o cargo/ carreira e 
sexo - 2019 
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Em termos de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, para além dos indicadores atrás descritos 

referentes aos dias de ausência, saliente-se igualmente, as seguintes modalidades de horários que contribuem para 

melhor organização de trabalho, potenciadora de uma maior conciliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da totalidade das/os trabalhadores da organização (461), o número daqueles/as que usufruem de uma modalidade 

de horário diferente da convencionada é muito reduzido, apenas 19. Destes, 26,3% corresponde ao género 

masculino, sendo as mulheres que mais usufruem de diferentes modalidades (73,7%). Não existem pessoas a utilizar 

a modalidade de teletrabalho nem a funcionar como equipa de projeto, sendo que 63,2% das pessoas beneficiárias 

de horário facilitador da conciliação têm horário flexível, sendo as mulheres as principais utilizadoras, em 66,7% das 

situações. 

No presente ano e no contexto atual da pandemia COVID, a questão do teletrabalho sofreu alterações, com 

trabalhadores/as durante o confinamento a praticar esta modalidade, no entanto, tal, será tido em conta numa 

análise posterior de aprofundamento e atualização diagnóstica.

Tabela  23-  Utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação 

Ano 2019 

 Total Homens Mulheres 

Nº trabalhadores/as com horário flexível 12 4 8 

Nº trabalhadores/as com modalidade de teletrabalho 0 0 0 

Nº trabalhadores/as com jornada contínua 7 1 6 

Nº trabalhadores/as a funcionar como equipa de projeto 0 0 0 
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QUEM SOMOS? 

 
 

54% dos/as trabalhadores/as da CMB são 
homens 

 
46% dos/as trabalhadores/as da CMB são 

mulheres 

QUE IDADE TEMOS? 

  
 

Dos 55 aos 69 anos: 
63% são homens 

   37% são mulheres 

QUE ESCOLARIDADE TEMOS? 

 
Mulheres      Homens 
      71%                32% com escolaridade até 9º ano 
      17%                41% com escolaridade entre o 11º e 12º ano 
      12%                27% com bacharelato; licenciatura,                  
mestrado /doutoramento 

QUE CARGOS TEMOS? 

 
Mulheres      Homens 
      0%                  0,6%  cargo dirigente intermédio 
  17,1%                10,3%  Técnico/a Superior 
      37%               12,7% Assistente Técnico/a 
   43,1%               73,2% Assistente operacional 
     1,4%                  1,2% Informática 
     1,4%                     2% Outros 

QUANTO GANHAMOS? 

 
 

Em todos os cargos os homens ganham mais 
do que as mulheres 

 
Diferencial Homens/ Mulheres: 

Dirigente 2º grau: 0 
Técnico superior: 229,33€ 
Assistente técnico: 104,76€ 
Assistente operacional: 161,94€ 

 
 

QUEM MAIS SE AUSENTA? 

 
 
 

49% dos dias de ausência são gozados por 
mulheres 

 
51% dos dias de ausência são gozados por 

homens 

 

 

COM QUE MOTIVOS SE AUSENTA? 

 
Proteção à Parentalidade: 

83,7% Mulheres       (71,8% assistentes técnicas) 
16,3% Homens         (85,5% assistentes técnicos) 

Assistência a Familiares: 
77% Mulheres         (58% ass. Técnicas; 34% assist. operac.)  
23% Homens           (56% assistente operacional) 

Doença: 
50,4% Mulheres     (63% assist. oper.; 30% assist. téc. 
49,6% Homens       (89,9% assistentes operacionais) 

Acidente em serviço ou doença profissional 
13,8% Mulheres         (70% ass. Técnicas; 30% assist. operac.)  
86,2% Homens           (100% assistente operacional) 

 
 
 

PERFIL 2019 
 
 
 

 

3.4 PERFIL 2019 – DIMENSÃO INTERNA - HOMENS E MULHERES NA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA  

 

76% dos/as 

trabalhadores/as 

da CMB têm entre 

45 e 59 anos 

Ganho médio mensal 

individual 

(remuneração sem 

descontos + horas 

extraordinárias + 

suplementos) 
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PERFIL 2019 (Resumo:)    

 
 Homens:  . Estão em maioria na CMB; 

 . Têm idade superior às Mulheres; 
             . Ausentam-se mais ao serviço; 

 . Ausentam-se mais por motivos acidente em serviço ou doença profissional e  
doença. 
 

    

        Mulheres: . Têm mais escolaridade; 
. Têm mais cargos superiores, apesar disso, os homens têm um ganho médio 
mensal individual superior; 
. Ausentam-se menos ao serviço, mas quando o fazem é sobretudo para 
proteção à família: proteção à parentalidade e assistência a familiares. 
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3.5  RECURSOS EXISTENTES NA AUTARQUIA 

Pese embora não existam ações diretas de igualdade de género, cidadania e/ou não discriminação na definição das 

atividades dos serviços, uma grande parte da atividade municipal tem inserida essa preocupação, o que se verifica 

em boas práticas identificadas no plano de ação a seguir descrito, nomeadamente ao nível das diversas áreas de 

atuação do Município. Muitas delas assumem-se com possibilidade de efeito multiplicador e potencial de 

transferibilidade para outros contextos organizacionais da comunidade.  

 

Numa dimensão externa, a Rede Social do Concelho de Beja apresenta uma visão integrada, multidisciplinar e 

multidimensional dos problemas sociais que apela à participação alargada das suas entidades parceiras, existindo 

uma cultura de trabalho em parceria, que se multiplica na promoção do desenvolvimento social do concelho, como 

é o caso do presente plano. Exemplo disso é a criação do GIIT da violência doméstica e de género que integra 

diferentes entidades parceiras/ projetos do concelho numa perspetiva interdisciplinar e de olhares distintos sobre a 

mesma temática. 

O protocolo existente com a Associação Moura Salúquia – Núcleo de Atendimento à Vitima e posterior adenda, 

promove a consolidação da intervenção na área da violência doméstica em concreto do Município com a criação de 

uma nova resposta neste âmbito - Apartamento de Transição para Vítimas de Violência Doméstica. 

 

Numa dimensão interna, refira-se como importantes recursos: 

- Nomeação da Conselheira para a Igualdade e conforme previsto no presente plano e no âmbito da ENIND e o 

previsto no novo estatuto de conselheiros/as para a igualdade, a possibilidade de nomeação de dois/duas 

conselheiros ou conselheiras internas (efetivo/a e adjunto/a) e um/a externa.  

