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01.
O principio de igualdade e o dereito a vivir sen violencia son cuestión de 
dereitos humanos e constitúen unha condición fundamental para o logro da 
xustiza social. Faise, polo tanto precisa, unha intervención pública integral 
dirixida a eliminar os obstáculos que se opoñen á igualdade real e efectiva 
entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida. 

Conscientes de que na nosa sociedade aínda permanecen pautas culturais 
e estruturas sociais que lexitiman a negación e a subordinación que 
historicamente padeceron as mulleres en relación cos homes, é preciso asumir 
que a igualdade de oportunidades non será posible se non ven acompañada 
de cambios e medidas correctivas na organización do traballo e do tempo, no 
propio concepto de actividade, nos modelos de familia e de participación social 
e política, así como nas actitudes, as condutas e os modelos de relación entre 
mulleres e homes. Por este motivo, o Concello de Cangas presenta o IV Plan de 
Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, para que constitúa unha 
resposta eficaz ás necesidades da poboación canguesa e dea un paso máis 
cara a igualdade real entre homes e mulleres. 

O IV Plan de Igualdade do Concello de Cangas é un documento marco de 
actuación para o período 2.016 – 2.020 e preséntase como un instrumento 
de traballo onde se recollen as actuacións dirixidas a mellorar as situacións 
de desigualdade entre mulleres e homes, integra a experiencia que supuxeron 
os anteriores PIOM como instrumentos de promoción e fomento da política 
de igualdade e ratifica o compromiso do Concello de Cangas coa Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes. 

Introdución

Aldán
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Introdución

01

02

03

O IV Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Cangas, 
constitúe unha ferramenta para procurar cambios sociais, cuxo obxectivo 
xeral é promover a igualdade entre mulleres e homes, integrando de maneira 
efectiva, a igualdade en todos os ámbitos que afecten á vida cotiá das mulleres, 
fomentando a modificación de actitudes, comportamentos e normas que 
supoñan un obstáculo para a consecución da igualdade real das persoas.

O IV PIOM cangués ten as seguintes características:

É unha guía para un proceso de actuación, unha ferramenta dinámica 
e flexible.

Representa un compromiso do Concello de Cangas coa igualdade entre 
homes e mulleres.

Implica a participación de todas as concellerías, departamentos e 
áreas municipais no desenvolvemento e execución do IV PIOM de 
forma coordinada.

A posta en práctica destas medidas precisa de implicación política e técnica 
e a materialización de cambios estruturais que posibiliten a transversalidade, 
principio básico no que se sustenta este IV PIOM. 

A Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade ten un papel 
fundamental no impulso do Plan, así e todo, a responsabilidade é compartida; 
a súa execución e avaliación en todas as fases é tarefa de todas as concellerías, 
departamentos e áreas. 

Así mesmo, o nivel de avance no camiño cara á igualdade que implique este 
Plan será un logro de todas as persoas que traballen no Concello. A estrutura 
do Plan responde a unha proposta posibilista baseada na experiencia previa 
en igualdade. Os obstáculos postos en evidencia no balance do III PIOM e os 
estudos posteriores fan preciso un esquema de traballo aberto, centrado na 
busca duns mínimos de consenso.
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Título de la sección

Marco Normativo
da Igualdade

O Castelo do Frendoal (Aldán)
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02. Marco Normativo
O dereito á igualdade entre mulleres e homes está garantido en numerosos marcos 
referenciais que se tiveron en conta para a elaboración e deseño deste IV Plan de 
Igualdade de Oportunidades, estes son:

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 1948.
Convención sobre os dereitos políticos das mulleres 1952.
Declaración sobre a eliminación da discriminación contra a muller 1967.
Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra a Muller 
de 1979 (CEDAW).
Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller 1993.
IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres de Beijing no ano 1995.
Resolución 1997/44 da Comisión dos Dereitos Humanos de 1997.
Documento final do Cumio Mundial 2005.

Tratado de Amsterdam de 1997.
Recomendación do Comité de 
Ministros sobre a protección das 
mulleres contra a violencia 2002.
Directiva 2002/73/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, relativa á 
igualdade de trato entre mulleres e 
homes nas condicións de traballo.
Regulamento 806/2004/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello 
relativo ao fomento da igualdade entre 
as mulleres e os homes na Cooperación 
o Desenvolvemento 2004.
Directiva do Consello 2004/113/CE do 
13 de decembro, pola que se aplica o 
principio de igualdade de trato entre 
homes e mulleres ao acceso de bens e 
servizos e o seu subministro.

