
Cofinanciado por: 

 
 

Designação do projeto | Plano Local Igualdade de Género do Município de Tavira – PLIG Tavira 

Código do projeto | ALG-05-3422-FSE-000005 

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade laboral 

Região de intervenção | Algarve - Tavira 

Entidade Beneficiária | Município de Tavira  

Data de aprovação | 08-10-2020 

Data de início |01-10-2020  

Data de conclusão| 31-12-2022 

Custo total elegível | 35.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 35.000,00 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados | O PLIG Tavira visa a realização de diagnóstico 

social de dimensão interna (Município de Tavira) e externa (concelhio) por se considerar ser um fator 

essencial para veicular o conhecimento das duas dimensões ao nível da igualdade de género e de 

oportunidades, constituindo-se uma ferramenta importante e de aproximação da realidade onde o Plano de 

Igualdade irá intervir.  

Como objetivos, com a presente operação pretende-se: Implementar a nível local as estratégias nacionais e 

políticas públicas promotoras da Igualdade de Género (IG); Certificar a transversalidade da temática da IG 

na estrutura municipal e nas ações vocacionadas para a comunidade em geral; Elaborar um diagnóstico de 

caracter dicotómico que retrate quantitativa e qualitativamente a temática da igualdade no Município; 

Sensibilizar para as questões da IG e não discriminação e para a implementação de um PLIG pelo Município; 

Impulsionar medidas que intensifiquem os valores da IG, da conciliação da vida profissional, pessoal e 

familiar e a implementação de linguagem inclusiva; Promover o diálogo social; Informar, sensibilizar e formar 

para a Igualdade; Prevenir a violência; Sensibilizar e formar uma sociedade mais pluralista, participativa e 

igualitária; Promover boas práticas em IG e Igualdade de Oportunidades (IO); sensibilizar para a importância 

de representação equitativa entre homens e mulheres; Contribuir para a criação de culturas organizacionais 

promotoras de Igualdade; Sensibilizar decisores e população para a importância da IG. 


