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PROTOCOLO DE COOPERAci1/40 PARA A IGUALDADE E A NAO DISCRIMINA00

A eliminacao dos estereatipos, o combate a discriminacao, incluindo numa perspetiva

intersecional, e a prevencao e o combate a violencia contra as mulheres e a violencia

domestica constituem objetivos da Estrategia Nacional para a Igualdade e a Nao

Discriminacao 2018-2030 "Portugal + Igual" (ENIND), aprovada pela Resolucao do

Conselho de Ministros n.° 61/2018, de 21 de maio, iniciando urn novo ciclo de politicas

alinhado corn a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentavel, e

con cretizada em tres Pianos de Acao:

a) Plano de Acao para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018-2021;

b) Plano de AO° para a Prevencao e o Combate a Violencia contra as Mulheres e

Violencia Domestica 2018-2021;

c) Plano de Acao para o Combate a Discriminacao em razao da Orientacao Sexual,

Identidade e Expressao de Genera, e Caracteristicas Sexuais 2018-2021.

Nos termos do Decreto Regulamentar n.° 1/2012, de 6 de janeiro, a Comissao

para a Cidadania e a Igualdade de Genera (CIG) é o organism° que garante a

execucao e o desenvolvimento da politica global e setorial no Ambito da

promocao da igualdade entre mulheres e homens, prevencao e combate

violencia contra as mulheres e a violencia domestica, e o combate

discriminacao em razao do sexo, da orientacao sexual, da identidade e expressao

de genera, e das caracteristicas sexuais, incluindo numa perspetiva

intersecional, cooperando e prestando assistencia tecnica a entidades pCiblicas e

privadas de niveis nacional, regional e local em projetos e acoes coincidentes

corn a sua miss-ao.

Nos termos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua redacao atual, as

autarquias locais promovem os interesses pi-alphas das respetivas populacoes e

asseguram a integracao da perspetiva de genera em todos os dominios de acao do

municipio, designadamente atraves da adocao de pianos municipais para a igualdade,

assumindo urn papel impulsionador enquanto agentes de desenvolvimento e

entidades privilegiadas para a concretizacao de acaes e medidas que permitam a

territorializacao, identificacao e apropriacao local dos objetivos da ENIND.
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A COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO, corn sede na Avenida

da Reptblica, n.° 32, 1.° Andar, 1050-193, em Lisboa, Pessoa Coletiva n.° 600082598,

representado neste ato pelo seu Vice-Presidente, Carlos Miguel Rodrigues Duarte, na

qualidade de substituto legal da Presidente, Teresa Fragoso, adiante designad a por

CIG,

E,

o MUNICiP10 DE VILA VELHA DE RODAO, pessoa coletiva de direito piiblico corn o

n.° 506642798, corn sede na Rua de Santana, 841, 6030-230, em Vila Velha de Rodao,

neste ato representado pelo Presidente da respetiva CAmara Municipal, Luis Miguel

Ferro Pereira, doravante designado por Municipio,

E celebrado o presente Protocol° de Cooperacao, que se rege pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Final idade e objetivos

1. 0 presente protocol° visa a promocao, execucao, monitorizacao e avaliacao da

implementacao de medidas e acoes que concorram para a territorializacao da

Estrategia Nacional para a Igualdade e a Nao Discriminacao 2018-2030 "Portugal

+ Igual" (ENIND), ao nivel do Municipio.