 

- O Protocolo de Colaboração entre o Município de Beja e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Existe 

um protocolo em vigor que foi assinado no ano de 2017, no entanto e após a publicação da ENIND a CIG definiu 

novos protocolos no alinhamento da referida Estratégia. Assim, na sequência desta possibilidade existirá a 

colaboração da CIG, nomeadamente com as seguintes obrigações: 

a) “Prestar apoio técnico na execução do presente protocolo e designar os pontos focais para articulação com 

o Município, designadamente ao nível da Câmara Municipal e da Equipa para a Igualdade na Vida Local 

(EIVL); 

b) Formar os recursos humanos a designar pelo Município;  

c) Fornecer material informativo e formativo de apoio ao cumprimento deste protocolo (legislação, 

publicações, vídeos, exposições, entre outros); 

d) Apoiar o Município nas ações de divulgação de boas práticas; 

e) Divulgar e prestar informação sobre recursos e financiamentos disponíveis para execução do presente 

protocolo; 

f) Estimular a participação ativa do Município e apreciar as respetivas sugestões de contributos para as 

políticas públicas; 
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g) Acompanhar a execução do presente protocolo e emitir parecer com recomendações sobre a informação 

da chek-list de indicadores prestada pelo Município nos termos do previsto na alínea g) da cláusula quarta, 

no prazo de 60 dias a contar da sua submissão.”13 

 

A criação de um grupo interno para a promoção da igualdade em conformidade com a ENIND e mesmo com o que é 

descrito relativamente à criação de Equipas para a Igualdade na Vida Local em que:  

. “São competências da EILV propor, conceber, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as 

ações desenvolvidas no âmbito do presente protocolo, designadamente do PMIND. 

. A Câmara Municipal define e aprova os termos de funcionamento da EIVL dotando-a dos recursos e meios 

necessários ao exercício das suas funções, levando ao conhecimento da respetiva Assembleia Municipal. 

. O Presidente da Câmara Municipal ou o/a Vereador/a com o área da igualdade promove o assento da EIVL no 

Conselho Local de Ação Social (CLAS) e outros fóruns locais existentes, nos termos legais e regulamentares a 

aplicar”.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Protocolo de Colaboração entre a CIG e Municípios, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 

“Portugal + Igual” (ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio (Documento em proposta) 
14

 Idem 
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4. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE INTERVENÇÃO  

Para além do enquadramento descrito no ponto 1, em termos metodológicos, entendeu-se que o presente Plano, 

enquanto documento orientador e agregador de toda a intervenção efetuada no concelho, no âmbito da promoção 

de medidas destinadas a prevenir e combater ações que se afigurem atentatórias dos direitos humanos deveria 

estar em conformidade com os instrumentos de planeamento de Desenvolvimento Social, nomeadamente o 

Diagnóstico Social do Concelho de Beja e o Plano de Desenvolvimento Social, os quais foram alvo de respetivas 

atualizações no ano de 2019.  

 

Em termos de análise diagnóstica para além da investigação documental e estatística, uma vez que existiam dados 

atualizados, optou-se por, em determinadas situações, descrevê-los, usando a metodologia adoptada na elaboração 

dos referidos instrumentos. 

Decorrente da recente análise dos problemas sociais do concelho de Beja, nas várias vertentes demográficas, 

geográficas, económicas e sociais, bem como os resultados obtidos nas dinâmicas desenvolvidas com os parceiros 

locais, no âmbito do PDS, foram identificadas prioridades estratégicas de intervenção que congregaram as medidas a 

inscrever neste documento. Uma das prioridades estratégicas de intervenção identificada corresponde à Igualdade 

e Cidadania, sendo que foram definidas as seguintes finalidades e objetivos gerais:  

 

Finalidades:   

- Pessoas com Deficiência 

- Comunidade de etnia cigana 

- Comunidade Imigrante 

- Vítimas de violência doméstica 

- Voluntariado 

Objetivos Gerais:  

 - Promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

 - Criar condições que favoreçam a inclusão da comunidade cigana; 

- Promover a qualidade de vida da comunidade imigrante, através de uma estratégia concertada; 

- Promover a prevenção, proteção e (re) inserção das vítimas de violência doméstica; 

- Dinamizar a rede de voluntariado. 

 

Inclui-se o presente Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação (PMICND), na finalidade das 

Vitimas de Violência Doméstica, tendo sido inscrito como objetivo em Plano de Ação do PDS a sua construção. 

Apesar das questões da cidadania serem mais abrangentes, com as finalidades anteriormente descritas, o presente 

documento encontra-se mais direcionado para as questões da igualdade de género e violência doméstica, não 

obstante, se descrever nos planos de ação, medidas incluídas noutras áreas de intervenção. 

 

Em termos de modelo de análise, pretende-se que o PMICND tem em conta duas dimensões: uma dimensão interna 

e uma externa. 
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A dimensão interna prende-se com uma análise e intervenção na própria estrutura da Câmara, não obstante 

algumas das ações previstas poderem ter incidência na comunidade e não ter como alvo apenas o pessoal 

trabalhador da Câmara Municipal. 

Para tal, é fundamental a elaboração de um breve diagnóstico da situação da autarquia em matéria de igualdade de 

género com a construção de um perfil. Pretendendo-se, posteriormente aprofundar esta análise diagnóstica, através 

da previsão de ações em plano de ação. 

 

A dimensão externa corresponde às ações a desenvolver na comunidade sendo promovida pelas entidades que 

atuam no território. Nesta dimensão dá-se especial relevância às questões da violência doméstica/ de género/ 

contra as mulheres, com uma consolidação da intervenção nesta área, bem como questões associadas à não 

discriminação. 

 

Tendo em conta o enquadramento metodológico de alinhamento do presente Plano, quer na Estratégia Nacional 

para a Igualdade e Não Discriminação, quer nos instrumentos de planeamento de desenvolvimento social do 

concelho, a operacionalidade do presente Plano, consubstancia-se em duas vertentes: 

- No âmbito dos GIIT’s (Grupos Integrados de Intervenção Técnica) criados na sequência da definição das prioridades 

estratégicas de intervenção do PDS, nomeadamente do GIIT da Violência Doméstica e de Género, composto pelas 

seguintes entidades:  

. Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social - Câmara Municipal de Beja  

. Nucleo de Apoio à Vitima  

. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS4G)  

. Guarda Nacional Republicana  

. Polícia de Segurança Publica  

. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

. Associação Sementes de Vida  

. Centro Distrital de Segurança Social, IP  

. UCC – ULSBA, EPE 

. EPVA – ULSBA, EPE 

 

Foi realizada reunião no sentido de recolher contributos quer para a análise diagnóstica quer para a definição dos 

planos de ação. 

