CAMPANHA NACIONAL IGUALDADE É DESENVOLVIMENTO

O compromisso com a IGUALDADE como princípio estratégico deve estar patente em todos os aspetos da vida de uma
organização, sendo da maior importância a sua transversalidade em toda a sua intervenção. Este é sem dúvida um dos
eixos estratégicos de trabalho de muitas das entidades da economia social e do desenvolvimento local, com um
enfoque especial nos últimos anos, fruto de uma democratização do tema através do incentivo à concretização de
projetos financiados pelos mecanismos portugueses na área da Igualdade. Destes surtiram como resultados, por um
lado, uma maior sensibilização e, por outro, a promoção local do sentido de justiça, equidade social e combate às
desigualdades de naturezas distintas.
A Animar tem trabalhado de forma coerente e sistematizada esta temática nos últimos dez anos, tendo proposto à CIG
– Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a incorporação do Dia Municipal para a Igualdade (24 Outubro)
como medida no IV Plano Nacional para a Igualdade. A ideia decorreu do projeto “A Igualdade de Género como
Exercício da Cidadania” promovido entre 2008 e 2010 com o apoio do Eixo 7 do POPH, sendo que se pretendia como
resultado que em todos os concelhos do país, sem exceção, pudesse existir pelo menos uma iniciativa pública de
visibilidade sobre o tema da Igualdade. Esta iniciativa poderia partir de uma parceria composta por organizações da
economia social e do desenvolvimento local, autarquias, juntas de freguesia, empresas, outras estruturas locais
relevantes (in)formais e cidadãos/ãs. De referir que o envolvimento a partir de estruturas coletivas e multiparticipadas,
como é o caso das Redes Sociais e Assembleias, poderá contribuir para uma maior focalização, participação e não
duplicação de esforços.
Com uma experiência na comemoração do Dia Municipal para Igualdade a 24 de Outubro de 3 anos, consubstanciada
na Campanha Nacional Igualdade é Desenvolvimento, foi possível à Rede Animar, em articulação com entidades
locais públicas e privadas que se juntaram desde 2010, o envolvimento de mais de um milhar de pessoas, uma centena
de organizações e cerca de trinta municípios.
Acreditando nesta iniciativa, a Animar sentiu que para o corrente ano se deveria dar um salto qualitativo do ponto de
vista da organização, tornando este processo mais coletivo, sendo que para tal desafiou um conjunto de organizações
nacionais a associarem-se a esta comemoração. Assim, todo o processo ganhou uma outra dimensão, quer em termos
de parceria nacional, quer potenciando um inter-relacionamento das organizações à escala local em torno deste
objetivo comum, tornando-a uma verdadeira iniciativa cidadã.
Assim, as entidades promotoras em 2013 da Campanha Nacional Igualdade é Desenvolvimento pretendem convidar
as organizações a desenvolverem parcerias locais com o intuito de comemorarem o dia 24 de Outubro – Dia Municipal
para a Igualdade – com a realização de uma ou mais iniciativas alusivas ao tema.

CAMPANHA NACIONAL IGUALDADE É DESENVOLVIMENTO

Pese embora o facto de não existir uma verba para este efeito que se possa disponibilizar, propõe-se a rentabilização
de recursos de anteriores projetos (ex. vídeos, spots áudio, materiais de divulgação e sensibilização, t-shirts) para a
dinamização de novas atividades em articulação com parceiros locais ou simplesmente fazendo coincidir atividades que
já se encontrem planeadas para este dia.
Caso decidam abraçar este desafio, solicitamos que nos informem sobre a vossa intenção de concretização de
atividades, preenchendo a ficha em anexo, preferencialmente até final de Setembro para que possamos avançar com
uma agenda nacional à qual procuraremos dar uma forte visibilidade junto da comunicação social.
Na expetativa de podermos contar com a vossa melhor colaboração.
Cordiais Saudações,
As entidades promotoras
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