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1. ENQUADRAMENTO
Uma Organização da Sociedade Civil (OSC) como a Solsef 
deve posicionar-se estrategicamente face a questões trans-
versais da Cidadania, tanto por uma questão de planificação 
da estratégia organizacional a tomar nas respetivas temá-
ticas, bem como ressaltando as posições inerentes ao seu 
âmbito de atuação. Desta forma, a Solsef convidou 10 jovens 
voluntários a refletir com a organização em temáticas como 
a Igualdade de Género, a Inclusão Social, a Conservação do 
Meio Ambiente, o Voluntariado, a Comunicação, e o Código 
de Conduta, de forma a permitir criar um posicionamento 
organizacional.

Assim, com o apoio do programa Geração Z – Agora Nós do 
Instituto Português do Desporto e da Juventude I.P., serão 
produzidos documentos estratégicos face a estas questões 
transversais da Cidadania num projeto que intitulámos de 
“Cidadania no Associativismo Jovem”. 
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No que diz respeito à Igualdade de Género, a Solsef, enquanto 
associação juvenil e Organização Não Governamental para 
o Desenvolvimento-ONGD, considera indispensável constar 
com um documento estratégico que persiga os seguintes 
objetivos gerais e específicos:

OBJETIVO GERAL: 

* Fornecer à instituição um quadro abrangente para a 
prática de abordagens inclusivas de género no dia-a-dia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Promover uma mudança na cultura organizacional, e na 
relação com os parceiros, que integre a igualdade de uma 
forma transversal na praxis institucional;

* Fomentar a eliminação de todas as formas de discrimina-
ção contra as mulheres na praxis institucional e na proje-
ção de ações junto de outros parceiros.

Para o desenvolvimento do documento foram utilizadas a 
metodologia de analises documental e a metodologia refle-
xiva em colaboração com a Direção Social, a Equipa Executiva 
e os Voluntários.

O presente Plano Institucional para a Igualdade de Género 
encontra-se supeditado ao Código de Conduta Institucional 
e apresenta uma interligação com o Plano de Comunicação 
Institucional, o Plano Institucional para a Inclusão Social e o 
Plano Institucional para a Gestão do Voluntariado.

Por outro lado, o Plano Institucional para a Igualdade de 
Género vai ao encontro dos princípios inspiradores dos Esta-
tutos, das diretrizes delineadas no Regulamento Geral da 
Proteção de Dados e dos pressupostos contidos no Regula-
mento Interno.
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2. ESTRATÉGIA POLÍTICA PARA 
A IGUALDADE DE GÉNERO 

Nas ultimas décadas, o principio de 
igualdade entre homens e mulheres tem 
sido alvo de reconhecimento e promo-
ção no marco normativo nacional, euro-
peu e internacional.

A IGUALDADE DE GÉNERO EM 
PORTUGAL 

A promoção da Igualdade de Género em 
Portugal vem determinada, principal-
mente, pela promulgação dos sucessi-
vos Planos Nacionais para a Igualdade 
(III, IV e V) e pela Estratégia Nacional para 
a Igualdade e a não Discriminação 2018-
2030, enquanto instrumentos de execu-
ção das políticas públicas que visam a 
promoção da igualdade de género e o 
combate às discriminações em função 
do sexo e da orientação sexual:

* No III Plano Nacional para a Igual-
dade – Cidadania e Género (2007-
2010) estabelece-se a perspetiva 
de género nos seguintes domínios 
prioritários de política: (1).- Educação, 
Investigação e Formação; (2).- Inde-
pendência Económica; (3).- Concilia-
ção entre a vida profissional, familiar 
e pessoal; (4).- Inclusão e Desen-
volvimento Social; (5).- Saúde; (6).- 
Ambiente e Território; (7).- Atividade 
Física e Desporto e (8).- Cultura.