- Na criação de um grupo interno para a promoção da igualdade, o mesmo será composto pelos seguintes 

elementos: 

. Vereadora com a área da igualdade, que preside ao Grupo; 

. Conselheiras Locais para a Igualdade: 

. 2 Conselheiras ou conselheiros internos: um/a efetiva e coadjuvante 

. 1 Conselheira ou conselheiro externo. 

.Dirigentes da Câmara Municipal designadamente dos Serviços: 
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. GRH (Gabinete de Recursos Humanos); 

. DDIS (Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social); 

. GC (Gabinete de Comunicação); 

. DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude); 

. GGM (Gabinete de Gestão da Mobilidade). 

(A definir) 

 

A coordenação do processo de elaboração, implementação e avaliação será efetuada pelas ou pelos conselheiros 

locais internos. De acordo com o proposto no novo Estatuto, embora até à presente data ainda não tenha sido 

publicado, as sua competências podem referir-se a: 

a) “Articular a implementação das medidas de política local para a igualdade de género e não 

discriminação com o Executivo Camarário; 

b) Coordenar a Equipa para a Igualdade na Vida Local na conceção, implementação, monitorização e 

avaliação do Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação, incluindo a realização prévia do 

diagnóstico local; 

c) Articular directamente com a Conselheira ou Conselheiro Local Externo;  

d) Coordenar a avaliação do Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação e elaborar o respectivo 

Relatório; 

e) Assegurar a cooperação da Câmara Municipal com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género e a actualização da informação relativa aos indicadores de implementação e avaliação das 

políticas locais para a igualdade e não discriminação.”  
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4.1 MODELO DE ANÁLISE E ESTRUTURA DE OPERACIONALIDADE 

Modelo de Análise:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de Operacionalidade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação: 

DIMENSÃO INTERNA DIMENSÃO EXTERNA 

. Igualdade de Género no contexto 

organizacional 

(Balanço social; entrevistas) 

 

FA
SE

  D
E 

 D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 
EI

X
O

S 
D

E 
IN

TE
R

V
EN

Ç
Ã

O
 

EI 1.Integração da perspetiva de género 
na autarquia – recursos humanos 
 

EI 2. Promoção da igualdade e cidadania 
nas politicas públicas, em áreas como: 
 - Políticas sociais e de saúde; 
 - Educação; 
 - Cultura, desporto, Juventude e 
Lazer; 
 - Urbanismo e Mobilidade; 
 - Cidadania e Participação. 
 

EI 3. Conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal; 
 

EI 4. Comunicação (Informação e 
Divulgação). 
 

P
la

n
o

s 
d

e
 a

çã
o

 

- Plano de Ação para a Igualdade entre Homens e Mulheres (Ano 2020-2022) 
- Plano de Ação para: 

A Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e à Violência Doméstica (Ano 2020-2022) e  
O Combate à Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade de Género e Características 

Sexuais (Ano 2020-2022) 
 
 
 

. Igualdade de Género no Concelho 

(Análise documental; estatística) 

. Organizações Sociais e a promoção da 

igualdade de género/ cidadania 

(Atividades/ Projetos/ Iniciativas 

desenvolvidas pelas organizações) 

 
EI 5.Sensibilização/ Prevenção  
 
 
Violência Interpessoal: 

Violência doméstica 
Violência de género 
Violência contra mulheres 
Bullying 
 

Igualdade de género 
 
Desconstrução de estereótipos 
 
Cidadania 
 
 

Grupo Interno para a Promoção da Igualdade 
 
- Vereadora com a área da igualdade 
- 2 Conselheiras ou conselheiros internos 
- 1 Conselheira ou conselheiro externo. 
- Dirigentes da Câmara Municipal (serviços a designar): 
. GRH (Gabinete de Humanos); 
. DDIS (Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social); 
. GC (Gabinete de Comunicação); 
. DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude); 
. GGM (Gabinete de Gestão da Mobilidade). 
 

Grupo Integrado de Intervenção Técnica (GIIT) 
Rede Social do concelho de Beja 

- Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social - Câmara 
Municipal de Beja  
- Nucleo de Apoio à Vitima  
- Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS4G)  
- Guarda Nacional Republicana  
- Polícia de Segurança Publica  
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
- Associação Sementes de Vida  
- Centro Distrital de Segurança Social, IP  
- UCC – ULSBA, EPE 
- EPVA – ULSBA, EPE 
 

Conselheiras ou conselheiros Locais Internos 
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5.  PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE , CIDADANIA  e  NÃO DISCRIMINAÇÃO DE BEJA 

5.1 VISÃO 

 

O Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação define-se como um documento agregador da 

intervenção da autarquia e entidades parceiras da Rede Social do Concelho de Beja em matéria de igualdade e não 

discriminação, onde se incluem ações de prevenção de desconstrução de estereótipos, de violência interpessoal e 

outras. 

  

Privilegia uma estratégia de desenvolvimento assente numa lógica de rentabilização de recursos técnicos e 

financeiros e uma intervenção integrada e articulada, pelo que vem no alinhamento estratégico do Plano de 

Desenvolvimento Social – 2019/2021, tendo-se assumido os contributos dados pelo GIIT da violência doméstica e de 

género. 

Para além disso, integra a visão definida na Estratégia Nacional da Igualdade e Não Discriminação: A Estratégia 

Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, que visa um “futuro sustentável de Portugal, enquanto país que 

realiza efetivamente os direitos humanos, assente no compromisso coletivo de todos os setores na definição das 

medidas a adotar e das ações a implementar. Esta abordagem integrada potencia a colaboração e coordenação de 

esforços, valorizando uma visão comum que simultaneamente tenha um efeito mais estruturante e sustentável no 

futuro que se pretende construir. A ENIND marca um novo ciclo programático que se inicia em 2018, alinhado 

temporal e substantivamente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Apoia -se em três Planos de 

Ação em matéria de não discriminação em razão do sexo e de igualdade entre mulheres e homens (IMH), de 

prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica 

(VMVD), e de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e 

características sexuais (OIEC).”15 

 

O Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação assume-se assim como um processo dinâmico, 

com um alinhamento estratégico e a participação das entidades parceiras da Rede Social que constituem o GIIT e os 

vários serviços da Câmara Municipal que serão designados para pertencerão Grupo Interno para a Promoção da 

Igualdade. Tendo-se definido as duas dimensões de análise: interna e externa, sendo a primeira mais vocacionada 

para a ação da própria autarquia, optou-se por integrar nesta também a intervenção da autarquia com eficácia 

externa, junto da comunidade. A dimensão externa é aquela que é promovida pelas entidades do CLAS com 

intervenção na matéria. 

