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HISTORIAL DA ÁREA DA IGUALDADE DE GÉNERO NO 
MUNICPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

A intervenção na área de Igualdade na autarquia de S.Brás de Alportel iniciou-se 
através de iniciativas que pretenderam assinalar a comemoração da data de “ 8 de 
Março – Dia Internacional da Mulher”, com esse pretexto e uma ação para a 
comunidade se iniciou o trabalho a nível municipal, no final da década de 90. Sendo que 
tem sido sempre esse o pretexto, para desenvolver projetos e/ou atividades em  todos os 
anos que se seguiram . 

Foi criado o “ Espaço Informação Mulher” através de protocolo com a CIDM em 2000 
e funcionou com a figura da Conselheira para a Igualdade até 2007 quando foi 
fisicamente encerrado, prolongando-se no entanto o atendimento nessa área sempre que 
necessário por parte da conselheira ou outros técnicos da CM nas áreas de atendimento 
respetivo, nomeadamente ação social para encaminhamento de situações particulares. 
Desde 2000 que sempre se disponibilizou aos munícipes contato telefónico e de E-  mail  
para o encaminhamento de situações .  

 

ATIVIDADES/ INICIATIVAS  

1997 – Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Exposição de Pintura , Escultura e Artesanato feito por mulheres . 

Concurso de “ Bolachas para o chá”,  receitas tradicionais das mulheres do concelho. 

“Conversa Amiga” no Cine Teatro sobre o papel da mulher na Comunidade Actual e 
Mulheres Empresárias que  Contam Experiências . 

 

1998 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Marcha Passeio pela serra  

Exposição na Galeria Municipal “ Ontem e Hoje a Arte no Feminino” 

Jantar convívio no Casino Vilamoura 

 

1999 – Formação de uma técnica municipal na Ação de Formação II FASE de 
Formação de Conselheiras para a Igualdade da CIDM – Comissão para a Igualdade 
e Direitos das Mulheres (11 a 22 Out. 1999)  
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1999 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Distribuição nas escolas de um postal sobre “Conciliação na Família é preciso “  

Seminário sob o tema “ A partilha das tarefas domésticas: A Tarefa Necessária” com a 
presença da Alta Comissária para a Igualdade e a Família, Drª Joana de Barros Baptista    

Acão de Formação Para Jovens Sobre Intervenção de Rua “Experimentar para 
Valorizar”  

Atelier de Demonstração de Arranjos Florais arte Ikebana 

Jantar Convívio e Animação Musical na Pousada de S.Brás de Alportel 

 

2000 – Abertura e Assinatura do protocolo de criação do “ Espaço 
Informação Mulher”  e Lançamento de folheto de divulgação 

 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Passeio a Alte, Silves e Lagoa “Conhecer a região”  

Colóquio “ Duas Mil e Mais Oportunidades de Igualdade”  

Sessões nas Escolas Para Apresentação dos Cadernos CO-Educação (Estereótipos e 
Género) 

Espetáculo “ Mulheres Compositoras” com o grupo vocal OLISIPO 

Jantar comemorativo no Casino de Vilamoura 

 

2001 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com:  

Espetáculo “ O que Fazem mulheres” sob a obra homónima de Camilo Castelo Branco 

Jantar comemorativo no Casino Vilamoura 

Realização do Estudo “Situação das Mulheres no Concelho de S.Brás de Alportel e sua 
apresentação em Sessão Pública na Galeria Municipal 
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ESTUDO - SITUAÇÃO DAS MULHERES NO CONCELHO DE S.BRÁS DE 
ALPORTEL realizado em ANO 2000 A 2001 

ALGUMAS CONCLUSÕES:  

Públicos –alvo das políticas de igualdade num concelho em transição 

Estas políticas não podem dizer respeito apenas ás mulheres mas é essencial conhecer 
detalhadamente as características concretas da população feminina para que os esforços 
das entidades públicas produzam efeitos assinaláveis na equidade do relacionamento 
homem-mulher e, sobre tudo, na qualidade de vida das populações. 

Ao longo deste estudo ficou claro que tratar as mulheres como um sub-grupo 
homogéneo da população é ignorar a diversidade social, económica e cultural dos 
indivíduos (homens e mulheres) e é delinear um conjunto de medidas para um só 
público-alvo que na realidade tem necessidades muito distintas. 

Constatamos que existem várias formas de ser mulher e destas se relacionarem com a 
sociedade e com a questão da igualdade entre homem e mulher. 

Com o intuito de “medir” a igualdade e melhor, percepcionar o grau de igualdade no 
quotidiano das mulheres, seleccionaram-se duas variáveis: 

Uma de ordem COGNITIVA que dá a conhecer as representações das mulheres sobre a 
divisão das tarefas domésticas, ou seja o modelo ideal de família relativamente ás 
tarefas da casa. 

