
 
 
 

 

Iniciativas no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro)  

Semana da Igualdade 17 a 24 de outubro de 2020 

 

Dia/Hora 

Entidade 

Responsável 
Atividade Objetivos População alvo 

17  
(sábado) 

Associação Novo 

Olhar 

CARE Solar da Praia 

Criação de música sobre o tema da 

igualdade e não-discriminação 

Sensibilizar e consciencializar o público 

mais jovem para o tema da igualdade. 
Crianças e Jovens 

17  
(sábado) 

Confederação 

Nacional de 

Organismos de 

Deficientes 

26º Encontro Nacional de Pessoas com 

Deficiência  

Este 26º Encontro além de revestir total 

interesse para as pessoas com deficiência 

e suas famílias, serve também para dar 

respostas necessárias para transformar a 

sociedade, onde as pessoas com 

deficiência são as mais atingidas pelas 

desigualdades, e dar a elas uma 

sociedade mais justa e inclusiva. 

Pessoas com deficiência 

e suas famílias 

20 
(3ª feira) 

 

Município da Figueira 

da Foz 

 

Apresentação da Equipa da Igualdade 

para a Vida Local (EIVL) 

Apresentação da Equipa que acompanha 

a implementação e monitorização do 

Plano Municipal para a Igualdade da 

Figueira da Foz. 

 

População em geral 



 
 
 

 

Dia/Hora 

Entidade 

Responsável 
Atividade Objetivos População alvo 

20 
(3ª feira) 

Projeto 

MaisInterações 

Realização de um peddy-papper sobre a 

igualdade 

Sensibilizar a comunidade educativa para 

a não discriminação por questões de raça 

ou etnia; 

Promover a igualdade e a não 

discriminação. 

Turma 6.º D – Escola 

Pintor Mário Augusto 

(20 alunos/as) 

21 e 28 
(4ª feira) 

Município da Figueira 

da Foz e EAPN  

Sessão de Capacitação: “Gestão de 

Casos colaborativa: intervenção Social 

com públicos vulneráveis” 

Fornecer um espaço de discussão e 
reflexão sobre boas práticas, estratégias 

eficazes, constrangimentos e desafios 
que se colocam à operacionalização do 
modelo de gestão de caso colaborativo 
no atual contexto da intervenção social. 

Parceiros do NPISA 

22 
(5ª feira) 

CLDS 4G + Atlântico 

Cáritas Diocesana de 

Coimbra 

“+ Ativo” 

(Ginástica Sénior) 

Melhorar a qualidade de vida dos 

seniores, através da promoção de hábitos 

de vida saudáveis; 

Promover a socialização e combater o 

isolamento social; 

Promover a igualdade de oportunidades 

no acesso ao lazer e prática desportiva 

Séniores  

22 
(5ª feira) 

Projeto 

MaisInterações 

Realização de um peddy-papper sobre a 

igualdade 

Sensibilizar a comunidade educativa para 

a não discriminação por questões de raça 

ou etnia; 

Promover a igualdade e a não 

discriminação. 

Turma 6º A/ 6º/B/ 6ºC 

Escola Pintor Mário 

Augusto   

(65 alunos/as) 



 
 
 

 

Dia/Hora 

Entidade 

Responsável 
Atividade Objetivos População alvo 

23 
(6ª feira) 

Associação Novo 

Olhar 

CLDS4G projeto + 

Atlântico 

 Recolha fotográfica digital  

“Mostra onde te divertes na Figueira da 

Foz” realizada por jovens figueirenses 

Evidenciar o artigo 31 da declaração 

sobre os direitos da criança “direito a 

brincar em condições de igualdade” 

Dar visibilidade aos espaços de desporto 

e lazer da Figueira da Foz demonstrando 

as potencialidades do concelho 

Crianças e Jovens 

 

Comunidade em Geral 

23 
(6ª feira) 

Associação Fernão 

Mendes Pinto  

NAVVD Baixo 

Mondego e Protocolo 

RSI 

 

Sessão A Igualdade e a construção de 

Relações Saudáveis  

  

(Dinamização – Equipa NAVVD) 

14h30m 

Instalações Assembleia Figueirense 

Abordar papéis de género, relações de 

conjugalidade e de parentalidade 

positivas e a sua relação com o conflito 

parental e violência doméstica. 

Contruir relações saudáveis nos 

quotidianos familiares. 

 

Famílias residentes no 

Concelho 

23 
(6ª feira) 

CIG 
Sessão pública de entrega dos Prémios 

Viver em Igualdade 2020-2021 

O Prémio destina-se a distinguir 

Municípios com boas práticas na 

integração da dimensão da Igualdade de 

Género, Cidadania e Não Discriminação, 

quer na sua organização ou 

funcionamento, quer nas atividades por si 

desenvolvidas. 

Municípios distinguidos 

23 e 24 
(6ª feira) 

Letras Nómadas e 

Ribaltambição 
VII Academia de Política Cigana 

Discutir o envolvimento e participação 

comunidade cigana na vida política 

nacional. 

Comunidade cigana 

residente no MFF 



 
 
 

 

Dia/Hora 

Entidade 

Responsável 
Atividade Objetivos População alvo 

17 a 24 
(sábado) 

Cáritas Diocesana de 

Coimbra 

- Projeto Sem 

Diferenças E7G 

 

“Diferentes sabores” 

(Mostra Gastronómica Intercultural) 

Representar a gastronomia de diferentes 

países, etnias e culturas 

Promover a interculturalidade 

Valorizar a diversidade de etnias e 

nacionalidades no município 

Facilitar o processo de integração das 

populações migrantes e minorias étnicas 

Promover processos de empatia e 

incentivar movimentos de interação 

positivos. 

Público em Geral  

17 a 24 
Município da Figueira 

da Foz 

Iluminação simbólica da Fonte luminosa 

com as cores do arco iris 

 

Sensibilizar e celebrar a diversidade e as 

suas manifestações. 

Público em Geral 

 