* O IV Plano Nacional para a Igualdade, 
Género, Cidadania e Não Discrimi-
nação (2011-2013) posição o âmbito 
de atuação em 14 áreas estratégi-
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cas: (1).- Integração da Dimensão de 
Género na Administração Pública, 
Central e Local, como requisito de 
Boa Governação; (2).- Independên-
cia Económica, Mercado de Trabalho 
e Organização da Vida Profissio-
nal, Familiar e Pessoal; (3).- Educa-
ção, Ensino Superior e Formação 
ao Longo da Vida; (4).- Saúde; (5).- 
Ambiente e Organização do Terri-
tório; (6).- Investigação e Sociedade 
do Conhecimento; (7).- Desporto e 
Cultura; (8).- Media, Publicidade e 
Marketing; (9).- Violência de Género; 
(10).- Inclusão Social; (11).- Orienta-
ção Sexual e Identidade de Género; 
(12).- Juventude; (13).- Organizações 
da Sociedade Civil e (14).- Relações 
Internacionais, Cooperação e Comu-
nidades Portuguesas.

* O V  Plano Nacional para a Igualdade 
de Género, Cidadania e Não Discri-
minação (2014-2017) posiciona as 
seguintes áreas estratégicas: (1).- 
Integração da Perspetiva da Igual-
dade de Género na Administração 
Pública Central e Local; (2).- Promo-
ção da Igualdade entre Mulheres e 
Homens nas Políticas Públicas; (3).- 
Independência Económica, Mercado 
de Trabalho e Organização da Vida 
Profissional, Familiar e Pessoal; (4).- 
Orientação Sexual e Identidade de 
Género; (5).- Organizações não-go-
vernamentais; (6).- Comunicação 
Social e (7).- Cooperação. 

* A Estratégia Nacional para a Igual-
dade e a Não Discriminação – ENIND 
(2018-2030) assenta as bases para a 
definição dos Planos de Ação que 
definem objetivos estratégicos e 
específicos em matéria de não discri-
minação em razão do sexo e igual-
dade entre mulheres e homens 
(IMH), de prevenção e combate a 
todas as formas de violência contra 

as mulheres, violência de género e 
violência doméstica (VMVD), e de 
combate à discriminação em razão 
da orientação sexual, identidade e 
expressão de género, e característi-
cas sexuais (OIEC).

A IGUALDADE DE GÉNERO NA 
EUROPA 

No âmbito da União Europeia são desta-
cáveis os seguintes documentos em prol 
da promoção da igualdade de género:  

*  A Carta Social Europeia do Conselho 
de Europa (1961) reconhece os direi-
tos das pessoas trabalhadoras (inde-
pendentemente do sexo) e igual 
remuneração para trabalhos iguais. 
A Carta Social Europeia de 1996, em 
substituição da de 1961, proíbe a 
discriminação, direta ou indireta, por 
ração de sexo e oferece uma prote-
ção especial em caso de gravidez e 
maternidade;

* A Comunidade Europeia incorpora 
o principio de igualdade de oportu-
nidades entre mulheres e homens 
em diferentes tratados: Tratado de 
Amsterdão de 1999 (vem reforçar 
a igualdade entre trabalhadores e 
trabalhadoras) e Tratado de Niza de 
2001 (reconhece a necessidade de 
empreender aciones positivas para 
fomentar a participação das mulhe-
res no mercado de trabalho);

* A Diretiva 2006/54, relativa a aplica-
ção do principio de igualdade entre 
homens e mulheres no âmbito labo-
ral, proíbe a discriminação, direta ou 
indireta, entre homens e mulheres 
em relação às condições de contra-
tação, despedimento, formação e 
promoção profissional.
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* A Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia (2010) reconhece 
os princípios de não discriminação e 
igualdade entre homens e mulheres;

* O Tratado da União Europeia, de 2012, 
estabelece o principio de igualdade 
entre homens e mulheres como valor 
comum para os Estados membros 
da EU;

* O documento Compromisso Estra-
tégico para a Igualdade de Género 
2016-2019 estabelece as seguintes 
áreas prioritárias de ação comum: 
1.- Igual independência económica 
para mulheres e homens; 2.- Salários 
iguais para trabalhos de igual valor; 
3.- Igualdade na toma de decisões; 
4.- Dignidade, integridade e fim da 
violência de género e 5.- Promoção 
da igualdade de género além da EU.

