REDE IGUALDADE +
Câmara Municipal de Vila do Conde

Questionário de avaliação das medidas legislativas na área da
igualdade de género

Folha informativa/consentimento informado

Solicitamos a sua colaboração no preenchimento do presente questionário concebido no âmbito do
Projeto REDE IGUALDADE +, uma iniciativa apoiada pelo programa EEA GRANTS e pela
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

O projeto REDE IGUALDADE + pretende criar condições para promover a mitigação de alguns
fenómenos de exclusão e discriminação de género. Neste caso, desenvolveu-se um instrumento para
avaliar o contributo para a promoção da igualdade de género das medidas legislativas.

O questionário é composto por 4 folhas e considera questões relacionadas com os objetivos e
requisitos do Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de dezembro, documento legislativo relativo à
atribuição do complemento solidário para idosos/as. Leia atentamente cada questão, seguindo as
indicações que lhe são dadas.

Os dados recolhidos destinam-se a fins estatísticos e salvaguardam o anonimato e a
confidencialidade dos mesmos. Neste sentido, solicita-se que não mencione o seu nome ou qualquer
outro elemento que possibilite a sua identificação.

A sua participação é importante para o estudo, sendo de caráter totalmente voluntário.

Gratos pela disponibilidade

A preencher pelo(a) técnico(a) entrevistador(a)
Data:___/___/___/
Questionário Nº:__________
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PONTO I: Caracterização da entidade e respondente
1.1. Sexo: Masculino____

Feminino____

1.2. Idade:________
1.3. Habilitações académicas:
Licenciatura
Especifique:
Pós Graduação
Especifique:
Mestrado
Especifique:
Doutoramento
Especifique:
1.4. Categoria profissional:_______________________________
1.5. Tipo de Instituição em que trabalha (Câmara Municipal/IPSS/Associação)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.6. Qual a sua intervenção/trabalho na implementação da medida legislativa em causa?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.7. Existem mais elementos da organização a trabalhar sobre esta medida?
Sim___ Não___
Se respondeu SIM: quantos homens?______ quantas mulheres? _______

PONTO II: Caracterização da medida legislativa
Tendo por base os objetivos, âmbitos e requisitos relativamente à medida em análise, responda às
seguintes questões:

A – Visão geral sobre a elaboração e conteúdo da medida
No seu entender, a medida legislativa em causa…

Contempla

Contempla
parcialmente

Não
contempla

Desconheço/
Não tenho
presente

1. Tem uma redação que permite uma fácil compreensão?
1.

2. Teve em consideração a realidade diferente de homens e
de mulheres?
3. Utiliza uma linguagem inclusiva, que inclui ambos os
sexos?
4. Refere os contributos para a igualdade de oportunidades
e tratamento de homens e mulheres?
5. Define metas concretas a atingir em termos de
igualdade de género?
6. Articula-se com os Planos Nacionais para a Igualdade
de Género, Cidadania e Não Discriminação?
7. Articula-se com os Planos Nacionais de Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género?
8. Articula-se com os objetivos e prioridades dos Planos
Nacionais de Ação para a inclusão Social?
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B – Visão geral sobre a implementação e impacte da medida legislativa
No seu entender, a medida legislativa em causa tem
permitido que…

Totalmente

Parcialmente

Não

Totalmente

Parcialmente

Não

1. Os objetivos estejam a ser alcançados?
2. Homens e mulheres beneficiem da mesma forma?
3. Seja feito tratamento estatístico com dados desagregados por
sexo?

4. A implementação da medida legislativa em causa tem
contribuído para reforçar o compromisso político da igualdade de
género?
Justifique a sua resposta: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Totalmente

Parcialmente

Não

5. A medida legislativa em causa tem permitido a obtenção de
resultados iguais para beneficiários/as homens e mulheres?
Justifique a sua resposta: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Neutro
(Não contribui para
aumentar ou
diminuir as
desigualdades entre
homens e mulheres

Positivo
(Permitiu diminuir as
desigualdades entre
homens e mulheres)

Negativo
(Permitiu aumentar
as desigualdades
entre homens e
mulheres)

6. Qual considera ser o impacte da medida legislativa em termos
de igualdade de género?
Justifique a sua resposta: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Sim

Não

7. No caso do trabalho do seu serviço, foi feita alguma avaliação de impacte da medida em
termos de homens e mulheres?

Se respondeu SIM, refira as principais conclusões que retiraram da avaliação:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Se respondeu NÃO, refira os motivos da sua não contemplação:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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C– Visão sobre aspetos específicos da medida legislativa
Dos seguintes aspetos que integram a medida legislativa, indique no seu entender, em que medida são inclusivos do
ponto de vista de género, ou seja, não favorecem a discriminação entre homens e mulheres?
Neutro
(não contribuiu para
aumentar ou
diminuir as
desigualdades entre
homens e mulheres

1.

Positivo
(permitiu diminuir
as desigualdades
entre homens e
mulheres)

Negativo
(permitiu aumentar
as desigualdades
entre homens e
mulheres)

Objetivo e natureza (Artigo 1.º)

2. Âmbito pessoal (Artigo 2.º)
3. Condições de atribuição (Artigo 4.º)
4. Determinação dos recursos do requerente (Artigo 6.º e 7º)
5. Valor de referência do complemento (Artigo 9.º)
6. Deveres dos beneficiários (Artigo 13.º)
7. Legitimidade para requerer (Artigo 18.º)
8. Pagamento de Prestações (Artigo 19.º)
9. Renovação da prova de rendimentos (Artigo 20.º)

TERMINOU O INQUÉRITO, OBRIGADO/A PELA SUA COLABORAÇÃO.
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