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Exma. Sr.ª Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade Dr.ª Rosa Monteiro,
Enquanto Presidente da Rede ANIMAR, começo por congratular o trabalho realizado no quadro da Estratégia
Nacional para a Igualdade a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual, revendo-se a ANIMAR com a
globalidade da mesma.
Queremos no quadro desta Estratégia Nacional, assumir o compromisso de reforçar um papel mais ativo junto
das organizações e pessoas que compõe a nossa Rede e ser um parceiro importante na mobilização de
organizações locais e de cúpula da Economia Social (com assento no CNES – Conselho Nacional para a Economia
Social) para este desígnio nacional, atendendo à experiência de trabalho territorializado e em parceria que
detemos no domínio da Cidadania e Igualdade reforçada por uma perspetiva de intervenção intrínseca ao
desenvolvimento local, sempre integradora de várias dimensões e implicando necessariamente o fomento da
participação direta das populações e a mobilização de diferentes agentes públicos e privados.
A definição da Territorialização como dimensão prioritária da ENIND, é da nossa experiência de atuação no
quadro da Cidadania e Igualdade em inúmeros projetos já implementados regionalmente e/ou ao nível nacional,
como o Roteiro para a Cidadania em Portugal, uma aposta importante na mudança social e política que se
pretende operar. Compreendemos que para a perspetiva de responsabilização e implementação desta
estratégia são necessários recursos, sendo as autarquias entidades privilegiadas para esta atuação do ponto de
vista local, contudo à semelhança do destaque que é realizado ao nível da Promoção de Parcerias, deveriam ser
mencionadas as organizações da economia social como agentes estratégicos de mainstreaming, porque na
realidade esta tipologia de organizações tem assumido e continua a assumir em muitos territórios a liderança
de um trabalho territorial continuado e substantivo nas dimensões da igualdade e da não discriminação, sendo
desde há muitas décadas entidades parceiras estratégicas do Estado Central para a implementação de políticas
públicas.
Não podemos deixar de manifestar o nosso descontentamento com a omissão de uma medida operacional de
territorialização da política pública liderada por organizações da Sociedade Civil e suas parcerias institucionais
públicas desde 2010, o Dia Municipal para a Igualdade, que tem apresentado resultados crescentes e positivos
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de trabalho e visibilidade da dimensão da Igualdade nos territórios, mobilizando diferentes agentes públicos e
privados. Neste sentido, considera-se que esta omissão na ENIND, poderá conduzir a um enfraquecimento da
participação e da consolidação dos resultados já alcançados até ao momento.
Uma outra dimensão que nos mereceu alguma reflexão passou pela grata constatação de que a Estratégia prevê
uma revisão periódica e definição de responsabilidades. Consideramos, contudo, que a presente Estratégia é
demasiado omissa quanto à dimensão da definição de indicadores de resultado e/ou impacto e de descrição do
processo de monitorização de resultados, muito embora esteja referido que estas dimensões são expectáveis
ser realizadas pela CIG em articulação com a Comissão de Acompanhamento durante o ano de 2018. Seria
importante que a Comissão de Acompanhamento tivesse as competências de monitorização e outras, expressas
de forma mais clara na Estratégia. Reforçar a dimensão de uma avaliação de impacto, em que seja mensurável
as metas e indicadores propostos, contribuirá de forma efetiva para a mudança se pretende operar, sendo a
nosso ver um valor acrescentado e uma garantia de eficiência e eficácia da Estratégia.
Não podemos deixar de ressaltar que as entidades da Economia Social estão sub-representadas na Comissão de
Acompanhamento em relação às organizações estatais, pelo que seria útil poder reforçar-se a sua presença por
áreas de especialização (organizações de autorrepresentação, organizações dos Direitos das Mulheres,
organizações de representação de minorias, organizações de apoio a vítimas, organizações de cúpula e com
expressão territorial dispersa e transversal, etc.), reforçando uma perspetiva de paridade e de participação ativa
responsável neste domínio da política pública.
No sentido de possibilitar às Organizações da Economia Social uma maior interação e construção de valor
acrescentado coletivo e de reforço de posições da Sociedade Civil organizada nas dimensões da Igualdade e não
Discriminação, e mediante os resultados alcançados pelos Grupos de Trabalho do Roteiro Cidadania em Portugal,
propomos que se equacione a continuidade da alocação de recursos a estes grupos de trabalho multitemáticos,
multiterritoriais/multiescala e multissetoriais, com objetivos transversais e complementares à Estratégia, com
funcionamento autónomo e independente e de acordo com as necessidades.
A dimensão estratégica das parcerias também contida na Estratégia, é sem dúvida uma mais-valia e poderá
alavancar um trabalho mais consequente ao nível territorial, por exemplo por via da organização de ações e
políticas regionais neste domínio, conforme proposta já apresentada pela ANIMAR em junho de 2017, onde
processos regionais de articulação entre autarquias, organizações da economia social e empresas (ao nível local)
e as CIM – Comunidades Intermunicipais (ao nível regional), poderiam fazer convergir um conjunto de agentes
públicos e privados com e sem fins lucrativos e gerar compromissos regionais com metas concretas no domínio
da Cidadania e Igualdade em contextos de parcerias mais alargadas e com massa crítica para fazer vingar
estratégias regionais que em muito apoiariam a dimensão concelhia em que neste momento a ação está
ancorada, conferindo-lhe a possibilidade de uma maior partilha e alocação de recursos.
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No documento em análise, ao nível das entidades envolvidas ou parceiras identificam-se em inúmeros pontos
as organizações sem fins lucrativos com a referência de ONG, havendo a necessidade de um reforço da coerência
da ENIND com os conceitos definidos pela Lei de Bases da Economia Social - http://www.cases.pt/wpcontent/uploads/Lei_de_Bases_ES.pdf, que determina o Setor com a Designação de Economia Social e no seu
artigo 4º determina a designação de organizações da economia social, não obstante os estatutos que
adicionalmente venham a ser requeridos ONGD, ONGA, ONGM, etc.
Será importante que se tenham em consideração como parceiros sociais e como entidades representativas do
economia social (em detrimento da designação de entidades representativas do sector social onde só se
consideram algumas das organizações da economia social), todas as entidades com assento no CNES – Conselho
Nacional para a Economia Social no qual se inscrevem a ANIMAR, a CONFECOOP - Confederação Cooperativa
Portuguesa, a CPCCRD - Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, o CPF Centro Português de Fundações, a CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a CONFAGRI
- Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a União das Mutualidades
Portuguesas e União das Misericórdias Portuguesas, podendo estas pela sua missão de representação das
organizações da Economia Social ter um papel importante de mainstreaming e de ativação da ENIND. Estas
entidades de cúpula representam organizações que contribuem para 6% do emprego nacional e 2,8% do VAB,
pelo que são também um parceiro importante nas dimensões do trabalho e política económica, entre outras.
Recomenda-se com vista ao reforço de uma perspetiva inclusiva, que a ENIND estivesse ainda que forma
sintética disponível em braille e áudio.
Comentando as Medidas do Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (2018/2021) – PAIMH,
gostaríamos de tecer as seguintes considerações.
•