2. No ambito das respetivas atribuicOes e competencias, as partes comprometem-

se a desenvolver medidas e acOes que promovam os seguintes objetivos:

a) Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos,

igualdade entre mulheres e homens, rapazes e raparigas, nao discriminacao

e nao-violencia, junto das populacoes;

b) Prevenir, combater e eliminar a discriminacao em razao do sexo, bem coma

a discriminacao que resulta da intersecao de varios fatores de discriminacao

coma a origem racial e etnica, a idade, a deficiencia, a nacionalidade,
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orientacao sexual, identidade e expressao de genero, e caracteristicas

sexuais, entre outros;

c) Prevenir e combater todas as formas de violencia contra as mulheres e

raparigas e de violencia domestica, incluindo a violencia no namoro e as

praticas tradicionais nefastas como a mutilacao genital feminina e os

casamentos infantis, precoces e forcados;

d) Fomentar a major participacao dos homens na esfera privada, ao nivel do

trabalho de cuidado e domestic°, visando uma divisao mais equilibrada corn

as mulheres, envolvendo-os como agentes ativos e beneficiarios diretos da

igualdade entre mulheres e homens;

e) Prevenir e corrigir as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho,

designadamente ao nivel da segregacao sexual das profiss6es,

remuneracoes, tomada de decisao, parentalidade e conciliacao da vida

profissional, familiar e pessoal;

f) Promover uma maior participacao politica e civica das mulheres e raparigas;

g) Garantir um processo de territorializacao, identificacao e apropriacao local

dos objetivos e principios preconizados no presente protocol° bem como na

ENIND e respetivos Pianos de Acao sob coordenacao da CIG, e, por essa via,

contribuir para a sua efetiva execucao e para mudanca social no Municipio

e no Pais.

CLAUSULA SEGUNDA

Obrigacaes comuns das partes

As partes comprometem-se a executar as medidas e acoes definidas no presente

protocol°, garantindo as condicoes ao nivel organizacional, em termos de

procedimentos e de recursos que sejam necessarios ao planeamento, implementacao,

monitorizacao e avaliacao das mesmas.
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Obrigacoes da CIG

Compete a CIG, no ambito do presente protocol°, designadamente:
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a) Prestar apoio tecnico na execucao do presente protocol° e designar os pontos

focais para articulacao corn o Municipio, designadamente ao nivel da Camara

Municipal e da Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL);

b) Formar os recursos humanos a designar pet° Municipio;

c) Fornecer material informativo e formativo de apoio ao cumprimento deste

protocolo (legislacao, publicacoes, videos, exposicoes, entre outros);

d) Apoiar o Municipio nas acoes de divulgacao de boas praticas;

e) Divulgar e prestar informacao sobre recursos e financiamentos disponiveis para

execucao do presente protocolo;

f) Estimular a participacao ativa do Municipio e apreciar as respetivas sugestOes

de contributos para as politicas pUblicas,

g) Acompanhar a execucao do presente protocol° e emitir parecer corn

recomendacoes sobre a informacao da check -list de indicadores prestada pelo

Municipio nos termos do previsto na alinea g) da clausula quarta, no prazo de

60 dias a contar da sua submissao.

CL AUSUL A QUARTA

Obrigacaes do Municipio

Compete ao Municipio, no ambito do presente protocol°, designadamente:

a) Nomear dois/duas Consetheiros/as Locals para a Igualdade, que devem atuar

de forma articulada para os efeitos do Estatuto das Conselheiras e dos

Conselheiros Locals para a Igualdade:

i. Conselheiro/a interno/a, corn contrato de trabalho em funcoes pOblicas

e ocupando cargo de direcao na Camara Municipal, que assume a funcao

de ponto focal do Municipio para articulacao regular e permanente corn

a CIG e ou entidade que esta venha a indicar, no ambito do presente

protocolo;
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Conselheiro/a externo/a corn competencia especializada nas areas do

protocol°.

