
 

  

DDSPS – MB 31 

 

 

Introdução  

 

Com o PALPIC - Plano de Ação Local para a Igualdade e Cidadania e Não-

discriminação, procura-se sensibilizar para as questões de género na sua relação com 

o planeamento da politica pública local, depois do diagnóstico interno e externo da 

autarquia de Montijo. 

Procurámos mobilizar as entidades locais para aprofundar medidas e ações que 

potenciem sinergias para a igualdade e a eliminação de todas as formas de 

discriminação das pessoas com base no género, idade, deficiência, orientação sexual, 

nacionalidade e origem étnica.  

A Rede Social será envolvida através de medidas que se adequem às suas 

necessidades. 

As medidas aqui propostas deverão ser abertas a negociações contínuas e adaptadas 

às necessidades que possam surgir no seu decurso.  

Pretende-se aprofundar a expressão democrática da política local da Câmara 

Municipal de Montijo que nunca descurou o seu trabalho em matérias de Igualdade 

Género Cidadania e Não-discriminação ao longo dos últimos 22 anos.  

Este projeto desenha-se com um conjunto de medidas propostas que foram decididas 

por áreas de atuação, capazes de responder às áreas consideradas críticas. Foi 

determinado um conjunto de objetivos estratégicos (orientados pela Estratégia 

Nacional - ENIND) que se consubstanciam em medidas que dão resposta às políticas 

de forma integrada e de acordo com as necessidades do Concelho do Montijo.  

De referir que, a área de atuação número 6 - Violência Doméstica Violência de 

Género, Femicídio, práticas nefastas (MGF) e Tráfico de Seres Humanos, é aquela 

que nos permitiu uma maior abrangência de medidas uma vez que enquanto política 

pública, é a que se encontra mais consolidada.  

Ainda no âmbito de cada área de intervenção, são propostas atividades que assinalam 

dias de luta contras as desigualdades aqui mencionadas. 
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