 

 

                                                             
15

 Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação – Resolução de Conselho de Ministros nº 61/2018 de 21 de Maio de 2018 
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5.2 PLANO DE AÇÃO PARA A IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES (ANO 2020 – 2022) 

OBJETIVO AÇÕES INTERVENIENTES 

 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

EIXO DE INTERVENÇÃO 1. NTEGRAÇÃO DA PRESPETIVA DE GÉNERO NA AUTARQUIA/ RECURSOS HUMANOS 

 
Promover a integração da perspetiva 
de género na cultura organizacional 

da CMB 
 
 

Protocolo de colaboração com a CIG  
 

DDIS 
Grupo interno 

CMB 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Protocolo Assinatura de 
protocolo em 2021 

2021 Interna 
Externa 

Designação e divulgação interna 
das/os Conselheiros internos para a 

Igualdade e externo 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Nomeação de 
conselheiras/os 

Nomeação de 2 
conselheiros/as 

internas e 1 externa/o 

2020 - 2022 Interna 
Externa 

Criação e dinamização do grupo 
interno de promoção de igualdade 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Grupo interno 
prom. igualdade 

2 Reuniões por ano 2020 -  2022 Interna 
Externa 

Aprofundar o diagnóstico interno da 
autarquia em matéria de IG e 

conciliação entre a vida de pessoal, 
familiar e pessoal 

Aplicação de questionários aos 
trabalhadores/as, dirigentes e 

eleitos/as da CMB 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Nº de 
Questionários 

aplicados 

Aplicar questionários 
por amostragem até 

40% 

2020-2022 Interna 

Sensibilizar a comunidade em geral e 
técnicos/as locais para a temática da 

IG 

Comemoração do Dia Municipal para 
a Igualdade 

DDIS 
CLDS4G 

Projeto Rostos 
com Futuro 

Comunidade em geral  
Nº de ações 

 
1 Ação por ano 

 
2020 - 2022 

Interna 
Externa 

Prestar apoio social a 
trabalhadores/as aposentados/as e 

em exercício em situações de 
natureza social (área profissional, 
pessoal ou familiar) apresentadas 

pelos/as próprios/as 

 
Criação de um serviço/ recurso de 

atendimento social a 
trabalhadores/as da CMB 

CMB 
DDIS 

 
Pessoal trabalhador em 
exercício e aposentado 

Nº de 
atendimentos 

100% de 
atendimentos às 

solicitações 
efetuadas 

 
2021-2022 

 
Interna 

Proporcionar aos recursos humanos do 
Município conhecimento dos 

instrumentos legais e demais informação 
relevante em matéria de igualdade de 
género, proteção da parentalidade e 
conciliação entre vida profissional, 

familiar e pessoal, mediante meios de 
comunicação interna 

 
 

Criação de mecanismo de divulgação 
de informação em matéria de IG e 
conciliação entre a vida familiar, 

pessoal e profissional 

 
 

DDIS 
GCI 
GRH 

 
 

Pessoal trabalhador da 
CMB 

 
 

Nº de iniciativas 
de divulgação 

 
 

1 Iniciativa de 
divulgação por ano 

 
 

2020-2022 

 
 

Interna 

Proporcionar aos dirigentes do Município 

formação adequada nas áreas da 

igualdade e não discriminação 

Ações de formação na área da 

igualdade e não discriminação para 

dirigentes 

 

CMB/CIG 

 

Pessoal dirigente da CMB 

Percentagem de 

dirigentes com 

formação 

20% dos dirigentes 

com formação 

 

2021-2022 

 

Interna 
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OBJETIVO AÇÕES INTERVENIENTES  DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

EIXO DE INTERVENÇÃO 2.PROMOÇÃO DA IGUALDADE E CIDADANIA NAS POLITICAS PÚBLICAS EM ÁREAS COMO: EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Promover Projetos de Educação Não 
Formal 

“Conversas Andarilhas” 
 
 

 
 
 
 

DC (Biblioteca) 
 

Programa de leitura em meio 
rural – População sénior 

Nº de pessoas 
abrangidas 

100% das pessoas 
abrangidas 

2020-2022 Externa 

“Infâncias que nascem do papel” 
 

Crianças em contextos 
escolares, cidades e freguesias/ 

famílias 

Nº de crianças 
abrangidas 

100% das pessoas 
abrangidas 

2020-2022 Externa 

“Rotas de leitura” 
 
 

Famílias/ regular Nº de famílias 
abrangidas 

100% das pessoas 
abrangidas 

2020-2022 Externa 

“Biblioteca Andarilha” 
 
 

Comunidades rurais Nº de deslocações 
às freguesias 

rurais 

3 Deslocações 
anuais a cada 

freguesia 

2020-2022 Externa 

“Próximas Leituras”  
 
 

Funcionários/as do 
Município 

Nº de deslocações 
aos serviços 

3 Deslocações 
anuais a cada 

serviço 

2020-2022 Interna 

 
 
Promover Apoio social às famílias 

Transporte escolar  
 

DEDJ 

 
 
Alunos/as do 1º ciclo do 
concelho 

 
 

Nº de alunos/as 
abrangidas 

 

 
 

100% das pessoas 
abrangidas 

 
 

2020-2022 
 

 
 

Externa 
 

Prolongamento de horário 
 

Alimentação (1º ciclo e pré-escolar) 
 
Ateliers de verão  Crianças Nº de crianças 

abrangidas 
100% das pessoas 

abrangidas 
2020-2022 Externa 

Incentivar a continuidade de estudos 
a alunos/as oriundas de famílias de 
menores recursos económicos 

Atribuição de bolsas de estudo – 
Ensino Superior 

 