Marco Internacional

Unión Europea
Informe da Comisión ao Consello, 
ao Parlamento Europeo, ao Comité 
Económico e Social Europeo e ao Comité 
das Rexións, do 22 de febreiro de 2006, 
sobre a igualdade entre mulleres e 
homes, 2005.
Directiva 2006-54-CE sobre igualdade 
de oportunidades e trato entre homes e 
mulleres, 2006.
Recomendacións do Consello de Europa 
de Lisboa.
Folla de Ruta da Unión para o 2006-2010, 
no ámbito do emprego e política social.
Programa comunitario de Fomento 
do Emprego e da Solidariedade Social 
(Progress).
Programas de acción comunitaria, 
Daphne I (2000-2003) e Daphne II 
(2004-2008).
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Marco Normativo

Constitución española 1978.

Lei 39/1999, do 5 de novembro, 
para promover a conciliación da 
vida familiar e laboral das persoas 
traballadoras.

Real Decreto 1686/2000, de 6 
de outubro, polo que se crea o 
Observatorio da Igualdade de 
Oportunidades entre mulleres e 
homes.

Lei 27/2003, do 31 de marzo, 
reguladora da orde de protección das 
vítimas de violencia doméstica.

Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre 
medidas para incorporar a valoración 
do impacto de xénero nas disposicións 
normativas que elabore o Goberno.

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero.

Real Decreto 355/2004 polo que 
se crea un Rexistro Central para a 
protección das vítimas da violencia 
doméstica. Modificado polo Real 
Decreto 660/2007 de 25 de maio.

Ámbito Estatal
Real Decreto 237/2005, de 4 de 
marzo, polo que se establecen o rango 
e as funcións da Delegación Especial 
do Goberno contra a Violencia sobre 
a Muller, prevista na Lei Orgánica 
1/2004, de 28 de decembro, de 
medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero.

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres 
e homes.

Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 
de saúde sexual e reprodutiva e da 
interrupción voluntaria do embarazo.

Lei Orgánica 11/2015, de 21 de 
setembro, para reforzar a protección 
das menores e mulleres con 
capacidade modificada xudicialmente 
na interrupción voluntaria do 
embarazo.

Plan estratéxico de igualdade de 
oportunidades 2014-2016.
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Marco Normativo

Estatuto da Autonomía de Galicia 1981.

Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a 
igualdade de mulleres e homes.

Decreto 182/2004 do 22 de xullo 
polo que se regulan os centros de 
información ás mulleres e se establecen 
os requisitos para o seu recoñecemento 
e funcionamento.

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para 
a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero.

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo 
en igualdade das mulleres de Galiza.

Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo 
que se regula o Consello Galego de 
participación das mulleres no emprego 
e as relacións laborais, e a integración da 
igualdade nas políticas de prevención de 
riscos laborais.

Lei 13/2008, de 3 de decembro, de 
Servizos Sociais de Galicia.

Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo 
que se regula a promoción da igualdade 
nas empresas e a integración do principio 
de igualdade nas políticas de emprego.

Ámbito Galego
Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se 
establece e regula unha rede de apoio á 
muller embarazada.

Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, 
polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 
27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero 
no relativo aos órganos consultivos e de 
participación.

Decreto 1/2014, do 9 de xaneiro, polo 
que se regula a creación do Centro de 
Recuperación Integral para Mulleres que 
Sofren Violencia de Xénero.

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade 
de trato e a non discriminación de 
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 
intersexuais en Galicia.

Pacto Galego polo emprego, asinado no 
2007.

Plan de atención integral á saúde da 
muller de Galiza.

Plan de fomento da corresponsabilidade.

VI Plan do Goberno Galego para a igualdade 
de mulleres e homes 2013-2015.
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Marco Normativo

Lei Reguladora de Bases do Réxime Local 1985.

Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia.

I Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres do Concello 
de Cangas.

Avaliación do I Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres 
do Concello de Cangas.

II Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello 
de Cangas 2004 - 2008.

Avaliación do II Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello de Cangas 2009.

III Plan de Igualdade de Oportunidades e trato de Mulleres e Homes de Cangas 
2011 – 2013.

Avaliación III Plan de Igualdade de Oportunidades e trato de Mulleres e Homes 
de Cangas 2011 – 2013.

