
 

 
 

CRONOGRAMA 

Prémio Viver em Igualdade | 5ª edição | Biénio 2020-2021 

 

O Prémio Viver em Igualdade visa distinguir os melhores locais para viver em igualdade no biénio 2020-2021.  

 
 

Esta é uma iniciativa bienal promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) no âmbito 

da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual - concretamente inscrita 

nos três Planos Nacionais de Ação que definem objetivos estratégicos e específicos em matéria de igualdade entre 

mulheres e homens (IMH), prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica (VMVD) e 

combate à discriminação em razão em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e 

características sexuais (OIEC), podendo, para além destes, responder aos objetivos do Plano de Ação para a 

Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos. 

 

O Prémio tem como objetivo distinguir e reconhecer Autarquias com boas práticas na integração da dimensão da 

Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, a nível interno e no âmbito do território.  

Tendo em conta os constrangimentos que a Pandemia COVID-19  e o consequente Estado de Emergência têm 

colocado à atividade das Autarquias, o prazo para entrega das candidaturas à 5ª Edição do Prémio Viver em 

Igualdade foi prolongado até ao dia 22 de maio de 2020 e o anúncio das Autarquias vencedoras até ao dia 30 de 

setembro de 2020. Assim sendo, o Cronograma da 5ª Edição do Prémio Viver em Igualdade| Biénio 2020-2021 é 

ajustado da seguinte forma: 

Cronograma do Prémio Viver em Igualdade 5ª edição | Biénio 2020-2021 

Abertura das Candidaturas 17 de fevereiro de 2020 

Encerramento das Candidaturas 22 de maio de 2020 

Publicação da lista de Candidaturas aprovadas 5 de junho de 2020 

Período de avaliação das Candidaturas pelo júri 8 de junho a 15 de setembro de 2020   

Anúncio das Autarquias vencedoras 30 de setembro de 2020 

Sessão pública de entrega dos Prémios 23 de outubro de 2020 

Nota: Coincidindo com um sábado o Dia Municipal para a Igualdade, 
que se assinala a 24 de outubro, antecipa-se esta sessão pública 
para sexta-feira. 

 


