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...Pela Igualdade

No dia 24 de outubro assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade, sob o 
lema “Igualdade é Desenvolvimento”, com o intuito de  reforçar a temática 
da Igualdade junto das comunidades locais, enquanto promotora de 
desenvolvimento e cidadania, e sensibilizar os municípios e todos os seus 
agentes (setor empresarial, setor educativo, associações, famílias e 
pessoas) para a apropriação da dimensão da igualdade e do combate à 
discriminação e à violência,  alertando para as desigualdades ainda 
existentes entre homens e mulheres, em diversos domínios: social, politico, 
económico, cultural, desporto, laboral, pessoal e familiar. 

O Município de Palmela aderiu a esta iniciativa marcando a sua posição no 
combate às desigualdades…

… porque quer contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos 
humanos, igualdade e não discriminação;

… porque é necessário incentivar a reflexão e promover a mudança no 
sentido de uma sociedade onde homens e mulheres tenham a mesma 
igualdade de oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações, e possam 
beneficiar das mesmas condições no acesso à educação, à saúde, ao 
trabalho e à carreira profissional;

… porque quer sensibilizar as pessoas para a necessidade de uma 
transformação de atitudes, perspetivas e comportamentos desadequados 
que conduzem à discriminação, à exclusão social e à violência.

# Vale a pena refletir sobre isto!...
Palmela tem vindo a trilhar um percurso marcante na promoção da 
equidade, inclusão e coesão social e na melhoria da qualidade de vida e 
bem-estar da população, em resultado de uma ação participada, integrada e 
de valorização da Igualdade enquanto valor essencial de cidadania. 
Recorde-se que o Município de Palmela assinou recentemente um Acordo 
de Parceria com a Questão de Igualdade - Associação para a Inovação 
Social para a implementação do Projeto “Rede de Autarquias para 
IGUALDADE” (no âmbito da candidatura ao Programa de Conciliação e 
Igualdade de Género, financiado pelo Fundo EEA Grants 2014-2021), e 
prepara-se para subscrever um  Protocolo de Cooperação com a Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), alinhado com a visão 
abrangente e multissetorial da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não 
Discriminação 2018-2030 - “Portugal + Igual” (ENIND), com o compromisso 
de implementar, ao nível municipal, ações que mobilizem a comunidade e 
contribuam para uma efetiva mudança social. 

A Igualdade e Não Discriminação não é apenas um assunto de mulheres, é 
um assunto de todos e todas, de responsabilidade social de cada pessoa 
em promover uma sociedade mais democrática e integradora. É, acima de 
tudo, uma questão de promoção e proteção dos direitos humanos e uma 
condição de justiça social.

# Faça a diferença!
Estudos, movimentos e relatórios mostram-nos porque é que este tema não 
pode sair da agenda. Contudo, a conclusão vai sempre ter ao mesmo: 
temos um longo caminho a percorrer e é urgente acelerar o passo!

A igualdade de género é uma nova forma de vida. É um relacionamento novo 
entre mulheres e homens, que se sabem iguais, que se respeitam como iguais, 
que negoceiam como iguais. A igualdade de género é uma aprendizagem de 
cidadania. Sem ela, as pessoas não conhecem a liberdade. E as sociedades 
não conhecem a paz. 

Maria do Céu da Cunha Rêgo
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