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1 - Introdução 

A igualdade estabelece aos poderes públicos um tratamento igual de todos os “ 

seres humanos perante a lei e uma proibição de discriminação, sem prejuízo de impor 

diferenciações de tratamento entre pessoas. Trata-se de um direito diretamente ligado 

ao valor da dignidade humana, sendo tido como um princípio estruturante do sistema 

de direitos fundamentais e encontrando-se refletido no conteúdo da maioria dos 

restantes direitos de liberdade e direitos sociais. 

Na sua linha negativa, o princípio da igualdade encontra-se presente no n.º 1 do 

artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) quando este proclama que 

todos os cidadãos têm a mesma “dignidade social” e estabelece a sua igualdade formal 

perante a lei.” (DRE) 

Para elaboração deste Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 

do Concelho de Nordeste 2021-2023, foi necessária uma concretização progressiva da 

visão estratégica que temos para o nosso concelho de uma sociedade justa, inclusiva e 

igualitária, cuja promoção da igualdade e não discriminação entre todos os cidadãos se 

baseia numa atuação concertada entre a autarquia, as entidades relevantes e a 

população. No âmbito e na prossecução dessa mesma estratégia global, pretende este 

plano definir medidas e ações com objetivos concretos. Em geral, contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e, para isso, prevenir, combater 

e eliminar todas as formas de discriminação. 

A estratégia nacional para a igualdade e não discriminação tem como objetivo o 

combate à desigualdade de género, que busca combater todas as formas de 

discriminação e a violência de género, sobretudo a violência doméstica, que está muito 

presente na realidade regional. 

A elaboração deste plano municipal seguiu todas as metodologias previstas para 

o planeamento estratégico e os planos de ação. Então, foi necessário, por um lado, 

diagnosticar a realidade do concelho de Nordeste nos campos abrangidos pelo 

protocolo e, por outro lado, definir objetivos estratégicos para o município de Nordeste, 

tendo em conta o diagnóstico efetuado. 

Ao analisar os dados estatísticos pretendeu -se caracterizar o concelho de 

Nordeste do ponto de vista demográfico e socioeconómico, tendo em conta os domínios 

como a economia, o mercado laboral, a proteção social, a saúde e a habitação. 
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- Diagnóstico do concelho do Nordeste 

.1- Caracterização geográfica e demográfica 

O concelho do Nordeste é composto por 9 freguesias: Salga, Achadinha, Achada, 

Santana, Algarvia, Santo António Nordestinho, São Pedro Nordestinho, Lomba da 

Fazenda e Nordeste, sendo esta última a sede de concelho. O concelho situa -se no 

extremo oriental da ilha de São Miguel, com uma área global de 101,5 Km2 o que 

corresponde a cerca de 13,6 % da ilha. 

De acordo com os dados apurados pelo INE em 2020, o Nordeste contava com 4819 

habitantes, dispersos de forma homogénea pelas várias freguesias. Destes, 2371 são do 

sexo masculino e 2448 são do sexo feminino. 

Na estrutura etária da 

população Nordestense pode 

verificar-se que a sua maioria está 

compreendida entre as faixas etárias 

dos 10 aos 69 anos, com maior 

incidência entre os 50-59 anos. A 

faixa etária mais jovem (menos de 15 

anos) situa-se nos 613, inferior aos 

mais velhos (mais de 65 anos) 882. 

Verificando-se, por isso, uma taxa de 

crescimento efetivo anual na ordem dos -0,9%. Este indicador aponta para a diminuição 
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da população do concelho, e consequentemente o seu envelhecimento, seguindo a 

tendência a nível nacional e regional. 

No que respeita à taxa de analfabetismo, em 2019, esta ascende a 13,9 %, sendo 

superior à média da ilha de S. Miguel (10,3%) e da região (9,4%). 

No mesmo ano, a taxa de desemprego (11,3%) tem um comportamento 

semelhante, uma vez que é igualmente mais elevada do que a assinalada para a ilha e 

para os Açores (6,4%). 