DEDJ Famílias de menores 
recursos económicos 

Nº de 
Beneficiários/as 

100% das/os 
beneficiários 

apoiados 

2020-2022 Externa 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 2.PROMOÇÃO DA IGUALDADE E CIDADANIA NAS POLITICAS PÚBLICAS EM ÁREAS COMO: POLITICAS SOCIAIS/ SAÚDE  

 

 
 
 
Promover ações de promoção de 
bem-estar e saúde 

 

 
 
Ações de prevenção de situações de 
burnout, de promoção do bem- estar 
e saúde dos trabalhadores/as da 
CMB; Avaliação do risco da diabetes 
 

 
 
 

DDIS 

 
 
 

Pessoal trabalhador da 
CMB 

 
 
 

Nº de ações de 
prevenção 

 
 
 

2 Ações por ano 

 
 
 

2020-2022 

 
 
 

Interna 
Externa 
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OBJETIVO AÇÕES INTERVENIENTES  DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

 
 
Promover a saúde visual e o acesso a 
equipamentos de optometria 

 
 
Implementação do Projeto Ótica 
Solidária 
 

 
 

DDIS 

 
 

Comunidade em geral 

 
 

Nº de 
atendimentos 

100% dos 
atendimentos de 
beneficiários que 

solicitem a 
integração no 

projeto 

 
 

2020-2022 

 
Interna 
Externa 

Proporcionar respostas de 
envelhecimento ativo 
 

 

Promoção do Centro Social do 
Lidador 

 
DDIS (CSL/ USB) 

 
Pessoal aposentado da 

CMB   
Comunidade em geral 

Nº de utentes 
Nº ações de 

promoção do CSL 
e USB 

 
1 Ação de 

promoção por ano 

 
2020-2022 

Interna 
Externa 

Promoção da Universidade Sénior de 
Beja 

Interna 
Externa 

Promover a igualdade de 
oportunidades, inclusão social de 
pessoas com deficiência, valorizando 
a sua cidadania e das organizações 
sociais com respostas nesta matéria 

Promoção e implementação do 
Balcão de Inclusão 

 
 
 

DDIS 

 
 
 

Comunidade em geral 

Nº de 
atendimentos 

 
10 

atendimentos/ano 

 
 

2020-2022 

 
Interna 
Externa 

Criação e implementação Conselho 
Municipal para a inclusão de pessoas 
com deficiência 

 
Nº de reuniões 

 
1 reunião/ ano 

 
2020-2022 

 
Interna 
Externa 

Atribuir comparticipações sociais em 
matéria de saúde (consultas e 
medicamentos) a trabalhadores/as e 
aposentados/as da CMB 

 
Atribuição de descontos em 
medicamentos e consultas médicas 
 

Caixa Social, 
cultural e 

recreativa dos 
trabalhadores 

da CMB 

 
Pessoal trabalhador e 
aposentado da CMB 

 
 

 
Nº de 

comparticipações 

 
50% das 

comparticipações/ 
Nº de solicitações 

 
 

2020-2022 

 
 

Interna 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 2.PROMOÇÃO DA IGUALDADE E CIDADANIA NAS POLITICAS PÚBLICAS EM ÁREAS COMO: CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 

 
 
 
Promover ações e sensibilizar para a 
adoção de estilos de vida saudáveis 
 

 
Por esses campos fora 

 
 

 
DEDJ 

 
Comunidade em geral/ 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Nº de ações 

 
2 ações por ano 

 
2020-2022 

Interna  
Externa 

 
Correr e Caminhar em Beja 
 

 
DEDJ 

Comunidade em geral/ 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Nº de ações 

 
5 ações por ano 

 
2020-2022 

 
Interna  
Externa 

 
Promoção da atividade de 
Hidroginástica 

Caixa Social e 
Cultural dos 

trabalhadores 
da CMB 

 

 
Comunidade em geral/ 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Nº de utentes 

5% de pessoal 
trabalhador ou 

aposentado 
participante 

 
2020-2022 

 
Interna  
Externa 

 
Valorizar as instalações para a prática 
desportiva 

 
Percursos Pedestres 
 

 
DEDJ 

 
Comunidade em geral 

Nº de ações de 
divulgação 

 

1 ação de 
divulgação anual 

 

 
2020-2022 

Interna 
Externa 
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OBJETIVO AÇÕES INTERVENIENTES  DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

EIXO DE INTERVENÇÃO 2.PROMOÇÃO DA IGUALDADE E CIDADANIA NAS POLITICAS PÚBLICAS EM ÁREAS COMO: URBANISMO E MOBILIDADE  

 
Promover a acessibilidade como 
condição essencial para o pleno 
exercício de direitos de cidadania 
 

 
 
Plano Local de Promoção da 
Acessibilidade 

 

 
 

GGM 

 

 
 
Comunidade em geral 

 
Nº de ações 

 
2 ações por ano 

 
2020-2022 

 
Interna  
Externa 

 
Promover a prática desportiva diurna 

e noturna (corrida, caminhadas, 
utilização de bicicletas e patins, entre 

outros) 
 

 
Projeto da via velocipédica periférica 

da cidade de Beja (Ciclovia) 

 
GGM 

 

 
Comunidade em geral 

 
Nº de ações 

 
1 ação por ano 

 
2020-2022 

 
Interna  
Externa 

Promover um serviço que melhora as 
relações das populações mais rurais 
com a sede do concelho, através da 
realização de percursos em táxi em 
períodos em que a rede transportes 
públicos coletivos não garantia as 
ligações à cidade 

 
 

Táxis Coletivos 
 

 
 

GGM 

 

 
 
Comunidade em geral 

 
 

Nº de ações 

 
 

1 ação por ano 

 
 
2020-2022 

 
 

Interna  
Externa 

Valorizar espaços públicos de lazer 
para usufruto de famílias 
 

 
Espaços públicos de lazer 

 

DAU  
Comunidade em geral 

 
Nº de ações 

 
1 ação por ano 

 
2020-2022 

 
Interna  
Externa 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 2.PROMOÇÃO DA IGUALDADE E CIDADANIA NAS POLITICAS PÚBLICAS EM ÁREAS COMO: CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO  

 
 
Dinamizar a rede de voluntariado 
(PDS) 

 
Promoção e implementação e 
dinamização de uma rede de 
voluntariado no concelho  

 (PDS) 

 
DDIS  

Parceiros 
CLDS4G 

 
 

Comunidade em geral 

 
N.º de 

voluntários;  
N.º de 

Instituições; Nº 
de ações 

deformação (PDS) 

