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Introdução 

 

O presente plano de comunicação pretende dar a conhecer a estratégia e as atividades 

de comunicação relacionadas com o projeto Oeste + Igual. 

 

O projeto Oeste +Igual é apresentado no âmbito dos EEA Grants Portugal – Programa 

Conciliação e Igualdade de Género. O Programa Conciliação e Igualdade de Género 

tem como Operador de Programa a CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género. 

 

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o 

Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros 

da União Europeia. 

 

Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas 

e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro 

plurianual, conhecido como EEA Grants. 

 

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na 

Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. 

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de 

euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões 

de euros. 

 

No âmbito dos EEA Grants 2014-2021, a CIG - Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género é a operadora do Programa, que assenta em quatro áreas de 

atuação: 

 

 Igualdade de Género 

 Conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar 

 Violência contra as mulheres e violência doméstica 

 Boa governança 

 

http://www.eeagrants.gov.pt/
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A candidatura do projeto Oeste + Igual integra-se na segunda área de atuação, sendo 

a sua candidatura aos EEA Grants – Programa Conciliação e Igualdade de Género 

integrada no Aviso de Concurso #5 - Projetos para melhorar a proteção das vítimas de 

violência contra as mulheres e violência doméstica - Área Prioritária A: Implementação 

de ferramentas para promover a igualdade entre mulheres e homens em políticas locais 

setoriais. 

 

O Regulamento do MFEEE (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu) 

2014-2021 consagra a divulgação e publicitação como responsabilidade das 

organizações promotoras de projetos apoiados pelos EEA Grants - Programa 

Conciliação e Igualdade de Género. Tal divulgação visa informar os públicos-alvo da 

intervenção e a opinião pública sobre o papel desempenhado pelo Mecanismo  

Financeiro do Espaço Económico Europeu no apoio às organizações portuguesas no 

sentido de atingir os seus dois objetivos fundamentais: reduzir as disparidades 

económicas e sociais no Espaço Económico Europeu e reforçar as relações bilaterais 

entre os países beneficiários e os países doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). 

No âmbito dos EEA Grants, a CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

é a operadora do Programa Conciliação e Igualdade de Género. 

 

A CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género é o organismo nacional 

responsável pela promoção e defesa do princípio fundamental da igualdade entre 

mulheres e homens tal como consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

procurando responder às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em 

matéria de cidadania e igualdade de género. 

 

A sua missão consiste em garantir a execução das políticas públicas no domínio da 

cidadania, da promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência 

doméstica e de género e ao tráfico de seres humanos.  

 

Durante todo o período de implementação do presente plano de comunicação, a 

OesteCIM assegurará enquanto promotor de projeto o reporte à Conciliação e Igualdade 

de Género todas as atividades comunicacionais e esta por sua vez articulará com a 

Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, 
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sendo depois assegurada por esta última entidade a articulação com os países 

doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). Esta articulação contará com a  

 

 

participação activa do Parceiro de Programa no País Doador que, no caso do Programa 

Conciliação e Igualdade de Género, é a Senter for likestilling - Universitetet i Agder 

(Centre for gender and Equality - CGE – University of Agder) 

(https://senterforlikestilling.org/). 

 

 

Contato para efeitos de comunicação 

 

Divisão de Captação de Financiamentos, Comunicação e Desenvolvimento 

Organizacional 

 

Marta Martins 

Chefe de Divisão de Captação de Financiamentos, Comunicação e Desenvolvimento 

Organizacional 

marta.martins@oestecim.pt 

262 839 030 

 

Marta Ferreira 

Técnica Superior de Divisão de Captação de Financiamentos, Comunicação e 

Desenvolvimento Organizacional 

marta.ferreira@oestecim.pt 

262 839 030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://senterforlikestilling.org/).
mailto:marta.martins@oestecim.pt
mailto:marta.ferreira@oestecim.pt
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Objetivos de Comunicação 

 

 Contribuir para reduzir as disparidades económicas e sociais no Espaço 

Económico Europeu 

 Reforçar a coesão territorial e as relações bilaterais entre os países beneficiários 

e os países doadores 

 Contribuir para a promoção da igualdade entre mulheres e homens a nível local 

e regional 

 Implementar as políticas nacionais, regionais e locais, bem como as orientações 

do Programa EEA Grants para a Conciliação e Igualdade de Género e da ENIND 

 Elaborar um diagnóstico intermunicipal da Região do Oeste para a Conciliação 

e Igualdade de Géner 

 Explorar as técnicas de diagnóstico participativo, planos de diagnóstico, 

indicadores e boas práticas desenvolvidas no projecto Local Gender Equality 

(EEA Grants 2009-2014) 

 Promover a partilha de boas práticas de conciliação e igualdade de género já 

testadas na Noruega (Benchmarking) 

 Elaborar o plano de ação do projeto Oeste+Igual 

 Contribuir para o cumprimento do objetivo traçado no Output 2.2 do Programa 

para a Conciliação e Igualdade de Género, ao implementar medidas de 

promoção de Igualdade de Género nos 12 municípios da Região Oeste 

 Formar os executivos e os técnicos municipais sobre as medidas a implementar, 

contribuindo para atingir o objetivo do Output 2.2 do Programa para a 

Conciliação e Igualdade de Género, envolvendo no mínimo 72 profissionais da 

OesteCIM e dos municípios que a constituem e cerca de 108 técnicos das 

organizações que constituem a Rede para a Inovação Social do Oeste 

 Criar o Observatório do Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género como 

um polo agregador do conhecimento regional sobre as políticas de Conciliação 

e Igualdade de Género 

 Coordenar e monitorizar em contínuo o desenvolvimento do projeto 

 Implementar o plano de comunicação do projeto 

 Disseminar e demonstrar os resultados finais do projeto ao nível das entidades 

e empresas da Região do Oeste e para as restantes CIM e outras entidades da  
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Administração Pública 

 Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades ao público em geral de uma 

forma clara e atrativa 

 Aumentar a visibilidade e reconhecimento da marca EEA Grants em Portugal 

 Destacar de forma constante a importância do financiamento concedido pelos 

EEA para a implementação do projeto  

 Destacar o contributo dos EEA Grants, em geral, e do Programa “Conciliação e 

Igualdade de Género”, em particular, como forma de redução das disparidades 

económicas e sociais no Espaço Económico Europeu 

 Contribuir para o reforço das relações bilaterais entre os países beneficiários e 

os países doadores através de atividades que envolvam as organizações 

portuguesas e parceiros de projeto oriundos da Noruega enquanto país doador 

no âmbito dos EEA Grants 

 Assegurar o cumprimento das normas regulamentares e gráficas no âmbito do 

Programa EEA Grants, de acordo com o Manual de Comunicação e de Normas 

Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021 e com o Regulamento do MFEEE 

2014-2021 

 Dar a conhecer o projeto Oeste + Igual, os seus objetivos e as suas atividades 

aos grupos-alvo identificados, de uma forma clara e atrativa 

 Transmitir uma mensagem de garantia e transparência do projeto e dos EEA 

Grants – Programa Conciliação e Igualdade de Género. 

 

Grupos-alvo 

Os grupos alvo do projeto Oeste + Igual são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO INTERNO

•Executivo e Recursos Humanos da 
OesteCIM

•Executivo e Recursos Humanos dos 
Município/das Câmaras Municipais da 
Região Oeste: Alcobaça, Alenquer, Arruda 
dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, 
Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras

PÚBLICO EXTERNO

•Público em geral

•CGE

•Rede de Inovação Social do Oeste

•Entidades públicas e privadas da Região do 
Oeste

•Comunidades Intermunicipais, Zonas 
Metropolitanas e outras entidades da 
Administração Pública

•Parceiros regionais, nacionais e 
internacionais

•Parceiros regionais, nacionais e 
internacionais da OesteCIM

•Parceiros Noruegueses
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Estratégia 

 

O projeto Oeste + Igual pretende ser um projeto-piloto na implementação das políticas 

e boas-práticas nas áreas da Igualdade de Género e da Conciliação da Vida 

Profissional, Familiar e Pessoal. Tendo como promotor a OesteCIM e como parceiro de 

projeto o Centre for Gender and Equality (Noruega) o projeto irá promover uma partilha 

de experiência e de boas práticas entre o parceiro e a estrutura intermunicipal da 

OesteCIM. Esta partilha permitirá desenhar políticas eficazes que vão de encontro às 

necessidades identificadas, otimizando a utilização de recursos e medindo de forma 

constante o impacto das medidas implementadas. 

 

As atividades de comunicação desenvolvidas no âmbito do projeto irão contribuir para 

divulgar e capitalizar estas boas práticas junto dos grupos-alvo identificados no presente 

plano de comunicação, implementando-as em Portugal como projeto-piloto e 

adaptando-o à realidade portuguesa. 

 

A estratégia de comunicação passa por aproveitar a experiência e as boas práticas já 

implementadas na Noruega (em geral) e pelo parceiro de projeto em particular. 

 

O projeto Oeste+Igual inicia-se com um kick-off meeting envolvendo desde o seu início 

a equipa de Projeto de Portugal e da Noruega, o Executivo da OesteCIM, os Executivos 

Municipais e os Pontos Focais Municipais, na sessão de apresentação do projeto e 

aprovação do plano de trabalhos e cronograma, dando a conhecer a realidade social, 

económica e cultural da região do Oeste na ótica da Igualdade de Género, criando um 

espírito de equipa e coesão entre os parceiros e permitindo abordar os compromissos 

de forma coordenada, colaborativa e integrada.  

 

No âmbito do projeto irá ser realizado um World Café com o objetivo de partilhar 

perceções e construir uma visão conjunta para desenvolver estratégias inovadoras e 

apresentação do kit de ferramentas para diagnósticos participativos do projeto Local 

Gender Equality, guia de consulta simples sobre metodologias e técnicas participativas 

de produção  de  informação especialmente  útil  na  intervenção  social  e  política a 

nível comunitário, nomeadamente municipal, promovida no âmbito dos processos de 

consulta e participação públicas tendo em vista a definição de políticas locais.  
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Serão também realizadas sessões de focus group a fim de elaborar um relatório síntese 

das principais medidas a implementar na região do Oeste e compilar as boas práticas 

de conciliação e igualdade de género a nível da região do Oeste num manual digital. 

 

Será também realizado um Inquérito digital de Autodiagnóstico aplicado aos 

trabalhadores dos municípios do Oeste para recolha do ponto da situação da 

implementação das políticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

capitalizando o Guia para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão 

de Pessoas, Formação e Emprego do LGE e realizadas ações de formação, 

capitalizando os resultados do Referencial de Formação do LGE para a Igualdade de 

Género na Ação Municipal. 

 

Dentro das várias fases do projeto (nomeadamente nas fases de diagnóstico, plano de 

ação e implementação das medidas para a Conciliação e Igualdade de Género na 

Região do Oeste) é necessário também garantir que o público interno está envolvido, 

ou seja, que os colaboradores dos diferentes Municípios, da OesteCIM e dos parceiros 

do projeto conhecem o projeto, as suas atividades e os seus resultados e que os 

diferentes grupos de trabalho formam uma equipa coesa. 

 

Os representantes desta região serão também envolvidos através de uma iniciativa 

bilateral realizada na Noruega e dinamizada pela OesteCIM de forma a mostrar in loco 

a 15 participantes Portugueses (1 Presidente da OesteCIM + 12 Presidentes dos 

Municípios + 2 elementos da equipa técnica) as boas práticas implementadas e testadas 

região de Adger na Noruega no âmbito das politicas de conciliação e igualdade de 

género, contribuindo para reduzir as disparidades económicas e sociais na região Oeste 

de Portugal reforçando  a coesão territorial. 