b) Criar uma EIVL - Equipa para a Igualdade na Vida Local;

c) Conceber, adotar e implementar urn Plano Municipal para a Igualdade e a Nao

Discriminacao (PMIND), alinhado corn a ENIND e os respetivos Pianos de AO°,

d) Garantir servicos de atendimento, informacao e encaminhamento para pessoas

vitimas de violencia contra as mulheres e violencia domestica, designadamente

atraves do trabalho em rede e parcerias, e enquadrados na Rede Nacional de

Apoio as Vitimas de Violencia Domestica, coordenada pela CIG;

e) Analisar as medidas de politica local em funcao do seu impacto de genero,

designadamente a nivel orcamental;

f) Usar na comunicacao das acoes e medidas ao abrigo do presente protocol°, os

logotipos da tutela da cidadania e da igualdade, da CIG e da ENIND, nos termos

do Guia de Informacao e Comunicacao da Area da Cidadania e Igualdade;

g) Submeter a informacao da check -list de indicadores a disponibilizar pela CIG,

no inicio da vigencia do presente protocol° e anualmente ate 15 dias apos o

termo de cada ano de vigencia do mesmo.

CLAUSULA QUINTA

Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL)

A EIVL é composta por 5 a 10 pessoas, nomeadas pelo Presidente da Camara

Municipal.

Integram a EIVL, designadamente:

a) Presidente da Camara Municipal ou Vereador/a corn a area da igualdade;

b) Conselheiros/as Locais para a Igualdade;

c) Dirigentes da Camara Municipal designadamente das areas dos recursos

humanos, orcamento, urbanismo, intervencao social, saCide e educacao,

d) Ate tres elementos corn reconhecida competencia tecnica e ou

especializacao nas areas de intervencao do presente protocol°, cuja

escolha é articulada previamente corn a CIG, de entre:

i. Um/a investigador/a ou especialista;
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ii. Um/a representante de ONG corn intervencao nos dominios da ENIND,

sedeada ou a desenvolver atividade no Municipio;

iii. Um/a representante de ONG corn assento no Conselho Consultivo da CIG

ou especialista da bolsa de especialistas da CIG.

3. Sem prejuizo do disposto nos n6meros anteriores, podem, ainda, integrar a

EIVL, representantes da Assembleia Municipal, ate ao maxim° de quatro

pessoas, a indicar por aquela ao/a Presidente da Camara Municipal, sendo que

pelo menos uma devera ser o/a Presidente da Junta de Freguesia.

4. S'ao competencias da EIVL propor, conceber, coordenar, implementar,

acompanhar e avaliar as medidas e as acOes desenvolvidas no ambito do

presente protocol°, designadamente do PMIND.

5. A Camara Municipal define e aprova os termos de funcionamento da EIVL

dotando-a dos recursos e meios necessarios ao exercicio das suas funcOes,

levando ao conhecimento da respetiva Assembleia Municipal.

6 0/A Presidente da Camara Municipal ou o/a Vereador/a corn a area da

igualdade promove o assento da EIVL no Conselho Local de Aga° Social (CLAS)

e outros foruns locals existentes, nos termos legais e regulamentares a aplicar.

CLAUSULA SEXTA

Plano Municipal para a Igualdade e a Nao Discrim inacao (PMIND)

1. 0 PMIND é aprovado pela Camara Municipal e pela Assembleia Municipal, nos

temos previstos no regime juridico das autarquias locals.

2. 0 PMIND integra medidas de mainstreaming e acOes especificas, respetivos

indicadores e metas, nas dimensOes interna e externa, para urn periodo de

quatro anos.

3. 0 PMIND inclui as vertentes de diagnostic°, monitorizacao e avaliacao.

4. A dimensao interna do PMIND inclui medidas que respeitam a intervencao ao

nivel da estrutura interna do Municipio (governacao, gestao de pessoas,

comunicacao, formacao e carreiras, avaliacao, entre outras), e que tenham em

vista designadamente:
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a) Promover acties anuais de formacao na area da igualdade e nao

discriminacao, para dirigentes, e garantir que pelo menos 40% dos/as

dirigentes as frequenta durante a vigencia do presente protocolo;

b) Promover acoes de formacao dirigidas aos recursos humanos, incluindo de

empresas municipals, na area da igualdade e nao discriminacao;

c) Incluir pelo menos no SIADAP 2 objetivos para a promocao da igualdade

entre mulheres e homens, nao discriminacao e conciliacao;