Implementar e 
dinamizar 

anualmente uma 
parceria concelhia 

(PDS) 

 
 

2020-2022 

 
 

Externa 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 3. CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL 

 
 

 
Dia do Aniversário 

 

 
GRH 

 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Manutenção da 

medida 

 
Manutenção da 

medida nos 3 anos 
 

 
 

2020-2022 

 
 

Interna 
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OBJETIVO AÇÕES INTERVENIENTES 
 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir para o desenvolvimento 
de medidas de conciliação entre a 
vida profissional, pessoal e familiar 
 
 

 
Horário Contínuo (Apoio a filhos 
menores ou ascendentes) 

 
GRH 

 
Pessoal trabalhador da 

CMB 
 
 

 
Manutenção da 

medida 
 

 
Manutenção da 

medida nos 3 anos 

 
2020-2022 

 
Interna 

 
Promoção e incentivo à utilização do 
refeitório e/ou ao serviço de 
distribuição de  
Refeições no local de trabalho  
 

 
DDIS / Caixa 

Social e Cultural 
dos 

trabalhadores 
da CMB 

 

 
 

Pessoal trabalhador da 
CMB 

 
 

Nº de ações de 
promoção 

 
 

2 ações de 
promoção/ ano 

 
 
 

2020-2022 

 
 
 

Interna 

 
Promoção e divulgação dos Ateliers 
de verão 
 
 

 
 
 

DEDJ 
DDIS 
DC 

CLDS4G 

 
 
 

Pessoal trabalhador da 
CMB e famílias; 

Comunidade em geral 

 
 
 
 

Nº de Ateliers 

 
1 Atelier no Verão 

 
2020-2022 

 
Interna 
Externa 

 
Promover e divulgar os 
Ateliers nas interrupções escolares 
 
 

 
1 Atelier no Natal 

 
2020-2022 

 
Interna 
Externa 

 
Divulgação de serviços de apoio à 
família (instituições parceiras da 
Rede Social) – Creches; Infantários; 
ATL; Instituições e serviços de Apoio 
à 3ª Idade) 
 

 
 

DDIS /GRH 

 
 

Pessoal trabalhador da 
CMB 

 
 

Nº de divulgações 

 
 

1 Divulgação 
mensal 

 
 

2020-2022 

 
 

Interna 

 
 
Contribuir para a criação de 
momentos de convívio entre 
trabalhadores/as, dirigentes e 
colaboradores da CMB 

 
Promoção de convívio: Jantar de 
Natal 
 
 

 
GAE 

 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Nº de jantares 

 
1 Anual 

 
2020-2022 

 
Interna 

 
 
Ações de promoção de convívio 
 

 
DDIS /Caixa 

Social 
 

 
Pessoal trabalhador da 

CMB 

 
Nº de Ações 

 
 

1 Anual 
 

 
2020-2022 

 
Interna 
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OBJETIVO AÇÕES 
 

INTERVENIENTES 
 

 
DESTINATÁRIOS/AS 

 
INDICADORES 

 
METAS 

 
CALENDARIO 

 
DIMENSÃO 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 4. COMUNICAÇÃO (INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO) 

 

 
 
 

Fomentar o uso de linguagem 
inclusiva nas comunicações da 
responsabilidade do Município 

 
 

 
Adequar os requerimentos da CMB 
em função da linguagem inclusiva  
 
 
 

 
DDIS 

Serviço de 
informática 

Arquivo 
Municipal 

GCI 

 
Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

 
Comunidade em geral 

Nº de 
requerimentos 
que adotaram 
esta medida 

Alterar 90% dos 
requerimentos 
facultados pelo 

Gabinete de 
Informática 

 
2020 

 
Interna 

Criar recomendações gerais para a 
linguagem inclusiva e divulgar a 

mesma 

 
Recomendações 

Divulgação da 
norma por 60% dos 

serviços da 
autarquia 

2021  
Interna 

 
Proporcionar aos recursos humanos 

do Município e comunidade em geral 
conhecimento dos seus direitos e 
deveres, com acesso a informação 

atualizada, mediante meios de 
comunicação interna e externa 

Divulgar direitos e deveres de 
trabalhadores/as em matéria do 

direito do trabalho ou outros (acesso 
a informação atualizada) 

 
DDIS  
GCI 
GRH 

 
Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

 

 
Nº de iniciativas 
de divulgação 

 
 

2 Iniciativas por ano 

 
 

2021-2022 

 
Interna 

Integração da dimensão da Igualdade 
de Género no site da CMB 

DDIS  
GCI 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Comunidade em geral 

Site (com 
integração desta 
dimensão) 

Integrar a dimensão 
da IG no site até 
Dez. 2021 

 
2020-2021 

 
Interna 

Publicitar as boas práticas adotadas 
no âmbito da conciliação familiar, 

pessoal e profissional 
 

DDIS  
GCI 

Trabalhadores/as e 
dirigentes da CMB 

Comunidade em geral 

Nº de 
publicitação de 
boas práticas 

 
Publicitar 1 boa  

Prática/ ano 

 
2020-2022 

 
Interna 
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5.3 PLANO DE AÇÃO PARA: 

  A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ANO 2020 – 2022) 

 O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL, IDENTIDADE DE GÉNERO E CARACTERISTICAS SEXUAIS (ANO 2020 – 2022) 

OBJETIVO AÇÕES 
 

INTERVENIENTES 
 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

 
EIXO DE INTERVENÇÃO 5. SENSIBILIZAÇÃO/ PREVENÇÃO  

 

 
Colaborar com o NAV – Núcleo de 
Atendimento às Vitimas de Violência 
Doméstica de Beja no âmbito do 
Protocolo de colaboração 

Criação de canais de comunicação mais 
fluentes entre CMB e NAV, articulando 
intervenções 

 
 
 
 

CMB - DDIS 
 

NAV 

 
 
 
 
 

Vítimas de Violência 
Doméstica 

 
Apoio financeiro 

mensal 

 
Apoiar mensalmente o 

NAV, conforme 
descrito em protocolo 

 
 

2020-2022 

 
Interna 
Externa 

Criação de um fluxograma de 
intervenção junto de vítimas de 
violência doméstica 

 
Nº de reuniões 

 
Fluxograma até Maio 

2021 

 
2021 

 
Externa 

 
 