Dentro das medidas previstas para o objetivo OE1, poderiam estar evidenciadas medidas específicas
para organizações da economia social e para o sector empresarial que não se integram na indústria 4.0.

•

No objetivo OE2, a medida “Criar uma plataforma de monitorização e implementação da Agenda para
a Igualdade no Mercado de Trabalho e nas Empresas (e.g., da Lei 62/2017, 1 de agosto)”, faria mais
sentido estar integrada no objetivo do OE1, uma vez que se relaciona com Garantir a participação plena
e igualitária no mercado de trabalho. O mesmo se aplica à medida “Rever a legislação do trabalho
doméstico à luz da Convenção n.º 189 da OIT e promover a melhoria das condições do trabalho de
limpeza e de cuidado e reforçar a literacia de direitos junto das trabalhadoras, designadamente
migrantes.”

•

No objetivo OE2, a medida “Melhorar as condições de acolhimento e a intervenção junto das raparigas
em centros educativos”, a nosso ver concorreria de forma mais específica para o objetivo OE3.
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•

No objetivo OE2, seria pertinente considerar unidades territoriais mais micro, ao nível das freguesias,
enquanto espaços de cidadania de maior proximidade e tendo em conta os contextos de muitos
municípios com uma vasta área territorial.

•

No objetivo OE3, seria importante incluir medidas dirigidas para as Escolas Profissionais e Ensino
Secundário. Também no quadro objetivo seria pertinente incluir formação para professores/as no ativo
em vários níveis de ensino em escolas públicas e privadas.

•

No objetivo OE3, seria interessante poder perspetivar medidas que incluam escolas confessionais de
minorias étnico religiosas.

•

No objetivo OE4, seria importante uma medida que tivesse em consideração a articulação com
entidades reguladoras internacionais (UE, ONU…) para que possa haver IMH na comunicação via
internet.

•

No objetivo OE5, seria importante incluir medidas de discriminação positiva para com mulheres idosas
(muitas com pensões sociais e em situação de isolamento/solidão), por terem experienciado
circunstâncias de desigualdade IMH ao longo da vida e para mulheres ativas que auferem rendimentos
baixos (não em exclusivo as estrangeiras/descendentes) e que não têm apoio para a conciliação entre a
vida profissional e familiar.

Contou e continuará a contar com a ANIMAR e a sua REDE para o desígnio nacional subjacente a uma Estratégia
de Igualdade e de Não Discriminação, partilhando certamente o desejo coletivo que a mesma seja um sucesso.
Com os melhores cumprimentos

(Marco Domingues, Presidente)
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