 

Será ainda criado o Observatório do Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género - 

Oeste+Igual, visando a permanente monitorização da evolução dos dados recolhidos 

no diagnóstico e a implementação das medidas para a superação das lacunas 

identificadas e realizado um evento de apresentação dos resultados finais do projeto 

Oeste+Igual aberto a todas as regiões de Portugal. 
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As atividades previstas por este plano de comunicação servirão também para contribuir 

para:  

 o atingir dos objetivos do programa EEA Grants 

 a divulgação da atividade desenvolvida pela OesteCIM enquanto organização 

agregadora da atividade dos doze municípios que a compõem 

 divulgação do trabalho desenvolvido pelos diferentes municípios no âmbito das 

politicas de conciliação e igualdade de género 

 divulgação do trabalho realizado pelo Centre for gender and Equality - CGE – 

University of Agder (a nível regional e internacional) enquanto centro ligado à 

investigação sobre questões de igualdade e de género e educação e 

disseminação das Políticas de Igualdade. 

 

Os resultados do projeto serão também mostrados nos seguintes meios de 

comunicação e plataformas: 

 Jornais Locais, Regionais e Nacionais 

 Tvs e rádios locais 

 Página web do projeto integrada no Website da OesteCIM 

 Website dos doze municípios que compõem a Região Oeste 

 Redes sociais 

Youtube 

Facebook 

Instagram 

Twitter 
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Fases do Plano de Comunicação 

 

1) Sessão de lançamento do projeto e respetivo plano de comunicação para a 

equipa de Projeto de Portugal e da Noruega, o Executivo da OesteCIM, os 

Executivos Municipais e os Pontos Focais Municipais 

 

2) Elaboração do Diagnóstico Intermunicipal da Região Oeste para a Conciliação e 

Igualdade de Género, com base territorial municipal, com recurso à Rede para a 

Inovação Social, para identificação das prioridades de intervenção e 

oportunidades de melhoria das políticas de conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal 

 

3) Elaboração do Plano de Ação com as medidas de conciliação e igualdade de 

género a implementar na Região Oeste  

 

4) Comunicação da implementação do Plano de Ação 

 

5) Comunicação dos resultados e conclusões do projeto 

 

6) Apresentação de resultados, boas práticas e encerramento do projeto 

 

Todos os materiais comunicacionais contarão com a inserção do logótipo dos EEA 

Grants e da OesteCIM e com o cumprimento estrito das regras do Manual de 

Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021. 

 

Atividades de Comunicação 

 

As atividades de comunicação do projeto servirão os objetivos previstos anteriormente 

neste plano de comunicação. Em todas as atividades de comunicação será assegurado 

o cumprimento estrito das regras de comunicação e as regras gráficas previstas no 

Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021, com 

o Regulamento do MFEEE 2014-2021 do Programa EEA Grants e respetivos anexos. 
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1. Diagnóstico Participativo - Elaboração do diagnóstico intermunicipal da 

Região Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género, com base territorial 

municipal, com recurso à Rede para a Inovação Social 

 

1.1 Kick-off meeting: sessão de apresentação do projeto  

 

A reunião de lançamento do projeto servirá para apresentar as linhas gerais do projeto, 

as atividades a desenvolver, os resultados a atingir e iniciar o processo de coesão entre 

os executivos regionais e municipais e entre as equipas de trabalho. Esta reunião 

contribuirá, assim para o envolvimento dos grupos que compõem público interno alvo 

deste plano e para a sensibilização do mesmo para os objetivos do projeto. A reunião 

contará com uma apresentação breve do Programa EEA Grants e do programa 

Conciliação e Igualdade de Género de forma a divulgar o apoio que o MFEE 

(Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu) e respetivos Países Doadores 

disponibilizam aos Países Beneficiários, entre os quais se inclui Portugal. 

Face à situação pandémica do Covid-19, a sessão de apresentação será realizada 

primeiramente por videoconferência para a equipa de Projeto de Portugal e da Noruega, 

o Executivo da OesteCIM, os Executivos Municipais e os Pontos Focais Municipais e 

vinda a Portugal para conhecer a equipa e o Plano de Ação 

Esta sessão de lançamento servirá para apresentar as conquistas e os resultados que 

o projeto Oeste + Igual pretende atingir. Será publicado um press release no site do 

projeto. 

 

1.2 World Cafe  

 

O evento “World Cafe” irá proporcionar um ambiente físico descontraído, estimulante à 

criatividade, dispondo as pessoas em redor de mesas onde há comida e bebida, criando 

um contexto para conversas positivas, profundas e significativas, que potenciem a 

mudança positiva. É através da partilha das perceções de cada indivíduo que se pode 

construir uma visão conjunta e, desta forma, desenvolver estratégias inovadoras para 

uma verdadeira mudança. Será realizado um Memorando da sessão do World Cafe. 

 

Objetivo: capitalizar e escalabilizar o kit de ferramentas para diagnósticos participativos 

do projeto Local Gender Equality, um guia de consulta simples sobre metodologias e  
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técnicas participativas de produção de informação especialmente útil na intervenção 

social e política a nível comunitário, nomeadamente municipal, promovida no âmbito dos 

processos de consulta e participação públicas tendo em vista a definição de políticas 

locais. Em todos os Guiões produzidos no âmbito do projeto é colocada uma grande 

ênfase na necessidade de envolver as comunidades locais quer nos diagnósticos, quer 

na conceção, planeamento e implementação de medidas de política. 

 

1.3 Focus Group para análise 

 

Reunião da Equipa de Projeto e dos Pontos Focais Municipais para debate das políticas 

portuguesas subjacentes ao 3 em Linha, do Programa para a Conciliação da Vida 

Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019 e da ENIND – Estratégia Nacional para a 

Igualdade e Não-Discriminação. Através desta técnica de investigação de recolha de 

dados qualitativos junto dos públicos-alvo identificados pretende-se promover a 

interação do grupo sobre o tópico apresentado através de uma discussão focada. Será 

realizado um Relatório síntese da sessão do Focus Group. 

 

Objetivo: elaborar um relatório síntese das principais medidas a implementar na Região 

Oeste. 