Outra de ordem PRÁTICA  que afere a real repartição de tarefas domésticas na esfera 
familiar dessas mulheres. 

O cruzamento destas duas variáveis levou à formação de 4 grupos com representações e 
práticas distintas. 

O gráfico que se segue  representa esses grupos e a sua localização relativamente ao 
eixo das PRÁTICAS (eixo do X) e das REPRESENTAÇÕES (eixo do Y). 
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2002 – Vimos aprovada a candidatura da Medida EQUAL do projeto  

“ Conciliar é preciso”  Parceria com CM de Oeiras, Ass. Nacional de 
Jovens para a ação Familiar – ANJAF; RTP, CIDM, CITE, Instituto 
Soldadura e qualidade- ISQ, Coordenação Nacional para os assuntos da 
Família. Este projeto desenvolveu-se entre julho 2002 e final 2004 com ações de 
sensibilização e informação e inquéritos para empresas locais, seminários e encontros 
temáticos.  Aplicação de uma metodologia inovadora dirigida à resolução de 
obstáculos à Conciliação entre a Vida Familiar e Profissional das populações dos 
Concelhos de Oeiras e de S. Brás de Alportel 

2002 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Celebração Eucarística “oração ás mulheres e mães do Mundo” 

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M  

Exposição “ A Vida em Sociedade com Trajes de Mulher” 

Exposição Bibliográfica “ Escrita Feminina” 

Entrevistas na Rádio S.Brás (Mulheres na Educação de Adultos, Mobilizar homens e 
Mulheres na Luta contra o Cancro, Elas nas profissões dos Homens, Sobre a História 
das Mulheres) 

“Conversas á volta da mesa” ( Como somos nós …As Mulheres, Quando elas têm as 
Profissões tradicionalmente exercidas por homens, A História e as histórias de mulheres 
na luta pela igualdade de direitos, A Saúde Física e Mental da Mulher )  
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Colóquio  “ Igualdade de Oportunidades – Que estratégias para as Autarquias e outros 
Parceiros Locais “  

Espectáculo de Teatro “ Coisas de Mulheres…” pelo grupo CenaSecreta de Viana do 
Castelo 

Actividades Desportivas – “ O Desporto que Eles fazem, elas vão experimentar”, jogos 
de petanca no jardim Carrera Viegas  

 

2003 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Exposição “ As artes nas mãos da Mulher: 50 Anos de Bordado” 

Banca de informação “ Vida familiar e Profissional –Conciliar é  

Preciso” 

Sessões de informação “ Mulheres e Crianças Vitimas Porquê “  

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M  

Debate sobre o vídeo do Projecto “ Conciliar é Preciso” 

 

2004 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com :  

Mesa Redonda “ Vozes de Mulher na Rádio” a participação das mulheres na vida em 
sociedade 

Serão cultural “ Conhecer S.Brás no Feminino” Apresentação de alunas da Educação de 
Adultos sobre figuras femininas do Concelho 

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Espectáculo “ As cores do Fado “ com Paulo de Carvalho 

Jantar comemorativo 

Actividades desportivas no Jardim Carrera Viegas  “ Jogar com Elas” 

2005 – Candidatura da Iniciativa Comunitária EQUAL  - Proj ecto S.Brás 
Solidário onde a dimensão de género e a promoção da igualdade de oportunidades tem 
sido trabalhada através da adaptação da escrita a ambos os géneros (os, as)  

Realização de ENCONTROS COMUNITÁRIOS onde se promove a participação de 
Pais e Mães através da facilitação de ateliers para crianças no horário dos encontros. 

Sessões de ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  onde se promove a participação de 
cidadãos e cidadãs pela facilitação de ateliers para crianças no horário dos encontros. 



HISTORIAL – Igualdade de Género 

 

Dora Barradas- Conselheira Municipal para a Igualdade  Página 6 
 

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Celebração Eucarística “Oração ás mulheres e mães do Mundo” 

“O Segredo de Ana Plácido”  A escritora, a mulher que enfrenta a sua época 
companheira de Camilo Castelo Branco sob o olhar de Teresa Ferrer Passos  

Jantar Comemorativo 

Debate “ Mulheres de Ontem e de Hoje. Direitos e Igualdade para o Séc. XXI. 