Regulamento municipal para o uso non sexista da linguaxe, 2015.

Ámbito Local
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Título de la sección

Principios reitores

Monte de O Facho Donón (O Hío)
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Principios reitores
Os principios reitores deste IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 
Homes do Concello de Cangas son os seguintes:

Os poderes públicos deben adoptar as medidas oportunas para garantir o exercicio 
efectivo por parte de mulleres e homes, en condicións de igualdade, dos dereitos 
políticos, civís, económicos, sociais e culturais e do resto dos dereitos fundamentais 
que poidan ser recoñecidos nas normas, incluído o control e o acceso ao poder e aos 
recursos económicos e sociais.

REFORZAMENTO DO PRINCIPIO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

03.

Institucionalizar a perspectiva de xénero na totalidade das políticas e actuacións 
municipais dependentes de todas as concellerías, departamentos e áreas municipais.

PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDADE OU MAINSTREAMING

Sen participación non é posible a transversalidade. Participar supón involucrar a 
distintas áreas municipais, persoal político, técnico, asociacionismo, comunidade 
educativa, etc. no desenvolvemento do IV PIOM.

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN

Os poderes públicos teñen a obriga de colaborar e coordinar as súas actuacións en 
materia de igualdade na procura de realizar intervencións máis eficaces e acordes 
cunha utilización racional dos recursos.

PRINCIPIO DE COLABORACIÓN E COORDINACIÓN

Dos recursos públicos locais e supramunicipais, debe resultar un investimento 
económico eficaz e eficiente mediante o uso racional de recursos públicos.

PRINCIPIO DE OPTIMIZACIÓN E RENDIBILIDADE

Respectando tanto a diversidade como as diferenzas existentes entre mulleres e 
homes ao longo dos seus ciclos vitais, expectativas, intereses, así coma á diversidade 
e diferenzas existentes dentro dos propios colectivos de mulleres e homes.

PRINCIPIO DE RESPECTO Á DIVERSIDADE E Á DIFERENZA
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Título de la sección

Metodoloxia e Fases

Muíno de Fausto (O Coiro)
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CONSTITUCIÓN DO GRUPO DE TRABALLO

INVESTIGACIÓN E ANÁLISE

O IV Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Cangas elaborouse ao 
longo de cinco fases:

Configurouse o grupo de traballo para a elaboración do IV PIOM conformado por 
persoal técnico do Concello de Cangas e persoal técnico da consultora contratada. A 
primeira actividade desenvolvida foi a de consensuar o procedemento metodolóxico 
para a elaboración do IV PIOM e deseñar as ferramentas axeitadas para levar a cabo 
a proposta metodolóxica.

A fase II de investigación e análise consistiu na identificación e recompilación de 
fontes documentais de información. 

Para a elaboración do IV PIOM tívose en conta, como primeira fonte documental os 
resultados recollidos na avaliación do III Plan de Igualdade de Oportunidades para as 
Mulleres do Concello de Cangas 2011 – 2013. 

A isto engadiuse un estudo pormenorizado das recentes normas lexislativas, acordos, 
etc. de ámbito internacional, europeo, estatal e nacional en materia de igualdade. 

Ademais, da consulta de datos cuantitativos e información de tipo cualitativo provinte 
de diversas fontes oficiais: Concello de Cangas, Centro de Información á Muller 
de Cangas, Instituto Galego de Estatística (IGE), Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Instituto Galego das Cualificacións, Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), etc. 

Recolleuse a opinión de diferentes colectivos do concello a través do deseño e 
aplicación de cuestionarios elaborados á medida do Concello de Cangas. Un dos 
cuestionarios dirixiuse ao persoal político e técnico do Concello onde se recolleu a 
súa valoración e opinión sobre os contidos do anterior plan e do que debería incluír 
o actual. 

Do mesmo xeito elaborouse outro cuestionario dirixido a “Informantes Clave”, que 
son institucións, entidades, asociacións e persoas que contan con información e/ou 
a súa actividade ten repercusión directa e incidencia no ámbito da igualdade. 

Enriquecido todo isto coa consulta de fontes bibliográficas de referencia.

