
 

 

Caras e caros munícipes, 

Celebra-se hoje, dia 24 de outubro o dia Municipal para a Igualdade e a Câmara Municipal do 

Montijo associa-se, mais uma vez, às centenas de organizações representativas da sociedade 

civil e da esfera pública de todo o território português para celebrar este dia.  

Como sabem, a pandemia da COVID-19 tem-nos limitado, no entanto e durante uma semana 

iremos promover uma iniciativa digital subordinada ao tema da Igualdade, Cidadania e Não-

discriminação. Esta iniciativa é um exercício de CIDADANIA LOCAL e que coloca a tónica na 

IGUALDADE como fator de desenvolvimento, onde o principal objetivo é promover todas as 

valências da nossa autarquia que dão visibilidade a questões como: Os Direitos das Mulheres, 

a Igualdade de Género, a Violência Doméstica, o Combate à Pobreza, o Acolhimento de 

Migrantes, a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, a Igualdade de 

Oportunidades, o desporto Inclusivo, a Educação para a Igualdade, a Cidadania Participativa, 

Direitos Humanos entre outras. 

Recordo que a Câmara Municipal do Montijo há muito que aprofunda o seu caminho em 

matérias de políticas públicas para a Igualdade e Cidadania e que durante este ano renovou 

a assinatura com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, juntando-se agora 

uma nova geração de protocolos dando assim continuidade a um compromisso já assinado 

em 2007. A renovação deste compromisso preconiza a garantia de que as políticas públicas 

estão adaptadas aos novos desafios que as sociedades de hoje enfrentam. 

Na sequência deste novo compromisso foi feita a elaboração de um novo Plano Municipal 

para a Igualdade - O Plano de Ação Local para a Cidadania e a Igualdade – PALPIC - 

inaugurando um novo caminho de políticas publicas assentes no respeito pela liberdade e 

pela Igualdade que constituem valores fundamentais que acompanharam a evolução do 

conceito de cidadania, também ele mais alargado. A criação da Equipa para a Igualdade na 

Vida Local (EIVL), reforçou também o espaço democrático para propor, conceber, coordenar, 

implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as ações desenvolvidas no âmbito da 

Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação- ENIND.  



Deste modo o Município do Montijo afirma a sua intensão de continuar a promover o 

desenvolvimento de políticas municipais que complementem a estratégia nacional e europeia 

de defesa da igualdade. 

O Presidente da Câmara, 

Nuno Ribeiro Canta 