* O documento Rumo a uma união 
da igualdade: Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género 2020-
2025 reconhece que nas empresas, 
na política e na sociedade em geral, 
só será possível concretizar o pleno 
potencial humano se utilizarmos 
todos os nossos talentos e diversida-
des. Assim mesmo, são considera-
dos os seguintes eixos de atuação: 
1.- Nem violência nem estereóti-
pos; 2.- Ter uma vida próspera numa 
economia assente na igualdade de 
género; 3.- Assumir cargos de direção 
de forma equitativa em toda a socie-
dade; 4.- Integração da perspetiva de 
género e promoção de uma perspe-
tiva interseccional nas políticas da 
EU; 5.- Financiar medidas para reali-
zar progressos em matéria de igual-
dade de género na EU e 6.- Abordar a 
igualdade de género e a capacitação 
das mulheres em todo o mundo.
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A IGUALDADE DE GÉNERO NO 
ÂMBITO INTERNACIONAL 
No âmbito internacional jogaram um 
papel muito importante as seguintes 
declarações e convenções internacionais 
em defesa da igualdade entre homens 
e mulheres: 

* A Carta das Nações Unidas (1945) 
proíbe a discriminação por ração de 
sexo; 

* A Declaração sobre a Eliminação 
da Discriminação contra a Mulher, 
proclamada pela Assembleia das 
Nações Unidas (1967), reconhece 
que a discriminação contra a mulher 
é incompatível com a dignidade 
humana e com o bem-estar da 
família e da sociedade, impede sua 
participação na vida política, social, 
econômica e cultural de seus países, 
em condições de igualdade com 
os homens, e constituiu um obstá-
culo ao desenvolvimento completo 
das potencialidades da mulher no 
serviço aos seus países e à humani-
dade;

* A Convenção sobre a eliminação 
de todas as formas de discrimina-
ção contra as Mulheres (1979) define 
“discriminação contra as mulheres” 
como qualquer distinção, exclusão 
ou restrição baseada no sexo que 
tenha como efeito ou como objetivo 
comprometer ou destruir o reco-
nhecimento, o gozo ou o exercício 
pelas mulheres, seja qual for o seu 
estado civil, com base na igualdade 
dos homens e das mulheres, dos 
direitos do homem e das liberdades 
fundamentais nos domínios ,político, 
económico, social, cultural e civil ou 
em qualquer outro domínio;

* A Declaração de Pequim e Plata-
forma de Ação de Pequim (1995) 
constituiu o acontecimento mais 
importante, a escala mundial, no 
que diz respeito da luta pelos direi-
tos das mulheres. Estabeleceram-se 
12 esferas de especial preocupação: 
(1).- As mulheres e o meio ambiente; 
(2).- As mulheres e a tomada de deci-
sões; (3).- As meninas; (4).- As mulhe-
res e a economia; (5).- As mulheres e 
a pobreza; (6).- A violência contra as 
mulheres; (7).- Os direitos humanos 
das mulheres; (8).- Educação e capa-
citação das mulheres; (9).- Mecanis-
mos institucionais para a promoção 
das mulheres; (10).- As mulheres e a 
saúde; (11).- As mulheres e os meios 
de divulgação e (12).- As mulheres e 
os conflitos armados. 

* No âmbito dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (2015), 
estabelece-se como objetivo nº 5: 
Alcançar a igualdade de gênero 
e empoderar todas as mulheres e 
meninas.
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3. A RELEVÂNCIA 
DOS PLANOS DE 
IGUALDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES

Os Planos Institucionais para a Igualdade de Igualdade cons-
tituem um conjunto organizado de ações dirigidas, por um 
lado, a atingir a igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres e, por outro lado, a eliminar qualquer tipo de discri-
minação por razão de sexo no âmbito institucional.

Em Portugal, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012 
insta às instituições a adotar planos de igualdade, após um 
diagnóstico da situação, tendentes a alcançar nas entidades 
uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre homens e mulheres, eliminando as discriminações e 
permitindo a conciliação da vida pessoal, familiar e profissio-
nal. Assim mesmo, o Estado assumiu, através do Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH) para o período 2007-
2013, a Promoção da Igualdade de Género como uma das gran-
des vertentes de intervenção da Agenda Potencial Humano, 
criando os apoios necessários ao desenvolvimento das medi-
das nele previstas.