04.
01

02

Metodoloxia e fases
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Metodoloxía e fases

INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN

ELABORACIÓN E CONSULTA

DESEÑO DO PLAN DE INTERVENCIÓN 
E REDACCIÓN DEFINITIVA

Planificación estratéxica do IV PIOM a partir das diferentes situacións e condicións 
de vida de mulleres e homes de Cangas, respondendo á realidade diagnosticada, 
priorizando e decidindo as actividades cuxos resultados foron máis viables para 
acadar un impacto maior sobre os problemas detectados na diagnose. Para rematar 
coa redacción do plan definitivo que se presenta a continuación.

03

04

05

Nesta fase, a través dunha carta do Concelleiro de Servizos Sociais, Igualdade 
e Sanidade, Tomás Hermelo Álvarez, contactouse e informouse do proceso de 
elaboración do IV PIOM, invitándose a participar ás diferentes concellerías, áreas 
e departamentos do Concello de Cangas e a entidades do municipio. Pretendíase, 
deste xeito, que todas as persoas do concello se implicasen na elaboración do Plan e 
que o asumisen como propio, de cara a reforzar tanto a transversalidade do enfoque 
de xénero como a posta en valor da igualdade.

Fase consistente na recompilación e baleirado das ferramentas de traballo e análise 
das informacións e dos resultados obtidos, atendendo a: prioridades, obxectivos e 
actuacións.
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Título de la sección

Diagnose
DESEÑO DO PLAN DE INTERVENCIÓN 
E REDACCIÓN DEFINITIVA

Praia de Nerga (Hío)
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Diagnose
Para elaborar o IV Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes, realizouse unha análise 
da realidade local desde a perspectiva de xénero que permitise por un lado identificar 
as necesidades, debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades do Concello de 
Cangas en materia de Igualdade; e por outro, establecer prioridades e obxectivos 
estratéxicos prácticos. 
Os datos obtidos extraéronse de diversas fontes oficiais: Concello de Cangas, Centro 
de Información á Muller municipal, Instituto Galego de Estatística (IGE), Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Instituto Galego das Cualificacións, Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD), etc. e da realización de entrevistas e enquisas semiestruturadas 
ao persoal técnico e político municipal, dos ámbitos educativo, sanitario, deportivo e 
diversos axentes socioeconómicos e culturais do concello. 
As conclusións máis significativas preséntanse a continuación estruturadas nos 
seguintes bloques:

Datos de poboación.
Datos do concello.
Datos de emprego.
Datos de educación.
Datos dos servizos de conciliación.
Datos de cultura, deporte, lecer e voluntariado.
Datos de actividade do CIM e violencia de xénero.
Datos de resposta ás enquisas do persoal técnico e político do concello.
Datos de resposta ás enquisas dos informantes clave.
Análise DAFO.

05.
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Diagnose

Como podemos observar nestes gráficos, a poboación masculina e feminina de Cangas 
está bastante equilibrada, imos apreciando un aumento da poboación feminina 
segundo envellece a poboación e comprobamos que o índice de envellecemento vai 
incrementándose con respecto ao período de vixencia do PIOM anterior.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

POBOACIÓN TOTAL DE CANGAS: 26.567 PERSOAS

POBOACIÓN DE CANGAS SEGUNDO GRUPOS QUINCENAIS DE IDADE. ANO 2014

DATOS E GRÁFICOS DE POBOACIÓN
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Diagnose

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

NACEMENTOS VS DEFUNCIÓNS 2014

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO

ÍNDICE DE DEPENDENCIA

DATOS E GRÁFICOS DE POBOACIÓN
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Diagnose

Con respecto aos movementos migratorios, tanto a emigración como a inmigración 
masculina diminuíron considerablemente, así como a inmigración feminina, mentres 
que a emigración feminina aumentou levemente. Nestes momentos a poboación 
inmigrante supón un 2,43% da poboación do Concello de Cangas.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

MOVEMENTO MIGRATORIO

DATOS E GRÁFICOS DE POBOACIÓN

26



Diagnose
GOBERNO LOCAL: 11 PERSOAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL:21 PERSOAS

PERSOAL DO CONCELLO: 164 PERSOAS

DATOS E GRÁFICOS DO CONCELLO
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Diagnose

Tanto o persoal político, como o persoal técnico do Concello de Cangas, está máis 
representado por homes que por mulleres. 
Tamén no concello traballan máis homes que mulleres e a súa distribución en postos 
de traballo, como se aprecia no gráfico anterior, mantén unha concentración maior 
de mulleres en postos relacionados coas áreas de administración, servizos sociais, 
cultura e limpeza. Os homes aparecen como sexo maioritario en perfís profesionais 
relacionados co mantemento, os deportes e a seguridade. Cabe destacar a maior 
presenza masculina na Unidade de Atención a Drogodependencias. 
Así mesmo, resulta interesante destacar que habendo máis homes que mulleres 
traballando no concello, as mulleres asumen significativamente máis postos de 
toma de decisións; son mulleres a secretaria, a interventora, a tesoureira, a xefa do 
servizo de Urbanismo, a coordinadora da Oficina Técnica, entre outros.