Reforçar o apoio da CMB às vítimas de 
violência doméstica 

Criação de uma resposta habitacional 
transitória a vítimas de violência 
doméstica - Apartamento de Transição 
para vítimas de violência doméstica 

Resposta 
Habitacional 

Criar a resposta até 
1º semestre 2020 

2020-2022 Interna 
Externa 

Adesão ao Protocolo com a ANMP para 
adesão à Rede de Municípios Solidários 
com as vítimas de violência doméstica 

Assinatura da 
ficha de adesão 

Assinar no ano de 
2021 

2021 Interna 
Externa 

Consciencializar a comunidade para a 
temática dos afetos e do abuso sexual; 
Prevenir situações de abuso sexual 

Ações de sensibilização para a 
prevenção do abuso sexual de crianças 
e jovens (Projeto Des(cobre) 

 
UCC de Beja 

CPCJ 

 
Crianças e jovens 

 
Nº de Ações 

 
2 Ações por ano 

 
2020-2022 

 
Externa 

Prevenir a violência doméstica/no 
namoro; 
Sensibilizar sobre a temática da violência 
doméstica 

 
Ações de sensibilização para a 
prevenção da violência no namoro 

 
UCC de Beja 

NAV 
CLDS4G 

 
Crianças e jovens 

 
Nº de Ações 

 
2 Ações por ano 

 
2020-2022 

 
Externa 

Contribuir para melhorar os estilos de 
vida na população juvenil do Baixo 
Alentejo, através de ações de formação 
nas escolas que irão incidir sobre as 
seguintes áreas: comportamentos 
aditivos e dependências, saúde mental, 
saúde alimentar e nutricional, afetos e 
educação para a sexualidade e prevenção 
da violência no namoro. 

 
 
Ações de sensibilização para a 
prevenção da violência no namoro (e 
em outras áreas)- Projeto Educação 
Pelos Pares 

ULSBA 
NAV 

DICAD 
IPBeja 

CMBeja 
AG Escolas nº 1 

e nº2 
de Beja 
CLDS4G 

 
 

Jovens das turmas do 
10º ano dos 

Agrupamentos de 
escolas nº1 e nº2 de 

Beja. 

 
 
 

Nº de Ações 

 
 
 

1 Ações por turma 

 
 
 

2020-2022 

 
 
 

Externa 
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OBJETIVO AÇÕES 
 

INTERVENIENTES 
 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

 
 
 
Promover ações de Sensibilização de 
promoção de igualdade e cidadania 
 
 
 
 
 
 

Eixo II Formação Parental: 1, 2 
sessões por ano sobre 
diferentes temáticas: 
. Relacionamento Interpessoal 
. Stress e Ansiedade 
. Gestão de Conflitos 
. Violência no Namoro 
. Violência Doméstica 
. Maus Tratos na Infância 
. Bullying 

. Ciberbullying 

 
 
 
 

CAFAP 

 
 
 

Famílias 
acompanhada 

pelo CAFAP 

 
 
 

N.º de sessões 
realizadas 

Nº de 
participantes 

 
 
 

Envolver cerca de 
60% das famílias em      
acompanhamento 

 
 
 
 

2020-2022 

 
 
 
 

Externa 

 
Promover ações de Sensibilização de 
promoção de afetos e educação para a 
sexualidade 
 

 
Sessão - Afetos e Educação para a 
Sexualidade. 

 
Técnicas da 
Equipa PRSI 

ULSBA 

 
Famílias 

acompanhadas pela 
Equipa PRSI 

 
N.º de sessões 

realizadas 
Nº de 

participantes 

 
Envolver cerca de 
30% das pessoas 

beneficiárias 

 
A agendar 

 
Externa 

 
 
Promover ações de Sensibilização e 
informação no âmbito da prevenção e 
combate ao Bullying 
 
 
 

- Colocação de lonas 
identificativas do Projeto em 
diversos locais da cidade; 

- Sessão sobre as temáticas do 
bullying e cyberbullying 

- Distribuição de alguns 
materiais relativos às 
temáticas; 

- Encontro de Futebol. 

 
 

Associação 
Sementes de 

Vida 
Rede Social 

CPCJ de Beja 

 
 
 

Comunidade em 
geral 

 
 

N.º de ações 
dinamizadas 

N.º de 
participantes 

 
Realizar a 5ª Edição 
do Projeto Outubro 
- Mês de Prevenção 

e Combate ao 
Bullying e 

Cyberbullying 

 
 
 

Mês de 
Outubro 2020 

 
 
 
 

Externa 

 
 
Promover ações de sensibilização junto 
da comunidade educativa  
(Programa Escola Segura da Policia de 
Segurança Pública) 
 

Ações sobre diferentes temáticas 
(exemplos: - “Bullying é para fracos”; 
“Estrada Segura”; “Direitos das 
Crianças”; FALCO – Segurança 
Rodoviária”; “Sim à diferença”; 
“Internet mais segura”; “Dia do 112”; 
“No namoro não há guerra”; “Vive na 
real! – Não da Dependência”; “FALCO – 
Férias + Seguras”) no âmbito do 
Programa Escola Segura da PSP 

 
 
 

PSP 

 
 
 

Comunidade escolar 

 
 
 

N.º de ações 
dinamizadas 

 

 
 
 

Realizar pelo menos 
3 ações anuais 

 
 
 

2020-2022 

 
 
 

Externa 
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OBJETIVO AÇÕES 
 

INTERVENIENTES 
 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

 
 
Recolher informação para elaboração de 
um Plano Local dos Direitos das Crianças: 
 Conhecer melhor para melhor intervir; 
 
 

 
 
Produção e recolha de informação para 
a construção do Plano Local dos 
Direitos das Crianças; 

Comissão 
Nacional/ 

comissários 
Adélia; 
CPCJ; 

Autarquias; 
ECMIJ 

 
Famílias e Crianças 

 
Diagnóstico local 

(concelhio) 
Inserido no 

Projeto Adélia 

 
 
 

Dezembro de 2020 

 
 
 

2020 -2021 

 
 
 

Externa 

 
Sensibilizar para a prevenção dos Maus 
tratos a crianças e jovens 
 
 
 

Cinema; 
Debates; 

Elaboração de um livro sobre a história 
do laço azul; 
Workshop; 

 

CPCJ 
CMB 

Estudantes de 
artes; 

Associação de 
Futebol: 

IPB de Beja 

Crianças dos 12 aos 
18 anos dos 

estabelecimentos 
escolares/ escolas 

profissionais 

   
 