 

2006 – Continuação do Trabalho de participação cidadã e da promoção da igualdade de 
género nas atividades do projeto S. Brás Solidário 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher com: 

Acão de Sensibilização em Igualdade de Oportunidades dirigida a responsáveis e 
técnicos de recursos humanos de empresas  

Exposição de Fotografia “ A Mulher São-brasense passado e presente “ Organização das 
alunas da Educação de Adultos 

Encontro Comunitário “ Conhecer a situação de Homens e Mulheres na Sociedade 
Atual “  

Encontro Cultural “ A Escrita que emerge do OLHAR FEMININO”  

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Jantar Comemorativo 

 

2007 - Continuação do Trabalho de participação cidadã e da promoção da igualdade de 
género nas atividade do projeto S. Brás Solidário. 

10 Julho 2007 – Visita da Sub comissão para a Igualdade de oportunidades em S.Brás  

Comemorações do Dia Internacional da Mulher com : 

Exposição Bibliográfica “ Olhar critico das mulheres das Ciências, das Artes das 
Tecnologias e da Literatura  

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Sessão de Homenagem à Mulher São- Brasense Atribuição de nomes a ruas do concelho 

Fisicamente o “Espaço Informação Mulher” foi descativado no entanto a 
Conselheira para a Igualdade continua a receber e a atender todos os pedidos de 
informação na área da Igualdade de Oportunidades dando a resposta possível por parte 
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dos serviços municipais no encaminhamento de casos /informações para as entidades 
competentes e divulgando as ações/ encontros seminários ou formações nestas áreas, 
dirigidas a técnicos ou público em geral. 

Participa na Rede Social (CLAS) como exigido pela legislação atual. 

Promove as Comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

 

2008 – Comemorações do Dia Internacional da Mulher com: 

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Exposição de obras literárias na Biblioteca Municipal “ Mulheres na Literatura 
Contemporânea” 

Jantar comemorativo  

2009- Comemorações do Dia Internacional da Mulher com : 

Manhã desportiva no Feminino nas Piscinas Municipais Cobertas 

Balção Informativo   

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Jantar comemorativo 

2010 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com : 

Manhã desportiva no Feminino nas Piscinas Municipais Cobertas 2ª Edição  

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Workshop de Maquilhagem e Workshop” Lady styling “no Pavilhão Municpal  

Exposição de trabalhos de mulheres são-brasenses (artesãs) “ Arte no Feminino”  

Ciclo de “ Conversas de Mulheres”  na Rádio S. Brás 4ºs e 6ªs feiras de todo o Mês de 
Março 

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

Mostra de trabalhos artísticos de Scrapbooking, artes decorativas e pintura por mulheres 
autodidatas no “ Lugar do Scrap”  

 

2011 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com: 
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“ Conversas de mulheres… saúdem e sexualidade, o que falamos “ sessão dedicada a 
mães, avós e jovens adolescentes  

Workshop de doçaria no Mercado Municipal com uma doceira tradicional do concelho 
D. Mónica Guerra “ Doces segredos de mulher para mulher”  

Distribuição de Mensagem do Sr. Presidente da C.M 

 “ De nós para vós … Mulheres com talento “ - Espetáculo intergeracional que leva ao 
palco mulheres e jovens saõ-brasenses na área da musica, moda, canto, dança, 
declamação, ginástica, teatro. 

 

2012 – Candidatura através da CEAL – Confederação de empresários do Algarve para a 
medida do eixo 7 do POPH para a elaboração de Planos Municipais de Igualdade. 

 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher com: 

1ª Oficina de costura do ciclo “ Segredos de linhas, saberes e lavoures” entre 
segredos de linhas…. Partilham-se sabres que podem ser uma preciosa ajuda para 
poupar tempo e dinheiro lá por casa. 

  “ Sobre nós Mulheres”, performance de intervenção comunitária com recurso 
ao “ Teatro do Oprimido” que permite pensar e refletir sobre as problemáticas dos 
direitos das mulheres e oportunidades de igualdade de género. O publico é chamado a 
participar e trona-se co- ator nas histórias apresentadas.  

Ciclo de tertúlias “Aqui entre nós, na Guerra dos Sexos”  

Oficina de Sabores para eles … com o chef Valdemar Guerreiro 

1º Workshop de Defesa Pessoal no feminino  

 “ Miminhos para elas “ uma ação de divulgação articulada com os estabelecimentos de 
comércio local na área da saúde e beleza com promoções especiais para elas.  

 

2013 - Comemorações do Dia Internacional da Mulher com : 

Debate/tertúlia – As palavras da alma d’agente – Construir a história de recordação  

-O Papel da Mulher, o amor, os sonhos, os projetos 

-  A escrita como forma de expressão dos nossos dias  

- A musica e as viagens do imaginário 
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Jantar de confraternização de mulheres – avós, mães filhas 

Chá convívio de comemoração  

Atualmente estamos em Elaboração para edição de um documento de Acolhimento e 
ética para os funcionários municipais. 

 

 

 

 

 

 