d) Garantir as condicOes para uma representacao equilibrada de mulheres e

homens nos varios niveis de tomada de decisao, nos termos da ENIND e da

legislacao em vigor;

e) Char medidas tendentes a promocao da conciliacao da vida profissional,

familiar e pessoal, designadamente nos apoios a vida familiar dos/as

trabalhadores/as, especialmente nos cuidados as pessoas dependentes, nas

deslocacoes casa/local de trabalho, nos horarios dos servicos autarquicos e

em todas as atividades relacionadas corn a vida escolar e ocupacao de

tempos livres das criancas e jovens, entre outras;

f) Introduzir medidas que reforcem a veiculacao de uma representacao

equilibrada de mulheres e de homens nos textos e nas imagens utilizadas

ao nivel da comunicacao, qualquer que seja o suporte utilizado.

5. A dimensao externa do PMIND inclui medidas que respeitam a intervencao ao

nivel do territorio, nos diversos dominios de atuacao do Municipio (politicas

sociais, prevencao e combate as varias formas de violencia, educacao e

juventude, urbanismo, mobilidade e seguranca, cidadania e participacao,

mercado de trabalho, entre outras), e que ten ham em vista designadamente:

a) Associar-se a iniciativas de ambito nacional que promovam os objetivos da

ENIND, designadamente a "Rede de Municipios Solidarios",

b) Promover projetos e acoes de formacao, informacao e sensibilizacao das

populacOes para a igualdade e a nao discriminacao;

c) Promover a integracao dos objetivos da ENIND e do presente protocolo na

governacao, gestao e intervencao, nos apoios e financiamentos, e no

trabalho em rede das entidades locals, designadamente, nos varios foruns

e estruturas municipais existentes, como a Rede Social, o Conselho
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Municipal de Educacao, o Conselho Municipal de Seguranca, o Conselho

Municipal de Juventude, redes empresariais, entre outros.

CLAUSULA SETIMA

Al teracOes

Qualquer alteracao ao presente protocol° devera revestir a forma de documento

escrito assinado por ambas as partes, podendo adquirir a forma de adenda.

CLAUSULA OITAVA

In t erp ret acao

As partes comprometem-se a resolver entre si, de forma consensual, qualquer clOvida

ou lacuna, segundo o principio geral mais favoravel a prossecucao dos objetivos

expressos na clausula primeira.

CLAUSULA NONA

Resolucao

1. Qualquer das partes pode resolver o presente protocol° perante o incumprimento

de qualquer uma das suas clausulas pela outra parte, devendo essa resolucao ser

comunicada por escrito, atraves de carta registada corn aviso de rececao, corn a

antecedencia minima de trinta dias seguidos.

2. A CIG pode resolver o protocol° em caso de parecer negativo nos termos da alinea

g) da clausula terceira, mediante comunicacao por escrito, nos termos do nOmero

anterior.
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1. 0 presente protocol° entra em vigor na data da sua assinatura e tern a duracao de

tres anos, podendo ser renovado por iguais periodos, mediante confirmacao

expressa das partes, manifestada por escrito corn uma antecedencia minima de

sessenta dias relativamente ao fim do prazo inicial ou renovado.

2. A CIG pode nao renovar o protocol° designadamente em caso de parecer negativo

nos termos da alinea g) da clausula terceira, mediante comunicacao por escrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Outorga

0 presente protocol° é feito em duplicado, valendo os dois como originals, os quais

vao ser assinados pelas partes, sendo urn exemplar entregue a cada uma, entrando

imediatamente em vigor.

Castel° Branco, aos 6 dias do mes de junho de 2019

0 Vice-Presidente da CIG 0 Presidente da Camara Municipal de
Vila Velha de Rodao

Ito_ 1, \()--
_- - —

(Carlos MiguelMiguel Rodrigues Duarte) (Luis Miguel Ferro Pereira)
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