As entidades do terceiro setor, de acordo com a sua missão de 
promover os valores de solidariedade e igualdade de oportu-
nidades, devem estar na vanguarda da promoção de medidas 
para atingir a igualdade de género no âmbito institucional.

De acordo com o documento Planos para a igualdade de 
género nas organizações: contributos para o desenho e reali-
zação dos diagnósticos organizacionais (Monteiro & Ferreira, 
2020), a necessidade de contar com Planos Institucionais 
para Igualdade de Género nas entidades vem determinado 
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pelos seguintes pressupostos: 1.- As organizações são cons-
tituídas por homens e mulheres; 2.- As organizações produ-
zem e reproduzem papeis e estereótipos sexuais pelo que 
provocam desigualdades e discriminações sexuais através da 
implementação da sua cultura organizacional e 3.- As orga-
nizações são locais de aprendizagem social que transferem 
praticas à sociedade.

A promoção de uma cultura organizacional comprometida 
com a igualdade de género, visa os seguintes compromissos:

Com o exterior

* Evitar que a praxis institucional contribuía para a constitui-
ção de uma sociedade desigual para homens e mulheres.

Com o interior

* Promover a igualdade de oportunidades no acesso ao 
mercado de trabalho; 

* Combater a discriminação salarial;

* Diligenciar a igualdade de oportunidades na promoção 
laboral;

* Incentivar a conciliação pessoal, familiar e profissional;

* Prevenir, denunciar e punir o assédio moral e o abuso 
sexual no âmbito do trabalho.

Por outro lado, a concretização dos Planos Institucionais para 
Igualdade de Género requer da revisão estrutural das orga-
nizações nos seguintes níveis:

* Planeamento Estratégico;

* Gestão de Recursos Humanos;

* Comunicação (Interna e externa);

O compromisso institucional com a igualdade de género 
não atinge apenas ao compromisso “interno” das organiza-
ções pelo que é necessário promover a igualdade de género 
também no contexto “externo” das instituições e efetivar um 
efeito multiplicador na sociedade. Em síntese, é possível e 
recomendável cultivar uma sociedade em prol da igualdade 
também desde o âmbito institucional. 
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4. DIAGNOSTICO DE GÉNERO 
NA SOLSEF
No ano de 2020, a Solsef apresenta o 
seguinte panorama no ponto de vista 
da participação de homens e mulheres 
na vida associativa:

Os Sócios

Os Voluntários

A Direção 
Social

A Equipa Executiva



PLANO INSTITUCIONAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO | 13

As Equipas de
 trabalhos no terreno
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5. PLANO INSTITUCIONAL 
PARA A IGUALDADE DE 
GÉNERO NA SOLSEF
O Plano Institucional para a Igualdade de Género na Solsef tem 
em vista estabelecer um conjunto de metas e ações concre-
tas que permitam a integração da perspetiva de género na 
organização e nas suas praticas institucionais. Neste sentido, 
propõem-se a seguir um conjunto de metas e ações desde 
uma ótica de género e com aplicabilidade no Planeamento 
Estratégico no âmbito dos Eixos de Atuação; na Gestão de 
Recursos Humanos e na Comunicação.
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5.1. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

NO ÂMBITO DOS EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

A integração da perspetiva de género 
nos eixos de atuação da Solsef, leva 
a refletir sobre metas e ações alvo de 
implementação no âmbito da Coope-
ração Internacional para o Desenvolvi-
mento, no Voluntariado Internacional 
e na Educação para a Cidadania Global.

COOPERAÇÃO INTERNACIO-
NAL PARA O DESENVOLVI-
MENTO 

No âmbito da Cooperação Internacio-
nal para o Desenvolvimento a praxis da 
Solsef, no que diz respeito da promoção 
da igualdade de direitos e oportunida-
des de mulheres e homens nos países 
em desenvolvimento, fundamenta-se 
em 2 pilares: 1.- Integração da perspetiva 
de género em todas as etapas do ciclo 
do projeto e 2.- Implementação de ações 
especificas para promover os direitos 
das mulheres e as meninas.