2 .2 – Caracterização socioeconómica do concelho do Nordeste 

Em 2019, no que se refere à taxa de atividade (39,6%), os dados indicam, uma 

vez mais, valores abaixo da média da ilha (41,7%) e regional (42%). No contexto das 

atividades económicas destacam-se a agricultura, a pecuária e a silvicultura, apesar do 

crescimento dos serviços. O turismo da natureza surge como um sector com elevado 

potencial de desenvolvimento, registando-se um número crescente de unidades de 

turismo rural. 

Ao nível da educação, em 2020 as escolas do município de Nordeste contavam com 

6 

2 

60 alunos inscritos no ensino pré-escolar, básico e secundário, menos 239 do que em 

010 e menos 81 do que em 2019. 
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A proteção social é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa 

que pretende garantir a proteção dos cidadãos de forma a diminuir a sua exposição a 

determinadas situações de risco social. Este é um direito basilar da democracia 

portuguesa, que visa garantir a 

dignidade da pessoa humana 

(princípio fundamental da 

Constituição da República 

Portuguesa) aquando da ocorrência 

de eventualidades (incapacidade 

para o trabalho, velhice, morte, 

pertença a grupos sociais mais 

vulneráveis, desemprego, entre 

outros). Em 2019 foram atribuídas 1.272 pensões pela Segurança Social e pela Caixa 

Geral das Aposentações no Nordeste, menos 4% do que em 2009. 

A proteção da saúde é, igualmente, um direito dos cidadãos portugueses 

previsto na Constituição da República Portuguesa. Para assegurar esse direito, entre 

outros, incumbe ao Estado Português garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados de saúde. Incorpora, por 

isso, os princípios da igualdade entre todos os cidadãos e de não discriminação em 

função da sua situação económica. 

Entre 2009 e 2019 o número de empresas não financeiras do setor da saúde e 

apoio social no Nordeste aumentou de 6 para 8 (um aumento de 33,3%). 

6 Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Nordeste 2021-2023 



  

  

Em 2020, no município do Nordeste, a taxa de Mortalidade entre os indivíduos 

de 70 e 79 anos foi de 3,8% (3.2% em 2019), enquanto que entre os indivíduos com mais 

de 80 anos foi de 14,6% (13,6% em 2019). 

Os impactos conferidos pelo aumento da atividade no setor turístico tem 

conferido um novo paradigma no que concerne à habitação no concelho de Nordeste. 

Se, por um lado, muitas habitações degradadas ou devolutas estão a ser alvo de 

beneficiação e reconstrução, especialmente para a exploração da atividade de 

alojamento turístico e de alojamento local, o que confere um melhor ambiente 

urbanístico do concelho, por outro lado verifica-se que essa pressão tem resultado num 

aumento de preços de venda e do arrendamento dos alojamentos para habitação 

permanente. 

A inserção da mulher no mercado do trabalho foi uma das alterações mais 

relevantes que se deu no mercado laboral do concelho de Nordeste nas últimas décadas, 

assim como em toda a Região Autónoma dos Açores. 

Entre 2009 e 2019, o número de empresas não financeiras aumentou, no Nordeste 

de 448 para 463 (um crescimento de 3,3%). Em 2019 os trabalhadores por conta de 

outrem do concelho do Nordeste ganhavam em média, por mês, 845 euros, isto no caso 

dos homens, em relação às mulheres ganhavam em média 883 euros. Em 2019, a 

disparidade salarial entre homens e mulheres no município de Nordeste era de 39 euros, 

menos 2 euros do que em 2009. 
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No ano de 2019, o volume de negócios das quatro maiores empresas do 

município de Nordeste representava 23,4% do total, mais 1,1% do que em 2018. No 

mesmo ano, as quatro maiores empresas do município de Nordeste concentravam 

1 

2 

5,6% do pessoal ao serviço das empresas não financeiras – menos 0,9 % do que em 

018. 