 Mês de abril 

 
 
 15 de abril 

 
 

Externa 

Preservar a vida e a qualidade de vida de 
crianças e jovens; 
Facilitar a integração plena das crianças e 
jovens no processo de desenvolvimento 
dos seus direitos 

Estendal dos Direitos da Criança; 
Debates; 
Danças; 

CPCJ 
CMB 

Academia do 
Desporto de Beja 

IPB de Beja 
Agrupamentos de 

Escolas de Beja 

Comunidade 
Crianças e Jovens 

 
 
 
 
 

Não à 
discriminação; 

Interesse Superior 
da Criança; Direito à 
participação, direito 

à sobrevivência e 
desenvolvimento 

Mês de Novembro 
 
 

20 de 
novembro a 

20 de 
dezembro 

Externa 
 

Adquirir e aprofundar conhecimentos 
que visem o apoio e o tratamento 
adequado de pessoas em situação de 
violência doméstica na área da saúde 

Curso de formação para a prevenção e 
o combate à violência de género para 

profissionais de saúde 

 
ULSBA 

EPVA hospitalar 

 
Profissionais da 

ULSBA 

Nº de 
profissionais de 
saúde a formar 

 
16 Formandos/as 

 
2020 

 
Externa 

Promover um estudo exploratório para 
aumentar a eficácia do rastreio de 
mulheres em risco, no contexto de 
cuidados primários de saúde 

Despiste num dia de atividade dos 
Cuidados Primários da ULSBA 

ULSBA 
EPVA hospitalar 

EPVA CSP 

Profissionais da 
ULSBA 

Mulheres utentes dos 
CP Saúde (1 dia de 

consulta) 

Nº de rastreios 
aplicados com 
aplicação de 

ferramenta de 
despiste 

 
Nº de rastreios/ por 

amostragem 

 
2020 

 
Externa 

 
Garantir o atendimento e 
acompanhamento de vítimas de violência 
doméstica 
 

 
Manutenção do funcionamento do 
Núcleo de Atendimento a vítimas de 
Violência Doméstica  

 
 

NAV 

 
 

Vítimas de violência 
doméstica 

 
 

Número de 
vítimas atendidas 

 
 

 
 

100% do número de 
vitimas abrangidas 

 
 

2020-2022 

 
 

Externa 
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OBJETIVO AÇÕES 
 

INTERVENIENTES 
 

DESTINATÁRIOS/AS INDICADORES METAS CALENDARIO DIMENSÃO 

Eliminar estereótipos e prevenir 
comportamentos de risco na área da 

violência no namoro 

Ações de sensibilização sobre violência 
no namoro 

 
 

NAV 
Agrupamentos de 

escolas 
CLDS4G 

Crianças e jovens 
 
 
 

Número de 
participantes 

Realização de 10 
ações 

2020-2022 Externa 
 
 
 

Aumentar as competências no 
atendimento de primeira linha a vítimas 
de violência doméstica por parte dos 
serviços de saúde 

Realização de workshop sobre 
atendimento a vítimas de violência 
doméstica para profissionais de saúde 

 
NAV 

ULSBA 

 
Profissionais de saúde 

Número de 
inscrições; 
número de 

participantes 

Realização de 1 
workshop 

 
2021 

 
Externa 

 
Sensibilizar a comunidade em geral para 
a problemática da violência doméstica 
 

 
Realização de campanhas de 

sinalização do Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra as 

Mulheres  

 
 

NAV 
CMB 

 
 

População em geral 

Número de 
campanhas 
realizadas; 
número de 

pessoas 
alcançadas 

 
 

Realização de 3 
campanhas 

 
 

2020-2022 
novembro 

 
 

Externa 

 
 

Aumentar as competências de 
intervenção com vítimas de violência 
doméstica por parte dos profissionais de 
justiça 

 
 

Realização de workshop sobre 
atendimento a vítimas de violência 

doméstica para profissionais de justiça 

 
 

 
NAV 

 

 
 
 

Profissionais de 
justiça 

 
Número de 
inscrições; 
número de 

participantes 

 
 
 

Realização de 1 
workshop 

 
 
 

2021 
 

 
 
 
 

Externa 

 
Apoiar a integração da perspetiva de 
género nas decisões e planos de ação  
 

 
Realização de ação de sensibilização 

sobre Igualdade de Género de 
Mainstream ING  

 
 

NAV 

 
 

Decisores 
(instituições públicas 

e privadas) 
 

 
 

Número de 
participantes 

 
 

Realização de 1 
ação 

 
 

2021 

 
 

Externa 

 
Favorecer a integração da perspetiva de 
género na atividade profissional 
 

 
Realização de ação de sensibilização 

sobre Igualdade de Género de 
Mainstreaming 

 

 
NAV 
CMB 

 
Funcionários/as da 

autarquia 

 
Número de 

participantes 

 
Realização de 1 

ação 

 
2021 

 
Interna 

Melhorar as ferramentas e competência 
de articulação e trabalho em rede na 
intervenção em situações de violência 
doméstica 
 

 
Realização de workshop sobre 
articulação e trabalho em rede 

 
NAV 
CLAS 
CMB 

Membros do CLAS; 
instituições com 

intervenção na área 
da violência 
doméstica 

 
Número de 

participantes 

 
Realização de 1 

workshop 

 
 

2021 

 
 

Externa 
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6. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E 

CIDADANIA 

 

O Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação terá uma avaliação no final de cada 

ano. A responsabilidade da mesma será da sua estrutura de operacionalidade, ou seja, relativamente 

aos objetivos e ações definidos nos Planos Ação relativos à dimensão interna, será do grupo interno de 

promoção para a igualdade, sendo que relativamente à dimensão externa será do Grupo Integrado de 

Intervenção Técnica. Em ambas as situações, a avaliação será coordenada pelos/as conselheiras locais 

(internos/as). 

Como instrumento de avaliação será elaborado um relatório de avaliação anual. 

 

Pese embora a definição dos procedimentos atrás descritos, o presente documento consubstancia-se 

num processo que se pretende dinâmico com as devidas atualizações de atividades, projetos, 

intervenientes, entre outros, pelo que poderá ser alterado com vista à adaptabilidade das respostas, até 

porque no contexto atual, de incertezas atendendo à pandemia COVID, a concretização de atividades 

poderá sofrer alterações, pelo que existirá uma monitorização constante das mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