META I: Integrar a perspetiva de género 
em todas as etapas do ciclo do projeto. 

AÇÕES:

* Realizar uma análise de género na 
identificação do projeto e na seleção 
dos parceiros no terreno;

* Indicar dados desagregados por 
sexos na formulação;

* Aplicar, no terreno, a política institu-
cional de Gestão de Recursos Huma-
nos em prol da igualdade de homens 
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e mulheres (vide 1.2.);

* Garantir a equidade de género no 
acesso aos recursos e benefícios do 
projeto;

* Promover a participação de homens 
e de mulheres na tomada de deci-
sões;

* Recolher indicadores de género nas 
fases de monitorização e de avalia-
ção.

META II: Implementar ações especificas 
para promover os direitos das mulheres 
e das meninas. 

AÇÕES:

* Definir atividades formativas e de 
sensibilização (específicas e trans-
versais) que promovam a igualdade 
entre homens e mulheres na comu-
nidade;

* Pôr em prática medidas de ação 
positiva, em benefício das mulhe-
res e das meninas, para corrigir o 
desequilíbrio de género no acesso à 
educação e à saúde.

* Empoderar as mulheres e as meni-
nas para que conheçam os seus 
direitos humanos;

* Lutar contra o casamento e a gravi-
dez precoce e forçado; 

* Denunciar e condenar toda a forma 
de violência contra mulheres e meni-
nas; 
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* Visibilizar o contributo das mulheres e as meninas na 
sociedade.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

No âmbito do Voluntariado Internacional a praxis da Solsef, no 
que diz respeito da promoção de agentes sociais comprometi-
dos com a igualdade de direitos e oportunidades de mulheres 
e homens, fundamenta-se em 2 pilares: 1.- Integração da pers-
petiva de género em todas as etapas do ciclo do programa de 
voluntariado internacional e 2.- Incentivo de uma consciência 
no voluntariado em prol da defesa dos diretos das mulheres 
e as meninas.

META I: Integrar a perspetiva de género em todas as etapas 
do ciclo do programa de voluntariado internacional.

AÇÕES:

* Realizar uma análise de género na identificação do projeto 
e na seleção dos parceiros intervenientes;

* Indicar dados desagregados por sexos na formulação;

* Aplicar a política institucional de Gestão de Recursos 
Humanos em prol da igualdade de homens e mulheres 
(vide 1.2.);

* Garantir a equidade de género no acesso aos recursos e 
benefícios do projeto;

* Promover a participação de homens e de mulheres na 
toma de decisões;

* Recolher indicadores de género nas fases de monitoriza-
ção e de avaliação.

META II: Incentivar uma consciência no voluntariado em 
defensa dos diretos das mulheres e as meninas.

AÇÕES: 

* Incorporar conteúdos programáticos sobre igualdade de 
género nos programas formativos do voluntariado inter-
nacional;
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* Promover a participação dos volun-
tários em foros de debate sobre os 
direitos das mulheres e as meninas.

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA GLOBAL 

No contexto da Educação para a Cidada-
nia Global a praxis da Solsef, no que diz 
respeito da educação e sensibilização 
em prol de atingir sociedades justas para 
homens e mulheres, fundamenta-se em 
2 pilares: 1.- Integração da perspetiva de 
género nas intervenções de educação 
e sensibilização e 2.- Integrar a perspe-
tiva de género nas intervenções de ação 
social.

META I: Integrar a perspetiva de género 
nas intervenções de educação e sensi-
bilização.

AÇÕES:

* Verif icar a integração da perspe-
tiva de género no processo comu-
nicativo das ações de educação e 
sensibilização, nomeadamente na 
mensagem, na perspetiva do emis-
sor e nas potenciais reações institu-
cionais às repostas do recetor;

* Aliar com potencias parceiros que 
ajudem a multiplicar o impacto das 
ações de educação e sensibiliza-
ção para igualdade entre homens e 
mulheres; 

* Selecionar entidades colaborado-
ras externas que apresentem uma 
responsabilidade social corporativa 
com objetivos em prol da igualdade 
entre homens e mulheres.