Em 2019, o setor de atividade que concentrava mais trabalhadores era o da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, realidade que também se observou 

na generalidade nos anos antecedentes. 
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Relativamente ao turismo, verificou-se em 2020 que, por cada 100 residentes, 

houve 127 dormidas em alojamentos turísticos do município do Nordeste, menos de 

2 5,3% do que em 2019. Entre 2009 e 2019, o número de empresas não financeiras do 

setor do alojamento e similares aumentou de 32 para 48. 
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3 -Envolvimento organizacional 

A missão de uma organização permite a quem nela trabalha e à comunidade 

envolvente, tomarem conhecimento da sua razão de ser e porque valores e princípios 

se rege, de modo a orientar comportamentos e a definir objetivos. 

A Câmara Municipal do Nordeste considera a igualdade e a não discriminação como 

uma prioridade para o desenvolvimento organizacional e imprescindível ao nível 

comunitário, com a consciência da dificuldade em definir objetivos mensuráveis ao nível 

destas duas vertentes. 

No entanto, regista-se o empenho demonstrado pela Autarquia na criação de 

instrumentos municipais na promoção da igualdade e não discriminação, com a noção 

de que este é um caminho que não se esgota e muito há para fazer. 

A este nível destacam-se dois documentos: Código de Conduta Ética da Câmara 

Municipal do Nordeste e o Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao 

Assédio no Trabalho. Ambos os documentos aprovados em 2021. 

O primeiro constitui-se como um instrumento que define padrões de 

comportamento a observar no âmbito do desempenho profissional ético e corporiza um 

conjunto de princípios e normas de conduta que deverá ser observado, quer pelos 

órgãos do executivo, quer pelos colaboradores da Câmara Municipal do Nordeste, no 

âmbito e exercício das suas funções. 

O segundo assume-se como um compromisso público em defesa dos valores da 

não discriminação e de combate ao assédio no trabalho e ainda como um instrumento 

privilegiado na resolução de questões éticas, garantindo a sua conformidade com as 

práticas legais a quem está sujeito. 
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4- Plano Municipal para Igualdade e Não Discriminação 2021-2023 

O Plano Municipal a seguir apresentado pretende desenvolver um conjunto de ações consideradas como medidas de promoção para a 

igualdade e de combate à discriminação, visando compensar discriminações passadas e/ou prevenir a reprodução de discriminações sistémicas, 

envolvendo todos os setores municipais e da comunidade. 

Objetivos Medidas Ação Público-alvo Responsabilidade pela 
implementação da medida 

Agenda de iniciativas periódicas, 
contra a violência doméstica, CMN 
nomeadamente, ciclos de A definir 
cinema, exposições de artes 
plásticas e teatro. 

Promover Campanhas Contra 
a Violência Doméstica. 

Comunidade local 
em geral, definida 
de acordo com cada 
ação 

Campanha contra a violência 
doméstica nos jogos de futebol e A definir 

A definir 

CMN 

CMN 

noutras modalidades 
desportivas. 

Implementar campanhas e ações 
de sensibilização às comunidades 
locais, de modo a alertar a 
população para esta realidade 
(25 de novembro dia do 
Combate da Violência Contra as 
Mulheres). 
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Objetivos Medidas Ação Público-alvo Responsabilidade pela 
implementação da medida 

Dinamizar ações de 
sensibilização junto das 
escolas, em parceria com 
os restantes atores da 
comunidade educativa, A definir Comunidade escolar CMN 
por parte de militares e 
agentes das forças de 
segurança envolvidos em 
programas de 
proximidade, 
comunitários e de apoio à 
vítima. 