 

1.4 Inquérito digital de Autodiagnóstico aplicado aos trabalhadores dos municípios 

Oeste  

 

A realização do Inquérito digital visa identificar o ponto da situação da implementação 

das políticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal junto dos 4097 

trabalhadores dos municípios Oeste. Para tal será disponibilizada uma ferramenta 

online de autodiagnóstico com um inquérito sobre questões ligadas às políticas de 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, capitalizando o Guia para a 

Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação e 

Emprego do LGE. Será realizado um Relatório síntese de tratamento dos dados do 

inquérito de autodiagnóstico. 

 

Objetivo: elaborar um relatório síntese do autodiagnóstico relativo ao ponto de situação 

da implementação das politicas de conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal dos Municípios do Oeste 
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1.5 Sessões de focus group para recolha de boas práticas 

 

Serão realizadas duas sessões de focus group entre os Municípios do Oeste e as 

Entidades da Rede Inovação Social do Oeste para recolha de boas práticas de 

conciliação e igualdade de género na Rede de Inovação Social do Oeste. 

 

Objetivo: compilar as boas práticas de conciliação e igualdade de género a nível da 

região do Oeste num manual digital. 

 

1.6 Evento bilateral de apresentação das boas-práticas implementadas na Noruega 

 

Neste evento organizado pelo Centre for Gender and Equality - CGE – University of 

Agder, parceiro de projeto do País Doador, os representantes da OesteCIM e dos doze 

municípios farão uma visita à Noruega para conhecer in loco as boas-práticas já 

implementadas na Noruega e os casos de sucesso obtidos. 

Com o intercâmbio pretende-se desenvolver competências, tomar consciência da 

realidade da implementação das políticas de conciliação e igualdade de género nos 

Municípios da Região de Adger (Noruega) e reduzir as disparidades económicas e 

sociais na Região Oeste de Portugal através da aprendizagem entre pares. 

A viagem de intercâmbio à Noruega terá como destinatários o Executivo da OesteCIM, 

os Executivos dos Municípios e a Equipa de Projeto Norueguesa e Portuguesa e terá 

por finalidade reforçar as relações bilaterais entre a Noruega e Portugal através de: 

 Conhecimento da realidade da implementação das políticas de conciliação e 

igualdade de género nos Municípios da região de Adger na Noruega contribuindo 

para reduzir as disparidades económicas e sociais na região Oeste de Portugal 

reforçando a coesão territorial 

 Recolha de boas práticas implementadas e testadas região de Adger na Noruega  

 Análise das políticas nacionais, regionais e locais, constantes das orientações 

do Programa EEA Grants para a Conciliação e Igualdade de Género, através da 

implementação destas mesmas políticas na região de Agder, na Noruega 

 

Está prevista a realização de um Memorando do intercâmbio e de um webvideo com as 

boas práticas recolhidas, contribuindo para a promoção da igualdade entre mulheres e 

homens ao nível dos 12 municípios da região Oeste de Portugal. 
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1.7 Elaboração do Relatório de Diagnóstico 

 

Será realizado um Relatório de Diagnóstico intermunicipal da Região Oeste para a 

Conciliação e Igualdade de Género, com base territorial municipal para identificação das 

prioridades de intervenção e oportunidades de melhoria das políticas de conciliação 

entre a vida profissional, familiar e pessoal. Este Relatório será apresentado numa 

sessão aberta e distribuído em formato digital aos parceiros e stakeholders 

A atividade de comunicação prevê o desenvolvimento de material promocional, 

elaboração, envio e publicação de Press Release e realização de uma Conferência de 

Imprensa. 

 

2. Elaboração do Plano de Ação 

 

Elaboração do plano de ação com as medidas de conciliação e igualdade de género a 

implementar na Região do Oeste pela equipa de projeto de Portugal e da Noruega. 

 

3. Implementação do Plano de Ação 

 

3.1 Criação do Observatório do Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género 

 

Após a elaboração e aprovação do plano de ação passar-se-á à a criação do 

Observatório do Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género, enquanto pólo 

agregador do conhecimento, visando a permanente monitorização da evolução dos 

dados recolhidos no diagnóstico e a implementação das medidas para a superação das 

lacunas identificadas. Será elaborado o Regulamento de funcionamento do 

observatório. 

 

3.2 Implementação das medidas para a Conciliação e Igualdade de Género na 

Região do Oeste 

 

Através de um seminário organizado e dinamizado pela OesteCIM aberto às entidades 

públicas e privadas da Região do Oeste serão apresentadas medidas nas seguintes 

áreas:  
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 Formas de organização do tempo de trabalho 

 Proteção da parentalidade e assistência à família 

 Dispensas, faltas e licenças para conciliação da vida familiar e pessoal 

 Benefícios sociais e apoios financeiros a trabalhadores e a trabalhadoras e 

respetivas famílias 

 Outros apoios aos trabalhadores e às trabalhadoras 

 Diálogo social e participação 

 Informação e comunicação 

 

A atividade de comunicação prevê o desenvolvimento de material promocional, 

elaboração, envio e publicação de Press Release e realização de uma Conferência de 

Imprensa. 

 

3.3 Realização de ações de formação, capitalizando os resultados do Referencial de 

Formação do LGE para a Igualdade de Género na Ação Municipal 

 

6 ações de formação para 12 formandos/as dos Municípios da Região do Oeste e 6 

ações modulares de formação para 18 formandos das entidades da Rede de Inovação 

Social da Região do Oeste, organizadas pela OesteCIM, com o objetivo de sensibilizar 

os membros do executivo municipal e dos técnicos dos municípios para a importância 

da perspetiva de género (mainstreaming de género) em todas as áreas da vida local 

(educação, saúde, ação social, etc.) e da conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal, bem como das políticas e boas-práticas já existentes nestas áreas. 

 

A atividade de comunicação prevê a elaboração de Dossiers Técnico Pedagógicos e 

materiais de apoio. 

 

3.4 Apoio através do Observatório Oeste +Igual à implementação das medidas para 

a Conciliação e Igualdade de Género na Região do Oeste 

 

As entidades da Rede de Inovação Social receberão apoio na implementação de 

medidas para a Conciliação e Igualdade de Género através do balcão único do Oeste.  