META II: Integrar a perspetiva de género 
nas intervenções de ação social.

AÇÕES:

* Realizar uma análise de género na 
identif icação das intervenções de 
ação social e na seleção dos parcei-
ros;

* Indicar dados desagregados por 
sexos na formulação;

* Aplicar a política institucional de 
Gestão de Recursos Humanos em 
prol da igualdade de homens e 
mulheres (vide 1.2.);

* Garantir a equidade de género no 
acesso aos recursos e benefícios do 
projeto;

* Promover a participação de homens 
e de mulheres na toma de decisões;

* Recolher indicadores de género nas 
fases de monitorização e de avalia-
ção.
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5.2. GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS
A integração da perspetiva de género 
na gestão de Recursos Humanos, no 
âmbito de atuação da Solsef, leva a 
refletir sobre as metas e as ações alvo 
de implementação no âmbito da gestão 
da Equipa Executiva, da Direção Social e 
do Voluntariado.

EQUIPA EXECUTIVA

No que diz respeito da Equipa Executiva, 
a fim de garantir o principio de igualdade 
e não discriminação por ração de sexo na 
gestão da equipa de funcionários e esta-
giários, a praxis da Solsef sustenta-se em 
3 pilares: (1).-Promoção de uma politica 
laboral baseada na aplicação de critérios 
de igualdade entre homens e mulhe-
res no que diz respeito dos processos de 
promoção e seleção dos funcionários e 
estagiários; (2).- Aplicação de medidas 
para a conciliação da vida pessoal, fami-
liar e laboral e (3).-Promoção da forma-
ção da Equipa Executiva em igualdade 
de género.

META I: Promover condições de igual-
dade entre homens e mulheres no 
âmbito laboral.

AÇÕES:

* Erradicar os preconceitos sexistas 
nos processos de seleção e promo-
ção;

* Utilizar uma linguagem não sexista 
nas ofertas de emprego e estágio 
publicadas.

META II: Aplicar medidas para concilia-
ção da vida pessoal, familiar e laboral.

AÇÕES:

* Flexibilizar os horários de trabalho;

* Combinar o trabalho presencial com 
o teletrabalho.

META III: Promover a formação da 
Equipa Executiva em materiais vincula-
das com a igualdade de género.

AÇÕES:

* Promover a formação continua da 
Equipa Executiva no âmbito da igual-
dade de género.
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DIREÇÃO SOCIAL

No que diz respeito da Direção Social, a 
praxis da Solsef sustenta-se em 2 pilares: 
1.-Promoção de uma cultura organiza-
cional baseada na participação equita-
tiva de homens e mulheres nos órgãos 
diretivos da instituição e 2.-Promoção de 
lideres associativos comprometidos com 
os direitos das mulheres e as meninas.

META I: Promover a participação equita-
tiva de homens e mulheres nos postos 
de toma decisões.

AÇÕES: 

* Erradicação de preconceitos sexis-
tas nos processos de configuração e 
seleção da Direção Social;

* Promover a visibilidade de homens 
e mulheres nos postos de responsa-
bilidade institucional.

META II: Promoção de lideres associati-
vos comprometidos com luta pelos dire-
tos das mulheres e as meninas.

AÇÕES:

* Promover a formação da Direção 
Social no âmbito da igualdade de 
género;

* Incentivar a participação da Direção 
Social em foros nacionais e interna-
cionais sobre os direitos das mulhe-
res e as meninas.

VOLUNTARIADO

No que diz respeito do Voluntariado, a 
fim de garantir o principio de igualdade 
e não discriminação por ração de sexo na 
equipa de voluntários, a praxis da Solsef 
sustenta-se em 3 pilares: (1).-Promoção 
de uma politica de voluntariado base-
ada na aplicação de critérios de igual-
dade entre homens e mulheres no que 
diz respeito dos processos de seleção e 
gestão de voluntários e (2).-Promoção da 
formação dos Voluntários em igualdade 
de género.

