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Historial da área da 

igualdade no Município de 

São Brás de Alportel 
 

Resumo de iniciativas e datas mais 

significativas 

 

A intervenção na área de Igualdade na autarquia de S. Brás de Alportel iniciou-se através de atividades que 

pretenderam assinalar a comemoração da data do “8 de Março – Dia Internacional da Mulher”, com 

esse pretexto e uma ação para a comunidade iniciou-se o trabalho a nível municipal no final da década de 

90, sendo esse o pretexto, para desenvolver projetos e/ou atividades em todos os anos que se seguiram. 

Desde essa data a até à atualidade que o “Dia da Mulher” tem sido sempre comemorado no município sob 

diversos formatos comemorativos e em vários locais. Através de exposições, passeios, competições 

desportivas, almoços e jantares comemorativos, conferencias e debates, entrevistas, espetáculos de 

teatro, musica e dança. Para além disso o Executivo municipal passou a fazer uma distribuição de 

“Mensagem Comemorativa” sob o formato de postal ou marcador de livro assim como de flores, às 

mulheres dos serviços públicos e idosas da Universidade Sénior entre outras. 

Mais recentemente o “Dia Municipal para a Igualdade” - 24 de Outubro- também passou a ser assinalado 

anualmente nomeadamente com ações e atividades  nas escolas do concelho. 

 

Em 2000, foi criado o “Espaço Informação Mulher”, através de um protocolo com a CIDM, 

que funcionou com a figura da Conselheira para a Igualdade até 2007, quando foi 

fisicamente encerrado. 

Nos anos de 2000 a 2001, realizou-se o  Estudo “Situação das Mulheres no Concelho 

de S. Brás de Alportel” com apresentação pública de resultados na Galeria Municipal. 
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Em 2002 – Foi 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 

No ano de 2005 foi aprovada a Candidatura da Iniciativa Comunitária EQUAL  - Projeto S. Brás Solidário 

- onde a dimensão de género e a promoção da igualdade de oportunidades foi  trabalhada através da 

adaptação da escrita a ambos os géneros (os, as) ; fez-se uma calendarização de atividades que se 

desenvolveu através de:  

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. 

Criação e desenvolvimento da REDE de VOLUNTARIADO de S. Brás. 

Criação de moeda solidária “O solidário” através da realização de Mercado 

de Trocas entre produtores e prestadores de serviços.  

Chegado o ano de 2012 foi realizada uma – 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. Projeto PROIGUAL. Neste âmbito foi realizado um Pré-diagnóstico da entidade 

CM, apresentado aos funcionários e colaboradores em sessão pública.  

 Em 8 de março de 2012 realizou-se a comemoração do Dia da Mulher com uma sessão diferente de 

metodologia de intervenção comunitária, no átrio das piscinas municipais cobertas - “ 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. 

2014 foi mais um ano em que se deu continuidade a mais algumas ações  internas na CM, no mês de Maio 

na consequência de um estágio na área da psicologia das organizações e igualdade foi  apresentada a 

versão final do “ Manual do  Colaborador” municipal. 

Em dezembro/2014 foi construído o Calendário da Igualdade, Cidadania e Não-Discriminação; foi 

comemorado pela primeira vez o DIA DO HOMEM em 19 Novembro. 

Em 2015 estávamos a comemorar os 100 anos do concelho e nesse sentido as comemorações do Dia da 

Mulher foram assinaladas de forma diversa com: no ciclo de “Tertúlia entre nós – Conversa com Saias” 

para se falar de igualdade de género e das histórias por detrás da violência doméstica, ainda a tertúlia “ 

Mulheres com História” com a convidada Mª Manuela Sousa Fernandes e ainda um encontro “Mulheres 

nos negócios: O que é ser diferente” iniciativa com a AWBN Algarve Women’s Bussines Net Work com a 

convidada Sandra Correia CEO da empresa PELCOR 



HISTORIAL DA ÁREA DA IGUALDADE 

MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL       Página | 3  

O ano de 2016 foi dedicado a iniciativas todas elas realizadas com e para as mulheres/projetos do 

município nomeadamente com:  

Debate na Biblioteca Municipal com os grupos de mulheres dos projetos “linhas e letras”; do centro de 

convívio de Parises e do projeto Bem-me-quer sobre “os conceitos da igualdade”  

Espetáculo “Sem sombra de dúvida” com a participação de grupos informais de mulheres e grupos locais 

de dança numa apresentação de cenas do quotidiano num espetáculo de sombras.  

Comemoração do dia 24 Outubro – Dia Municipal para a igualdade com um debate na biblioteca Municipal 

Os anos de 2017 a 2020 foram anos de assinalar as duas datas recorrentes anuais no município o “Dia da 

Mulher” em Março e o “Dia Municipal da Igualdade” em outubro nos modos habituais e regulares com 

distribuição de mensagens suporte papel e on-line, exposições atividades para as escolas.  

 