A fonte de verificação da atividade será o número de acessos ao balcão único do Oeste 

e o número de contatos diretos. 
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3.5 Monitorização, através do Observatório Oeste +Igual, da implementação das 

medidas para a Conciliação e Igualdade de Género na Região do Oeste 

 

Através da capitalização do instrumento de monitorização do parceiro norueguês CGE 

– EQUALITYMONITOR será realizada a monitorização da implementação das medidas 

para a Conciliação e Igualdade de Género na Região do Oeste. Os indicadores do 

EQUALITYMONITOR serão adaptados à Região do Oeste, contabilizados 

estatisticamente com periodicidade anual. Serão realizados Relatórios Estatísticos. 

 

4. Apresentação dos resultados e conclusões 

 

Realização de dois eventos de apresentação dos resultados finais do projeto 

Oeste+Igual e das politicas de Conciliação e Igualdade de Género, um de natureza 

regional e um de natureza nacional para todas as Regiões de Portugal: 

 

1) Evento regional: aberto aos 12 Municipios da Região Oeste, às 262 entidades 

da Rede de Inovação Social e às restantes entidades da Região do Oeste. 

2) Evento nacional: aberto às 20 Comunidades Intermunicipais de Portugal e às 2 

Zonas Metropolitanas.  

 

Estes eventos serão organizados pela OesteCIM e contarão com o CGE (Centre for 

Gender and Equality), enquanto parceiro de projeto com vasta experiência nesta área. 

 

5. Atividades transversais - Implementação do Plano de comunicação 

Oeste+Igual 

 

A implementação do Plano de Comunicação prevê: 

1) Elaboração de um Plano de Comunicação interno e externo 

2)  Desenvolvimento de dez tipos de materiais comunicacionais e publicitários 

diferentes 

3)  Realização de duas ações de divulgação e disseminação dos resultados finais 

do projeto Oeste+Igual  

4) Realização de seis ações de formação para formandos/as dos Municípios da 

Região do Oeste e seis ações modulares de formação para formandos das 

entidades da Rede de Inovação Social da Região do Oeste. 
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A implementação do Plano de Comunicação será realizada pela OesteCIM e pelo CGE 

(Centre for Gender and Equality) e inclui o desenvolvimento de: 

 Imagem Corporativa do Projeto 

 Página Web do projeto Oeste+Igual no portal da OesteCIM 

 Banco de Imagem: fotos e web vídeos 

 Roll ups 

 Ficha técnica do projeto 

 Brochura de Apresentação 

 Press Releases 

 Conferências de imprensa 

 Newsletter 

 Redes Sociais 

 

6. Atividades transversais - Coordenação e acompanhamento constante do 

projeto Oeste+Igual 

 

O Projeto Oeste +Igual será gerido e avaliado visando a gestão da mudança e o controlo 

do risco de acordo com a metodologia Project Management Institute (PMI) PMBOK® 

através da seguintes fases: 

 Iniciação  

 Definição de stakeholders 

 Planeamento 

 Execução 

 Monitorização & Gestão do risco 

 Gestão de requisitos 

 Avaliação do projeto 

 Elaboração dos relatórios de progresso  

 Relatório Final 

 

A atividade prevê a realização de dois relatórios de progresso e um relatório final. 
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7. Presença nos média, na web e nas redes sociais 

 

O projeto terá uma presença constante nos média, nomeadamente através dos meios 

de comunicação locais, regionais e nacionais. Serão produzidos de forma constante ao 

longo do projeto Press Releases sobre o projeto e atividades desenvolvidas no mesmo. 

Estes serão enviados para órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais. 

Será mantida uma relação próxima com os meios de comunicação social (por ex., com 

a distribuição de kits de imprensa e participação dos jornalistas nos eventos do projeto). 

 

No âmbito deste projeto será criada uma página web especifica para o projeto, no 

website da OesteCIM com uma secção de divulgação dos contactos dos responsáveis 

pelo projeto. O projeto contará também com uma presença constante nas redes sociais, 

através da atualização constante das plataformas Facebook, Instagram, Twitter e 

Youtube. Esta presença contribuirá para a sensibilização dos diferentes grupos-alvo 

para as políticas de Conciliação e Igualdade de Género, para as atividades que o projeto 

se encontra a desenvolver para diminuir este tipo de problemas e para divulgar os 

resultados do projeto. Em particular, as redes sociais Instagram e Youtube contribuirão 

de uma forma visual bastante forte para a divulgação dos resultados e do trabalho 

efetuado no âmbito deste projeto. 

 

Será também produzida quinzenalmente uma Newsletter de difusão do projeto, 

atividades e notícias integradas desenvolvida pela OesteCIM tanto para o público 

interno como externo. 

 

A presença nos media e plataformas digitais de comunicação irá contribuir para: 

 

 Dar a conhecer o projeto Oeste + Igual, os seus objetivos e as suas atividades 

aos grupos-alvo identificados, de uma forma clara e atrativa. 

 Contribuir para a divulgação junto dos públicos-alvo do projeto para a promoção 

da igualdade entre mulheres e homens ao nível dos 12 municípios da região 

Oeste de Portugal. 

 Aumentar reconhecimento dos EEA Grants em Portugal e dar a conhecer as 

suas prioridades ao público em geral de uma forma clara e atrativa. 

 Destacar de forma constante a importância do financiamento concedido pelos 

EEA para a implementação do projeto. 
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 Assegurar o cumprimento das normas regulamentares e gráficas no âmbito do 

Programa EEA Grants, de acordo com o Manual de Comunicação e de Normas 

Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021 e com o Regulamento do MFEEE 

2014-2021. 

 

8. Dossier Digital de Comunicação 

 

Enquanto entidade promotora de um projeto EEA Grants, a OesteCIM assegurará a 

elaborar um dossier de comunicação digital. 

 

Este dossier estará acessível digitalmente e de forma imediata, quando solicitado pela 

Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. 

