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ANADIA NO PROJETO “MULHERES + POLÍTICA, CIDADANIA E CULTURA” 
 

Anadia é um dos seis municípios da Região Centro, cujas Câmaras Municipais são presididas por 

mulheres, que integram a candidatura “Mulheres + Política, Cidadania e Cultura”, promovida pela 

Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), e cujo protocolo de compromisso foi assinado, no 

passado dia 28 de maio, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra. 

O projeto, que conta também com a colaboração do KUN - Centre for Equality and Diversity, 

uma organização não governamental norueguesa parceira do programa EEA GRANTS, tem como 

objetivo implementar um programa de ação destinado a promover a participação política e cívica de 

mulheres e raparigas ao nível local, através de atividades conjuntas, que garantam a adaptação de 

práticas e processos de trabalho para atender às necessidades e especificidades de cada um dos 

envolvidos 

Segundo o protocolo celebrado, compete à DRCC, enquanto entidade candidata e líder da 

parceria, elaborar e submeter projetos para a promoção da igualdade entre as mulheres e homens ao 

nível local e garantir a implementação, operacionalização ou criação de condições materiais e legais 

para a execução do programa de ação. Deve, igualmente, acolher e dinamizar os projetos comuns 

integrados no programa “Mulheres + Política, Cidadania e Cultura”, e estabelecer a articulação com as 

entidades nacionais e regionais responsáveis pelas políticas públicas de conciliação e igualdade de 

género.  

Os municípios parceiros devem, por sua vez, garantir a implementação, a operacionalização e a 

criação de condições materiais e legais para a execução dos programas de ação em que se constituam 

como promotores, assim como acolher e dinamizar os projetos comuns. 

A candidatura foi submetida ao Mecanismo Financeiro Europeu EEA Grants 2014-2021 no 

contexto do Programa Conciliação e Igualdade de Género, destinado a apoiar projetos de promoção da 

igualdade entre mulheres e homens. 

Na sessão, o Município de Anadia fez-se representar por Maria Teresa Cardoso, presidente da 

Câmara, acompanhada por Jennifer Pereira, vereadora com o pelouro da ação social, e Dora Brandão, 

técnica de serviço social. 
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