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CES cria indíce para a 
igualdade de género
111 Um projeto de in-

vestigação do Centro de 
Estudos Sociais (CES) da 
Universidade de Coimbra 
apresenta na hoje o Índice 
Municipal para a Igualdade 
de Género, com o objeti-
vo de fomentar um maior 
combate da administração 
local às desigualdades en-
tre homens e mulheres.

O índice a apresentar no 
colóquio internacional 
“Local Gender Equality”, 
que irá decorrer no Centro 
de Informação Urbana de 
Lisboa (CIUL), vai permi-
tir comparar os resultados 
dos diferentes municípios e 
criar um ranking de autar-
quias, facilitando “exercí-
cios de comparação e pro-
moção de boas práticas” no 
combate às desigualdades 
de género, disse à agência 
Lusa a coordenadora do 
projeto, Virgínia Ferreira.

“Sem métricas, é dif ícil 
estabelecer objetivos”, su-
blinhou, considerando que 
com esta ferramenta um 
concelho pode “perceber a 
posição que ocupa e como 
pode melhorá-la”.

O índice é composto por 
20 indicadores, divididos 
em três tipos: estruturais 
(existência de um servi-
ço autárquico dedicado 
à cidadania e igualdade 
de género), de resultados 
(estatísticas relacionadas 
com mercado de trabalho, 
segurança ou saúde, entre 
outras áreas) e de processo 
(existência de medidas con-
cretas para a promoção da 
igualdade), explanou Virgí-
nia Ferreira.

De acordo com a investi-

gadora, as câmaras terão 
de disponibilizar nos seus 
sites informações e docu-
mentos que confirmem os 
indicadores estruturais e 
de processo, para que estes 
possam ser validados.

A participação no índice 
(que vai estar disponível 
em lge.ces.uc.pt) será “vo-
luntária”, sendo que a equi-
pa do projeto vai procurar 
sensibilizar “as instituições 
públicas que tutelam esta 
área” para que o “índi-
ce possa ser oficialmente 
adotado” como mecanismo 
para a promoção da igual-
dade de género, frisou.

O projeto Local Gender 
Equality foi iniciado em 
junho de 2014 e foi desen-
volvido em parceria com 
os municípios de Ferreira 
do Alentejo, Lagoa, Man-
gualde, Pombal e Póvoa do 
Lanhoso e com o Centro de 
Estudos e Formação Autár-
quica, contando ainda com 
a participação do Centre 
for Gender Research, da 
Universidade de Oslo, na 
Noruega.

Virgínia Ferreira, investigadora do CES, é a coordenadora do projeto

Projeto Local Gender 
Equality foi iniciado no 
CES em junho de 2014

1  Para além da 
criação do índice, 
foi desenvolvido 
“um livro branco 
para a integração da 
igualdade de género 
nas políticas locais
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