
“Agir para Igualdade”  

Workshop  
“Entre nós” 
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Origem 

 IV Plano Nacional para a Igualdade do Género 

 promover medidas de não descriminação entre os géneros na 

prática interna e sua intervenção na comunidade. 

 

 Projeto “Igualdade do Género como exercício de 
cidadania”  - ANIMAR (tipologia 7.3) 

 consciencialização das necessidades da organização no âmbito da 
Igualdade do Género. 
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Finalidade 

 Desencadear uma mudança organizacional no 

sentido da adoção de políticas e estruturação de 

práticas que garantam a igualdade entre os 

géneros na ADCMoura e promovam a sua difusão 

pela comunidade envolvente. 

 
(Mainstreaming de Género) 
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Objetivo 

Construir e implementar um plano de Ação 

para promoção da Igualdade do Género na 

ADCMoura. 
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Equipa do projeto 

 Corpos sociais 

 Direção 

 Técnicos 

 Sócios (interessados) 
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Metodologia 

 Investigação-Ação 

 Recolha de dados 

◦ Inquéritos 

- Questionários 

- Entrevistas 

◦ Reuniões/ sessões de partilha 

◦ Análise documental 

 Análise de dados 

◦ Qualitativa 

 Análise de conteúdo 
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Procedimentos 
Fase 1:  

 Diagnóstico organizacional 

◦ Realização de eventos internos 

◦ Inquirição dos participantes 

◦ Análise documental 

 

 Interacção com boas práticas e peritos extern@s 

◦ Visitas 

◦ Reuniões 

◦ Ações de formação 

◦ Eventos de reflexão e partilha 

◦ Sessões de validação de procedimentos 
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Procedimentos 

Fase 2: 

 Redação do Plano de ação 

 

 Implementação do Plano de ação 

 

 Avaliação/reflexão final 
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Actividades aprovadas 

1. Visitas de estudo (3) 

Entidade com boas práticas em IG no Alentejo. 

2. Ações de formação (4) 

   Equipa do projeto e outros agentes da comunidade local. 

3. Diagnóstico organizacional 

  Identificação de necessidades de mudança organizacional: 

• pesquisa documental 

• inquirição dos membros e colaboradores 

• Reuniões externas  

• Aprofundamento teórico da temática 
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4. Sessões de validação 

 Sessões de avaliação intermédia e ajuste de procedimentos e 

documentos com o apoio de peritos na área da IG. 

5. Operacionalização e monitorização do Plano de 
Ação 

Aplicação das linhas de ação traçadas no plano de ação para a 
IG concebido com base nas atividades 1, 2, 3 e 4. 

6. Narrativa de prática  

Sistematização das diferentes fases do projeto e narração crítica 
da experiência. 

  

ACTIVIDADES APROVADAS 



PRODUTOS/DOCUMENTOS 

• Relatório de diagnóstico organizacional 

• Plano de ação 

• Narrativa de prática (Relatório final) 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Consolidação e sistematização de boas práticas em vigor 

 Implementação de novas práticas importantes para a 

promoção da IG 

 Revisão documentos de política interna, no sentido de 

corrigir princípios, procedimentos e linguagem susceptíveis 

de motivar práticas discriminadoras entre géneros. 

 Difusão dos princípios e práticas de IG na comunidade 
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PONTO DE SITUAÇÃO ATUAL 

• Reuniões com entidades externas: 

oRealizadas (4): CIG; CITE; Assoc. Moura Salúquia; CM Moura 

o Planeadas (2): Espaço T; GRAAL. 

• Visitas:  

• Realizadas (1): ESDIME 

• Planeadas (2): CM Évora; Assoc. Terras Dentro. 

• Diagnóstico Organizacional: 

• Aplicação de 1 questionário a membros e colaboradores 

• Aplicação de 1 entrevista a colaboradores 

• Workshop “Entre nós” 
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Contamos com a sua 
colaboração! 

Bom trabalho! 
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