 

No dossier de projeto irão constar os seguintes elementos: 

 

1) Informação sobre o Projeto: 

1.1) Nome completo do projeto 

1.2) Nome da OesteCIM, enquanto entidade promotora, e do Centre for 

Gender and Equality - CGE – University of Agder, enquanto parceiro 

1.3) Contato para efeitos de comunicação 

1.4) Contatos (morada, n.ºs de telefones, endereços de e-mails, Facebook, 

Instagram, Twitter e Youtube – etc.) 

1.5) Pequeno resumo do projeto 

 

2) Plano de comunicação 

3) Notícias referentes ao projeto em PT e EN sendo que pelo menos uma se referirá 

ao início do projeto Oeste + Recicla e outra aos resultados alcançados 

4) Registo fotográfico do projeto com legenda e respetivos direitos (caso se aplique) 

5) Comunicados à Imprensa /Press Releases 

6) Clipping 

 

Todos os filmes/vídeos, fotografias e outro material considerado relevante pela 

OesteCIM será enviado para a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro 

do Espaço Económico Europeu para o e-mail: geral@eeagrants.gov.pt 

mailto:geral@eeagrants.gov.pt
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Objetivos, Grupos-alvo, Métricas, Datas e Orçamento 

 

Atividades do Plano de Comunicação Objetivos Grupos-alvo 
Data de 

Início 

Data de 

Fim 
Métricas Indicadores Fontes de 

verificação 

Atividade 1 – 
Diagnóstico 
Participativo – 
Elaboração de 
Diagnóstico 
Intermunicipal da 
Região Oeste 
para a 
Conciliação e 
Igualdade de 
Género, com 
base territorial 
municipal, com 
recurso à Rede 
para a Inovação 
Social 
 

1.1. Sessão de 

apresentação do 

projeto 

Aprovar o plano de 
trabalhos do projeto 
e seu cronograma. 
 
Criar espírito de 
equipa e coesão 
entre os parceiros. 
 
Dar a conhecer a 

realidade social, 

económica e 

cultural da Região 

Oeste na ótica da 

Igualdade de 

Género, através de 

uma visita guiada 

aos Municípios. 

Equipa de 
Projeto de 
Portugal e da 
Noruega; 
 
Executivo da 
OesteCIM; 
 
Executivos 
Municipais; 
 

Pontos Focais 

Municipais 

27/10/2020 27/10/2020 
1 reunião de 

lançamento 

8 elementos da 

equipa de Projeto 

Portuguesa  

2 elementos da 

equipa do Projeto 

Norueguesa  

1 Presidente da 

OesteCIM 

12 presidentes dos 

municípios 

12 pontos focais 

municipais 

Total: 35 

participantes 

Plano de 
Trabalhos e 
Cronograma 
 
Press Release 

1.2. World Cafe 

Capitalizar e 

escalabilizar o kit 

de ferramentas 

para diagnósticos 

participativos do 

projeto Local 

Gender Equality 

Equipa de 
Projeto 
 

Pontos Focais 

Municipais 

17/11/2020 17/11/2020 1 World Cafe 

8 elementos da 
equipa de projeto  
 
12 Pontos Focais 
Municipais 
envolvidos no 
World Cafe 
 
Total: 20 
participantes 

Folhas de 
Presença 
 
Memorando da 
sessão do World 
Cafe 
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1 Ferramenta do 

LGE capitalizada 

(Kit diagnósticos 

participativos) 

1.3. Focus Group 
para análise 

Elaborar um 
relatório síntese 
das principais 
medidas a 
implementar na 
região do Oeste 

Equipa de 
Projeto 
 
Pontos Focais 
Municipais 

19/11/2020 19/11/2020 
1 sessão de 
focus group 

8 elementos da 
equipa de projeto 
 
12 Pontos Focais 
Municipais 
envolvidos no 
Focus Group 
 
1 relatório 

Folhas de 
presença 
Relatório síntese 
da sessão do 
Focus Group 

1.4. Inquérito digital 
de 
Autodiagnóstico 

Elaborar um 
relatório síntese do 
autodiagnóstico 
relativo ao ponto de 
situação da 
implementação das 
politicas de 
conciliação entre a 
vida profissional, 
familiar e pessoal 
dos Municípios do 
Oeste 

Trabalhadores 
Municipais 

22/11/2020 29/11/2020 1 inquérito digital 

4097 
trabalhadores/as 
Municipais alvo de 
inquérito de 
autodiagnóstico 
 
1 Ferramenta do 
LGE capitalizada 
(Guia para a 
Integração a Nivel 
Local da 
Perspetiva de 
Género na Gestão 
de Pessoas, 
Formação e 
Emprego)  
 
1 relatório 

Inquérito Digital 
 
Relatório síntese 
de tratamento 
dos dados do 
inquérito de 
autodiagnóstico 

1.5. Sessões de 
Focus Group 
para recolha de 
boas práticas 

2 Sessões de 
Focus Group para 
recolha de boas 
práticas de 
conciliação e 
igualdade de 

Municípios 
 
Entidades da 
Rede de 
Inovação 

10/02/2021 28/03/2021 
2 sessões de 
focus group 

12 Municípios 
 
48 Entidades da 
Rede de Inovação 
Social 
participantes nas 

Folhas de 
presença 
 
Manual Digital 
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género na Rede de 
Inovação Social do 
Oeste e compilação 
num manual digital 

Social do 
Oeste 

sessões de Focus 
Group 
 
1 Manual 

1.6. Evento bilateral 
de apresentação 
das boas-
práticas 
implementadas 
na Noruega 

Conhecer a 
realidade da 
implementação das 
politicas de 
conciliação e 
igualdade de 
género nos 
Municípios da 
região de Adger na 
Noruega  
 
Recolher as boas 
práticas 
implementadas e 
testadas região de 
Adger na Noruega 
reforçando as 
relações bilaterais 
entre a Noruega 
(país doador) e 
Portugal (país 
beneficiário) 
 
Analisar as 
políticas nacionais, 
regionais e locais, 
constantes das 
orientações do 
Programa EEA 
Grants para a 
Conciliação e 
Igualdade de 
Género, através da 
implementação 
destas mesmas 
políticas na região 

