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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Relatório Anual de Atividades/2017 

  

ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO 

No âmbito do trabalho desenvolvido em Grândola pela Intervir.Com, através do projeto 

(des)Igualdades, ao abrigo do Protocolo da Estratégia, durante o ano de 22001177 foram 

referenciadas 2222  nnoovvaass  vvííttiimmaass  ddee  vviioollêênncciiaa  ddoommééssttiiccaa  nnoo  ccoonncceellhhoo  ddee  GGrrâânnddoollaa, das 

quais 16 beneficiaram de Apoio Social, 8 de Apoio Psicológico e 6 foram 

encaminhadas para Apoio Jurídico. A grande maioria dos atendimentos foi feita na 

sede do concelho, mas foram também feitos atendimentos descentralizados em 

Azinheira dos Barros e no Carvalhal.  

Durante o ano de 2017 foram realizados diversas reuniões de trabalho, quer da 

Comissão de Acompanhamento, quer de Interlocutores para os Planos Intermunicipais 

para a Igualdade, estando o Município de Grândola representado nos mesmos, assim 

como em diversas outras atividades/eventos: 

 Reuniões da Comissão de Acompanhamento do Protocolo: 16 Janeiro – 

2ª Reunião - Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal  20 Abril – 3ª 

Reunião - Vila Nova de Santo André na Biblioteca Municipal   6 Julho – 

4ª Reunião - Cafetaria do Museu de Sines  15 Setembro – 5ª Reunião - 

Cineteatro Grandolense em Grândola; 

 Encontros de Trabalho de Interlocutores para o Plano Intermunicipal para 

a Igualdade: 17 Janeiro – 2º Encontro - Centro de Artes em Sines  21 

Abril – 3º Encontro - Biblioteca Municipal em Santiago do Cacém 7 Julho 

– 4º Encontro - Cafetaria do Museu de Sines 11 Setembro – 5º Encontro 

- Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal Santo André; 

 Reuniões técnicas de preparação do Plano Intermunicipal para a 

Igualdade: 20 Fevereiro – Universidade Sénior de Grândola 20 Março – 
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Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal 6 Novembro – Universidade 

Sénior de Grândola; 

 Formação sobre  Informação Jurídica em Violência Doméstica e de 

Género, ministrada pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas 

(APMJ), 5 e 6 Junho – Santiago do Cacém 

 A cerimónia de apresentação e assinatura do Plano Intermunicipal para a 

Igualdade de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines 

realizou-se a 23 Novembro no Cineteatro Grandolense e contou com a 

presença de representantes dos Municípios signatário, da Associação 

Intervir. Com, da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade, assim 

como de muitos representantes de outras entidades signatárias do 

Protocolo Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género e 

dos CLAS. 

O Plano Intermunicipal para a Igualdade assume-se como um 

compromisso político entre os vários Municípios, na promoção da 

Igualdade e da qualidade de vida de mulheres e de homens a nível local, 

constitui-se como um instrumento fundamental para a promoção da 

Igualdade de Género nas políticas públicas locais dos Municípios de 

Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, possibilitando a 

colaboração, otimização de recursos e de sinergias entre vários órgãos da 

administração local, funcionando como um mecanismo de promoção de 

coesão social e ferramenta de redução de desigualdades, nas diferentes 

áreas de atuação e intervenção dos diferentes Municípios.  

Outras atividades no âmbito da RIVDAL, do Protocolo da Estratégia e do 

Plano de Ação da Rede Social 

 8 Março – Comemoração do Dia Internacional da Mulher. Sob o lema "A 

Voz das Mulheres pela Igualdade, Direitos, Desenvolvimento, Paz”. 

Comemorações promovidas pelo Município de Grândola, Junta de 

Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, MDM e RIVDAL; 

 5 Maio – Roteiro para a Cidadania em Portugal – atividade promovida em 

parceria pelo Município de Grândola, Agrupamento Escolas de Grândola e 

Intervir.Com, da qual constou uma Ação sobre “Género e Papéis Sociais  - 

Os rapazes jogam à Bola e as Raparigas Conversam”, destinada a alunos 

e alunas de 8 turmas de 2º e 3º Ciclos do AEG, desenvolvida no âmbito 
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da disciplina de Educação para a Cidadania. Paralelamente esteve 

presente a carrinha do Roteiro da Cidadania equipada com recursos 

lúdico-pedagógicos de apoio à atividade desenvolvida abordando as 

temáticas das desigualdades, discriminações e violências. 

 24 Outubro - Dia Municipal para a Igualdade foi assinalado em Grândola 

com duas atividades, que se inserem no Ciclo de Conversas de Grândola, 

de responsabilidade da Câmara Municipal de Grândola e Centro Local de 

Aprendizagem em Grândola da Universidade Aberta e concorrem para os 

Planos de Atividades da RIVDAL e da Rede Social de Grândola: 

 Teatro É uma vez... “MARUXA” - 14 de outubro, na Biblioteca 

Municipal de Grândola - Adaptação livre da obra de Eva Mejuto 

(texto) e Mafalda Milhões (ilustração); 

 Exibição do Filme “Billy Elliot” - 24 de Outubro, no Cine Granadeiro. 

Assistiram ao filme cerca de 40 alunos e alunas de 2 turmas da 

Escola Profissional e Desenvolvimento Rural de Grândola, 

acompanhados por 2 professores, mais 10 seniores da USG. Após a 

exibição do filme, promoveu-se um debate em torno das questões 

relacionadas com os estereótipos de género, tema central do filme, 

muito participado pelos/as jovens presentes. 

 27 Novembro: para assinalar o 25 de Novembro - Dia Internacional para 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres, foi promovida e Grândola 

uma ação de rua em que estiveram envolvidas diversas entidades 

parceiras (Município de Grândola, CPCJ de Grândola; GNR; Centro de 

Saúde; Intervir.com/(des)Igualdades...). A ação decorreu no Largo 

Catarina Eufémia e no Centro de Saúde de Grândola, com distribuição de 

folhetos/informação relevante, sendo objetivo sensibilizar para esta 

temática, com materiais solicitados à CIG; AMCV; APAV e UMAR. O 

Município de Grândola associou-se também à campanha nacional “Nem 

mais um minuto de silêncio”, que assinalou em 2017 o 25 de Novembro, 

data em que se iniciam os 16 dias de Ativismo Contra a Violência de 

Género, com término a 10 de Dezembro – Dia Internacional dos Direitos 

Humanos. Durante este período o selo da campanha nacional foi 

associado ao selo do Município, aparecendo assim em todas as 

comunicações internas e externas levadas a cabo por email. Foi também 
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transmitido no início e nos intervalos das sessões de cinema o spot da 

campanha “Nem Mais Um Minuto de Silêncio”   

 