META I: Promover condições de igual-
dade entre homens e mulheres no 
âmbito do voluntariado.

AÇÕES:

* Erradicar os preconceitos sexistas 
nos processos de seleção e gestão;

* Utilizar uma linguagem não sexista 
nas ofertas de voluntariado.

META II: Promover a formação do volun-
tariado em materiais vinculadas com a 
igualdade de género.

AÇÕES:

* Promover a formação continua do 
voluntariado no âmbito da igualdade 
de género;

* Criar consciência nos voluntários 
sobre política institucional em prol da 
igualdade entre homens e mulheres. 
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5.3. COMUNICAÇÃO 
A integração da perspetiva de género na Estratégia de Comu-
nicação da Solsef, a fim de eliminar o sexismo nos canais de 
comunicação, leva a refletir sobre metas e ações alvo de imple-
mentação no âmbito da Comunicação Interna e da Comuni-
cação Externa.

COMUNICAÇÃO INTERNA

No contexto da Comunicação Interna a praxis da Solsef, no 
que diz respeito da promoção de uma comunicação inclusiva 
desde o ponto de vista do género, fundamenta-se na integra-
ção de uma linguagem não sexista nos processos comunica-
tivos internos.

META I: Integrar uma linguagem inclusiva nos processos 
comunicativos internos.

AÇÕES 

* Disponibilizar informação sobre igualdade de género, que 
fomentem o debate e a reflexão da equipa, nos canais 
comunicacionais internos;

* Utilizar uma linguagem inclusiva nos canais de comuni-
cação internos.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA 

No contexto da Comunicação Externa a 
praxis da Solsef, no que diz respeito da 
promoção de uma comunicação inclu-
siva desde o ponto de vista do género e 
reivindicativa em relação ao papel das 
mulheres na sociedade, fundamenta-
-se em 2 pilares: (1).- Integração de uma 
linguagem não sexista nos processos 
comunicativos externos e (2).- Reconhe-
cimento do contributo das mulheres à 
sociedade.

META I: Integrar uma linguagem inclu-
siva nos processos comunicativos exter-
nos.

AÇÕES 

* Fomentar uma linguagem inclu-
siva em todos dos canais de comu-
nicação externos (redes sociais, site, 
presença em meios de comunicação, 
impressa, etc.); 

* Integrar a ótica de género nos docu-
mentos institucionais públicos (Esta-
tutos, Política de Proteção de Dados, 
Relatórios de Contas e de Atividades, 
Plano de Atividades e Orçamentos e 
Planos de Ação Setoriais);

* Disponibilizar informação sobre 
igualdade de género nos canais de 
comunicação externos. 

META II: Reconhecer o contributo das 
mulheres à sociedade.

AÇÕES 

* Divulgar histórias de vida de mulhe-
res que contribuem para a socie-
dade;

* Valorizar o trabalho das mulheres 
como motor para mudança social.
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6. GESTÃO DO PLANO 
INSTITUCIONAL PARA A 
IGUALDADE DE GÉNERO 
O presente Plano Institucional para a 
Igualdade de Género entrará em vigor 
após a sua aprovação pela Direção Social 
da Solsef, devendo ser publicado no site 
oficial da instituição. Uma vez aprovado 
e publicado no site da instituição, será 
de aplicação imediata. Cabe à Solsef 
garantir a difusão deste documento 
pelos seus Voluntários e Sócios, bem 
como monitorizar o seu cumprimento. 

O Plano Institucional para a Igualdade 
de Género deverá ser revisto e atuali-
zado periodicamente sendo que, para 
tal, serão tidas em consideração as 

sugestões e propostas dos colaborado-
res, sócios e voluntários da Solsef, bem 
como os compromissos assumidos pela 
Solsef em termos de defesa dos diretos 
das mulheres e as meninas.

A Direção Social será responsável pela 
monitorização da aplicação do docu-
mento, estando empenhada em garan-
tir a eficácia do modelo de metas e ações 
definido e em atualizar o seu conteúdo 
com a frequência necessária para garan-
tir que cumpre as questões de ética e 
conformidade mais importantes para a 
Solsef.
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