Sensibilizar crianças, Aquisição e divulgação de 
jovens e pessoas adultas recursos didáticos para 
para questões de abordar temáticas da Alunos do pré-escolar e 

do 1º ciclo igualdade de género e 
não discriminação 
enquanto princípios 
fundamentais dos 
Direitos Humanos. 

igualdade não e A definir CMN 
discriminação junto do 
público infantil. 
Ações de sensibilização 
participativas / 
interativas, no âmbito da 
comemoração da Semana 
da Igualdade. 
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Objetivos Medidas Ação Público-alvo Responsabilidade pela 
implementação da 
medida 

Reconhecer e integrar a 
igual visibilidade de 
mulheres e homens em 
todas as formas de 
linguagem, no plano 
interno e externo. 

Formação/sensibilização, Sensibilização dos 
para a utilização de uma recursos humanos para a 
linguagem (escrita, não importância atribuída pela 
escrita e imagens) neutra, CMN na promoção da 

Trabalhadores da CMN Colaboradores/dirigentes inclusiva 
discriminatória 

e não igualdade 
nos discriminação 

e não 
na 

Contrariar a perpetuação processos de comunicação autarquia e no município. 
de estereótipos de 
género e reforçar uma 
cultura de igualdade 
entre mulheres e 
homens. 

internos e externos do 
município. 

Salvaguardar os princípios Inclusão de 
da Igualdade de Género e ações/módulos sobre 
da não discriminação igualdade de género e 
entre mulheres e homens não discriminação nos A definir Trabalhadores da CMN CMN 
na organização. planos de formação da 

autarquia (ex: 
estereótipos de género, 
linguagem inclusiva, 
equilíbrio trabalho- 
família, assédio moral e 
sexual no local de 
trabalho, LGBTI+, 
multiculturalidade). 
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Objetivos Medidas Ação Público-alvo Responsabilidade pela 
implementação da ação 

Aumentar competências Ações de promoção de 
no uso das tecnologias 
para a população idosa. 
Promover a realização de utilização das Tecnologias 
iniciativas em vários 
locais do concelho. 

competências básicas e 
de capacitação para a Idosos beneficiários do 

Cartão Municipal do Idoso A definir 

A definir 

A definir 

CMN 

CMN 

de Informação e 
Comunicação. 

Encaminhamento de 
casos de violência 
doméstica 

Uniformizar Técnicos/as de Ação 
Social do Município 
Técnicos/as de equipas 
multidisciplinares. 

procedimentos na 
deteção e intervenção em 
situações de violência 
doméstica 

Identificar e eliminar 
barreiras arquitetónicas 
no concelho 

Melhorar as 
acessibilidades físicas à 
comunidade. 

Comunidade, população 
com mobilidade reduzida 

CMN 
Juntas de Freguesia 

Promover a participação Recolher sugestões 
dos/as colaboradores/as dos/as colaboradores/as 

Colaboradores e 
colaboradoras do 
Município, comunidade 

Caixa de sugestões 
do Município e a 
comunidade em questões e propostas de 
de igualdade de género. intervenção em igualdade 

de género. 

relativamente a medidas CMN 
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5 - Conclusão 

O Plano Municipal para Igualdade e Não Discriminação do Nordeste 2021-2023 visa 

essencialmente responder a um anseio da Autarquia de tornar o Concelho de Nordeste 

mais atrativo para viver e trabalhar, dando condições de dignidade respeito e igualdade 

a todos os munícipes, independentemente da sua condição, promovendo a capacidade 

de participação numa sociedade de pessoas e para as pessoas. 
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Documentação de referência 

Websites 

Instituto Nacional de Estatística (INE) www.ine.pt 

PORDATA https://www.pordata.pt/ 

DRE https://dre.pt/dre/lexionario/termo/principio-igualdade 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género: 

https://riig.cig.gov.pt/collections 

http://lge.ces.uc.pt/outputs.php 

http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp- 

content/uploads/2013/02/05_integracao_perspectiva_genero.pdf 

http://portugalmaisigual.pt/wp-content/uploads/ficheiros/glossario.pdf 

http://lge.ces.uc.pt/pdf/LGE_Kit_ferramentas_digital.pdf 
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