Executivo da 
OesteCIM 
 
Executivos dos 
Municípios 
 
Equipa de 
Projeto 
Norueguesa e 
Portuguesa 

02/05/2021 04/05/2021 

1 
videoconferência 
 
1 intercâmbio 
Noruega 
 
1 webvideo 

20 participantes da 
Noruega 
 
15 participantes 
Portugueses  
(1 Presidente da 
OesteCIM + 12 
Presidentes dos 
Municípios + 2 
elementos da 
equipa técnica) 
 
1 Webvideo 

Folhas de 
presença 
 
Memorando do 
intercâmbio 
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de Agder, na 
Noruega 
 
Elaborar um 
webvideo com as 
boas práticas 
recolhidas 
contribuindo para a 
promoção da 
igualdade entre 
mulheres e homens 
ao nível dos 12 
municípios da 
região Oeste de 
Portugal 

1.7. Elaboração do 
Relatório de 
Diagnóstico 

Elaborar o relatório 
de diagnóstico 
Apresentar o 
relatório numa 
sessão aberta 
Distribuir o relatório 
em formato digital 
aos parceiros e 
stakeholders 

OesteCIM 
 
CGE 
 
Municípios do 
Oeste 
 
Rede de 
Inovação 
Social do 
Oeste 

05/03/2021 31/08/2021 
1 relatório de 
diagnóstico 

1 relatório 
 
12 Municípios do 
Oeste 
 
262 entidades da 
Rede de Inovação 
Social do Oeste 

Relatório 
 
Material 
promocional  
 
Press Releases 
 
Conferência de 
Imprensa 

 

Atividade de Comunicação Orçamento 

 
Atividade 1 – Diagnóstico Participativo – Elaboração de Diagnóstico Intermunicipal da Região Oeste para a Conciliação e Igualdade de Género, com base 
territorial municipal, com recurso à Rede para a Inovação Social 
 

81. 227, 08€ 
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Atividades do Plano de 

Comunicação 
Objetivos Grupos-alvo 

Data de 

Início 

Data de 

Fim 
Métricas Indicadores Fontes de 

verificação 

Atividade 2 – 
Elaboração do 
Plano de Ação 

2.1. Elaboração 
do Plano de 
ação 

Elaborar o plano de ação com as 
medidas de conciliação e igualdade 
de género a implementar na Região 
do Oeste 

Equipa de 
projeto de 
Portugal e da 
Noruega 

01/05/2021 31/08/2021 
1 plano de 
ação 

1 plano de 
ação 

Plano de 
Ação 

 

Atividade de Comunicação Orçamento 

 
Atividade 2 – Elaboração do Plano de Ação  
 

5. 232, 48€ 
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Atividades do Plano de 

Comunicação 
Objetivos 

Grupos-

alvo 

Data de 

Início 

Data de 

Fim 
Métricas Indicadores Fontes de 

verificação 

Atividade 3 – 
Implementaçã
o do Plano de 
Ação 
 

3.1. Criação do 
Observatório 
do Oeste para 
a Conciliação 
e Igualdade de 
Género 

Criar o observatório 
do Oeste para a 
Conciliação e 
Igualdade de Género 
- Oeste+Igual, 
visando a 
permanente 
monitorização da 
evolução dos dados 
recolhidos no 
diagnóstico e a 
implementação das 
medidas para a 
superação das 
lacunas identificadas 

Equipa de 
projeto de 
Portugal e 
da 
Noruega 

07/06/202
1 

31/08/202
1 

1 observatório do 
Oeste 

1 observatório 
 
Número de 
municípios que 
integram o 
observatório da 
Região do Oeste - 12 
 
População total 
abrangida pelo 
observatório - 
362.523 
 
Nº de entidades da 
rede de inovação 
social da região do 
oeste envolvidas - 
262 

Regulamento de 
funcionamento do 
observatório 

3.2. 
Implementaçã
o das medidas 
para 
Conciliação e 
Igualdade de 
Género na 
Região Oeste 

Propor num 
seminário aberto às 
entidades públicas e 
privadas da Região 
Oeste nas seguintes 
áreas: 
- Formas de 
organização do 
tempo de trabalho 
- Proteção da 
parentalidade e 
assistência à família 
- Dispensas, faltas e 
licenças para 
conciliação da vida 
familiar e pessoal 
- Benefícios sociais e 
apoios financeiros a 

Entidades 
públicas e 
privadas 
da Região 
do Oeste 

06/09/202
1 

06/09/202
1 

1 seminário 

Número de medidas 
propostas para 
implementação nas 7 
áreas 
 
12 Municípios 
 
262 entidades da 
Rede de Inovação 
Social 
 
Aumento do nº de 
entidades da Rede 
de Inovação Social 
em 20% 

Folhas de presença 
 
Material promocional  
 
Press Releases 

 
Conferência de 
Imprensa 
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trabalhadores e a 
trabalhadoras e 
respetivas famílias 
- Outros apoios aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras 
- Diálogo social e 
participação 
- Informação e 
comunicação 

3.3. 
Realização de 
Ações de 
formação e 
Ações 
modulares 

Realizar ações de 
formação aplicando o 
Referencial de 
Formação do LGE 
para a Igualdade de 
Género na Ação 
Municipal 

Técnicos 
dos 
Município
s da 
Região 
Oeste  
 
Técnicos 
das 
entidades 
da Rede 
de 
Inovação 
Social 

14/09/202
1 

12/09/202
2 

6 ações de formação 
para 12 
formandos/as dos 
Municípios da região 
do Oeste 
 
6 ações modulares 
de formação para 18 
formandos das 
entidades da Rede 
de Inovação Social 
da região do Oeste 

6 ações de formação 
de 66h para 12 
formandos/as = 72 
técnicos/as dos 
Municípios da região 
do Oeste  
formados/as em 
questões de 
Igualdade de Género 
 
6 ações modulares 
de formação de 18h 
para 18 formandos = 
108 técnicos/as das 
entidades da Rede 
de Inovação Social 
da região do Oeste 
formados em 
questões de 
Igualdade de Género 
 
