
 

 

MEALHADA ADERE A PROJETO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DA CIM-
REGIÃO DE COIMBRA  
 

A Mealhada aderiu ao projeto “Região de Coimbra, Com Igualdade”, que resulta de uma 

candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) ao Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) e que tem como propósito a promoção e o 

financiamento das ações relativas ao desenvolvimento de diagnósticos e à elaboração, 

implementação, divulgação e avaliação de planos para a igualdade, de âmbito municipal. O 

acordo de colaboração para a implementação do projeto foi ratificado na última reunião do 

Executivo Municipal. 

A candidatura “Região de Coimbra, Com Igualdade”, da CIM-RC, teve como finalidade encontrar 

financiamento e apoio técnico para a elaboração, monitorização da execução e avaliação dos 

planos para a igualdade dos 19 municípios que a integram, de forma a poder dar resposta aos 

objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + 

Igual 2018 - 2030 e aos respetivos planos nacionais de ação: plano de ação para a igualdade entre 

mulheres e homens (PAIMH), plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as 

mulheres e à violência doméstica (PAVMVD), plano de ação para o combate à discriminação em 

razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais (PAOIEC) 

e plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. 

Apresentando um orçamento de 639 mil euros, dividido por 24 meses, é cofinanciada pelo POISE, 

cabendo aos municípios da CIM-RC assegurar uma contrapartida nacional, num custo total 

estimado de 95.850 euros. Contemplado com uma verba de 35 mil euros, o Município da Mealhada 

terá de pagar, através da candidatura, uma comparticipação no valor de 5250 euros. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, justificou a adesão a este projeto, 

lembrando que “são as autarquias locais que asseguram a integração da perspetiva de género em 

todos os domínios de ação do município, assumindo um papel impulsionador enquanto agentes 

de desenvolvimento e entidades privilegiadas para a concretização de medidas de 

desenvolvimento social dos seus territórios”.  

 

Mealhada, 9 de março de 2021 


