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O PROJECTO

OS OBJECTIVOS:

O Projecto Igualando surge da identificação de
várias situações de desigualdade de género no
concelho de Odemira e da verificação de
insuficientes recursos técnicos que respondam a
situações de violência de género/doméstica.
Este projecto visa, por um lado, intervir nas
situações de violência doméstica através de apoio
às vítimas (psicológico e jurídico) e aos agressores
(psicológico), por outro sensibilizar e informar a
comunidade em geral e alguns públicos
estratégicos sobre diversas questões da
igualdade/desigualdade de género.
Pretende uma intervenção integrada, participada
e em Rede para garantir a sua sustentabilidade.

AS ACÇÕES:

GERAL:
Contribuir para a Igualdade de

Gabinete de Apoio
à Vítima e ao
Agressor

Apoio a vítimas de violência
doméstica (psicológico e jurídico) e
aos agressores. Constituição de
grupos de ajuda mútua e apoio na
construção de projectos de vida.

Rede Local de
Intervenção para a
Igualdade

Rede de recursos humanos de
várias áreas para intervenção
na temática e monitorização do
Projecto.

Género no concelho de Odemira

ESPECÍFICOS:
Promover a mudança de atitude da visão
tradicionalista de género em 110 homens e
mulheres.
Consciencializar 640 jovens para a Igualdade de
género, colocando o tema na ordem do dia.

Workshops
para contrariar

Escola de
Oportunidades

TEMÁTICAS:

Igualdade

de

Género,

Sensibilizar 60 técnicos e 10 000 pessoas da
comunidade sobre o tema da igualdade de
género.
Sensibilizar para

Igualdade de Oportunidades, Violência de
Género/Doméstica
DURAÇÃO: Maio 2011 a Dezembro 2013
AREA DE ABRANGÊNCIA: Concelho de
Odemira

Responder às necessidades de intervenção de
vítimas de violência e agressores.

a Igualdade

Desenvolver uma parceria local para promover
boas práticas na igualdade de género.

Igualdade na
Comunidade

DESTINATÁRIOS: Comunidade educativa,
jovens, técnicos, vítimas de discriminação,
agressores e a comunidade em geral.

Divulgar o projecto e disseminar boas práticas
ao nível da igualdade de género a 140 técnicos.
Seminários

Dirigidos a homens e mulheres,
abordam temáticas características
do sexo oposto, por forma a
contrariar os estereótipos de
género.
Dirigida a jovens, visa a realização
de campanhas de sensibilização,
apresentação de teatros-debate e
criação de fóruns juvenis.

Acções
de
sensibilização
dirigidas a públicos estratégicos.

Comemoração de dias temáticos,
implementação do Dia Municipal
da Igualdade, edição de material,
exposições, ciclos de cinema.
Para promover a reflexão sobre a
temática entre técnicos e
apresentar o balanço final do
projecto.