85% de 
formandos/as 
certificados e com 
aproveitamento 

Dossiers Técnico 
Pedagógicos 
 
Materiais de apoio 

3.4. Apoio à 
implementação 
das medidas 
para 
Conciliação e 

Apoiar, através do 
Observatório Oeste 
+Igual, as entidades 
públicas e privadas 
da Região do Oeste 

Entidades 
públicas e 
privadas 
da Região 
do Oeste 

14/09/202
1 

31/10/202
2 

1 balcão único do 
Oeste 

100% de entidades 
da Rede de Inovação 
Social apoiadas 
através do balcão 
único do Oeste 

Número de acessos 
ao balcão único do 
Oeste 
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Igualdade de 
Género na 
Região Oeste 

na implementação de 
medidas para a 
Conciliação e 
Igualdade de Género 

Número de contatos 
diretos 

3.5. 
Monitorização 
da 
implementação 
das medidas 
para 
Conciliação e 
Igualdade de 
Género na 
Região Oeste 

Capitalizar o 
instrumento de 
monitorização do 
parceiro norueguês 
CGE - 
EQUALITYMONITO
R - para utilização no 
observatório do 
Oeste+Igual 

Entidades 
públicas e 
privadas 
da Região 
do Oeste 

14/09/202
1 

31/10/202
2 

1 sistema de 
Monitorização 
EQUALITYMONITO
R 

1 Sistema de 
Monitorização 
EQUALITYMONITO
R  
 
12 indicadores do 
EQUALITYMONITO
R adaptados à 
Região do Oeste, 
contabilizados 
estatisticamente com 
periodicidade anual 

EQUALITYMONITO
R  
Relatórios 
Estatisticos 

 

Atividade de Comunicação Orçamento 

 
Atividade 3 – Implementação do Plano de Ação  
 

135. 408, 24€ 
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Atividades do Plano de 

Comunicação 
Objetivos Grupos-alvo 

Data de 

Início 

Data de 

Fim 
Métricas Indicadores Fontes de 

verificação 

Atividade 4 - 
Apresentação 
de resultados e 
conclusões 

4.1. Eventos de 
apresentação 
dos resultados 
finais e 
conclusões do 
projeto 
Oeste+Igual 

Realizar 2 eventos 
de apresentação e 
disseminação dos 
resultados finais do 
projeto Oeste +Igual 
e das politicas de 
Conciliação e 
Igualdade de 
Género: 
1 de natureza 
regional 
1 de natureza 
nacional  para todas 
as regiões de 
Portugal 

Local e Regional: 
Municípios do Oeste 
e Rede de Inovação 
Social 
 
Nacional: 
Comunidades 
Intermunicipais, 
Zonas 
Metropolitanas e 
outras entidades da 
Administração 
Pública  

12/09/2022 12/09/2022 

2 eventos de 
divulgação e 
disseminação de 
resultados - 
encerramento do 
projeto 

1 evento regional 
aberto aos 12 
Municípios; às 262 
entidades da rede de 
inovação social, às 
restantes entidades 
da Região do Oeste 
 
1 evento nacional 
para as 20 
Comunidades 
Intermunicipais e 2 
Zonas 
Metropolitanas 

Newsletter 
 
Material 
promocional  
 
Press 
Releases 
 
Conferência 
de Imprensa 

 

Atividade de Comunicação Orçamento 

 
Atividade 4 – Apresentação de resultados e conclusões 
 

5. 232, 48€ 
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Atividades do Plano de 

Comunicação 
Objetivos Grupos-alvo 

Data de 

Início 

Data de 

Fim 
Métricas Indicadores 

Fontes de verificação 

Atividade 5 – 
Atividades 
Transversais 

Implementação do 
Plano de 
comunicação 
Oeste +Igual 

Elaborar o Plano de 
Comunicação interno 
e externo 
 
Desenvolver os 
materiais 
comunicacionais e 
publicitários 
 
Realizar ações de 
divulgação e 
disseminação do 
projeto Oeste +Igual 

Regional: 
Municípios do 
Oeste e Rede de 
Inovação Social 
 
Nacional: 
Comunidades 
Intermunicipais e 
outras entidades 
da Administração 
Pública 

15/10/2020 31/10/2022 

1 plano de 
comunicação 
 
10 tipos 
diferentes de 
materiais de 
comunicação 
 
2 eventos de 
divulgação e 
disseminação 
 
12 ações de 
formação 

1 plano de 
comunicação 
 
10 tipos 
diferentes de 
materiais de 
comunicação 
 
2 eventos de 
divulgação e 
disseminação 
 
12 ações de 
formação 

Imagem Corporativa do 
Projeto; Pagina Web 
do projeto Oeste+Igual 
no portal da OesteCim; 
Banco de Imagem: 
fotos e web vídeos; 
Roll ups; Ficha técnica 
do projeto; Brochura de 
Apresentação; Press 
Releases; 
Conferências de 
imprensa; Newsletter; 

Redes Sociais 

Atividade 6 – 
Atividades 
Tranversais 

Coordenação e 
acompanhamento 
constante do 
projeto Oeste 
+Igual 

Gerir e avaliar o 
projeto através das 
seguintes fases: 
Iniciação, Definição de 
stakeholders, 
Planeamento, 
Execução, 
Monitorização & 
Gestão do risco, 
Gestão de requisitos, 
Avaliação do projeto, 
Elaboração dos 
relatórios de 
progresso e 
Relatório Final 

OesteCIM 
 
CGE 
 
Municípios do 
Oeste 
 
Rede de 
Inovação Social 
do Oeste 

15/10/2020 31/10/2022 

2 relatórios de 
progresso 
 
1 relatório final 

2 relatórios de 
progresso 
 
1 relatório final 

2 relatórios de 
progresso 
 
1 relatório final 

 

Atividade de Comunicação Orçamento 

 
Atividades Transversais - Implementação do Plano de comunicação Oeste +Igual e Coordenação e acompanhamento constante do projeto Oeste +Igual 
 

22. 757, 46€ 

 


