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Links Úteis e Relatórios de Referência: 

 

 Balanço Social 2018 da Câmara Municipal de Montijo: https://www.mun-montijo.pt/pages/451 

 Diagnóstico Social do Concelho de Montijo: https://www.mun-

montijo.pt/cmmontijo/uploads/writer_file/document/6460/diagnostico_social_montijo.pdf 

 CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género: https://www.cig.gov.pt/ 

 CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego:  http://cite.gov.pt/ 

 Instituto Nacional de Estatística – www.INE.pt  

 Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde: https://www.mun-

montijo.pt/cmmontijo/uploads/writer_file/document/6459/plano_de_desenvolvimento_social_e

_de_saude__pdss__da_rede_social_do_montijo.pdf 

 ONU Mulheres: https://news.un.org/pt/tags/onu-mulheres 

 ONU Mulheres – Brasil: http://www.onumulheres.org.br/ 

 LGE - Local Gender Equality : https://lge.ces.uc.pt/  

 Eurobarómetro: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/home 

 Relatório sobre a aplicação da Lei n.º 62/2017 

 https://www.consilium.europa.eu/media/35437/pt_brochure-inclusive-communication-in-the-

gsc.pdf 

 http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/80545/Igualdade_salarial_8_11_2019.pdf/996

1bdba-252a-4c80-94d6-8df7e965fdb1 

 Relatório das Mulheres Assassinadas em 2019: 

http://www.umarfeminismos.org/images/stories/noticias/OMA_FEMIC%C3%8DDIO_Relat%C

3%B3rio_2018_em_18_02_2019.pdf  

https://plataformamulheres.org.pt/site/wp-content/ficheiros/2018/01/Economia-Purpura.pdf 

 Recomendação n.º R (90) 4 do Comité de Ministros aos Estados-membros sobre a eliminação 

dos Sexismos na Linguagem, adaptada a 21 de Fevereiro de 1990 

 

Quadro normativo: 

 Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de agosto– diploma que procede à 7.ª alteração da 

Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976, republicando o seu texto. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018 – Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND) 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro – diploma que prova V 

Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação, 2014-2017. 

 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_IGUALD_GENERO.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2013/09/17600/0568805724.pdf
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de maio – diploma que define o quadro 

de referência do estatuto aplicável, por iniciativa dos municípios, às Conselheiras e aos 

Conselheiros locais para a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/10100/0176901770.pdf
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