Fonte: Información propia do Concello

POSTOS DE TRABALLO OCUPADOS POR HOMES E MULLERES NO CONCELLO DE CANGAS

DATOS E GRÁFICOS DO CONCELLO
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Diagnose

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

ÍNDICE DE ESTRUCTURA DE POBOACIÓN EN IDADE ACTIVA

AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL: SETEMBRO 2.015

DATOS E GRÁFICOS DE EMPREGO
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Diagnose

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Podemos observar nos gráficos precedentes que a afiliación á Seguridade Social 
é moi similar entre homes e mulleres, 53% masculina fronte ao 47% feminina; a 
diferenza numérica comeza a ser maior a partir do rango de idade correspondente 
aos 35 - 39 anos e iguálase no rango de idade correspondente aos 55 - 59 anos. 
En grande medida, estes rangos de idade correspóndense maioritariamente coa 
idade de crianza e de atención a persoas dependentes na familia, responsabilidades 
tradicionalmente asumidas polas mulleres.

Ao mesmo tempo, resulta interesante 
destacar o incremento do índice de 
estrutura de poboación en idade activa 
dende que se aprobara o III PIOM, sobre 
todo o índice masculino, sendo neste 
momento practicamente igual ao 
feminino.

AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL: SETEMBRO 2.015

PARO TOTAL SEGUNDO SEXO: 
Outubro 2015

DATOS E GRÁFICOS DE EMPREGO
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Diagnose

En todos os sectores destaca o paro masculino agás no sector servizos, no que as 
mulleres en paro duplican aos homes. Débese destacar que no grupo Sen emprego 
anterior o paro é moito maior nas mulleres. Ambos datos repítense noutras 
estatísticas estatais e autonómicas; o incremento da poboación activa, sobre todo 
feminina, é un dos efectos da crise económica.

PARO REXISTRADO SEGUNDO SEXO E SECTOR DE ACTIVIDADE:
Outubro 2015 

DATOS E GRÁFICOS DE EMPREGO

31

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)



Diagnose

Como vemos neste gráfico, o total de contratos firmados no ano 2014 foi de 5.364, 
dos cales 2.730 corresponderon a homes e 2.634 a mulleres. 
O máis salientable é que aínda que a temporalidade adoita ser maioritariamente 
feminina, no ano 2014 diminúe lixeiramente respecto do ano 2011. Ademais, e 
aínda que no caso da contratación inicial de duración indefinida feminina é menor 
que a masculina, no ano 2014 prodúcese un aumento considerable da conversión a 
indefinidos no caso dos contratos das mulleres.

COMPARATIVA DE CONTRATOS SEGUNDO TIPO E SEXO

DATOS E GRÁFICOS DE EMPREGO

32

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)



DiagnoseDATOS E GRÁFICOS DE EMPREGO

PARTICIPANTES NAS ACCIÓNS FORMATIVAS AFD
ANOS 2014 E 2015 

DEMANDAS DE ORIENTACIÓN LABORAL, CREACIÓN DE EMPRESAS E FORMACIÓN 
ANOS 2010 A 2015 

33

Fonte: Información propia do Concello



Diagnose
A continuación preséntanse os datos de alumnado e profesorado para o curso 
2015 – 2016 por centros educativos:

DATOS E GRÁFICOS DE EDUCACIÓN

34

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo



DiagnoseDATOS E GRÁFICOS DE  EDUCACIÓN
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Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo



Diagnose DATOS E GRÁFICOS DE EDUCACIÓN
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Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo



DiagnoseDATOS E GRÁFICOS DE EDUCACIÓN
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Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo



Diagnose

Nestes gráficos vemos a distribución do alumnado segundo o nivel educativo e 
comprobamos que existe gran equilibrio entre os homes e mulleres que continúan 
formándose tras as ensinanzas obrigatorias. Así mesmo, podemos destacar, a alta 
representación feminina no profesorado.
Nos centros educativos públicos e concertados de Cangas comprobamos que, aínda 
que as persoas profesionais da docencia son a maioría mulleres, en tres dos trece 
centros o equipo directivo está representado na súa maioría por homes. En dous dos 
trece centros educativos o equipo directivo é paritario. 
A medida que se sube no nivel educativo, increméntase o profesorado masculino, 
aínda que a representación segue sendo maioritariamente feminina.
O estudo para a distribución do profesorado de ensinanzas de réxime xeral 
non universitarias por ensinanza que imparte do curso 2010, do  Ministerio de 
Educación,pon de manifesto que en Galicia son mulleres o 93,4% do profesorado 
dos centros de Educación Infantil; o 80,3% en Centros de Primaria; o 72,6% en 
Centros de Primaria e ESO; o 55,7% Centros E.S.O e/ou Bacharelato e/ou Ciclos de 
Grado Medio e Superior.

DATOS E GRÁFICOS DE EDUCACIÓN
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Fonte: Información propia dos Centros Educativos



Diagnose
A continuación expóñense os datos de alumnado e profesorado para o curso 2015 – 
2016 das Escolas Infantís:

DATOS E GRÁFICOS DOS 
SERVIZOS DE CONCILIACIÓN

ESCOLAS INFANTÍS

LUDOTECA

ALUMNADO DA ESCOLA INFANTIL
DE CANGAS DO MORRAZO

ALUMNADO DA ESCOLA INFANTIL
DE CANGAS O HÍO

PROFESORADO DA ESCOLA INFANTIL
DE CANGAS O HÍO

LUDOTECA MUNICIPAL ANOS 2014 E 2015

PROFESORADO DA ESCOLA INFANTIL
DE CANGAS DO MORRAZO
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Fonte: Información propia do Centro Educativo

Fonte: Información propia do Centro Educativo



Diagnose

O profesorado da Escola Municipal de 
Música “Mestre Inocentes Caamaño” 
é compartido co Conservatorio 
Municipal de Música, polo tanto os 
datos coinciden.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MESTRE INOCENTES CAAMAÑO”

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE CANGAS

DATOS E GRÁFICOS DE CULTURA, 
DEPORTE, LECER E VOLUNTARIADO 

ALUMNADO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

ALUMNADO CONSERVATORIO MUNICIPAL

PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA
E  CONSERVATORIO MUNICIPAL
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Fonte: Información propia do Concello

Fonte: Información propia do Concello

Fonte: Información propia do Concello



Diagnose

Meiga é a ferramenta que axuda a automatizar os procesos de xestión dos fondos 
da biblioteca. Logo dunha traxectoria de moitos anos, Meiga, configurase como un 
estándar da xestión bibliotecaria en Galicia. Meiga no tratamento dos datos, non 
segrega por sexos, polo tanto os datos aportados dende a Biblioteca Municipal de 
Cangas non inclúen a variable sexo nos seus resultados, o que impide analizar os 
datos con perspectiva de xénero.
Cabe puntualizar que as 10.000 persoas usuarias da Biblioteca Municipal de Cangas, 
son persoas de todas as idades.

Do mesmo modo, das actividades deportivas municipais non se teñen datos 
desagregados por sexo o que impide analizalos con perspectiva de xénero. 
É importante destacar que as 600 persoas participantes son nenas e nenos de entre 
3 e 11 anos.

DATOS E GRÁFICOS DE CULTURA, 
DEPORTE, LECER E VOLUNTARIADO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANGAS

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANGAS ANO 2015

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. CURSO 2015-2016
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Fonte: Información propia do Concello

Fonte: Información propia do Concello



Diagnose

Nos gráficos precedentes das actividades culturais para persoas adultas e adultas 
maiores, podemos apreciar que a participación en moitas delas está fortemente 
influenciada polos estereotipos de xénero como é o caso de pilates, bolillos e ioga 
e relaxación, cunha maioritaria participación feminina, ou informática, con alta 
participación masculina.

DATOS E GRÁFICOS DE CULTURA, 
DEPORTE, LECER E VOLUNTARIADO 

ACTIVIDADES CULTURAIS

VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES CULTURAIS PARA PERSOAS MAIORES CURSO 2015 - 2016

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLAS ASOCIACIÓNS DE MULLERES 
CURSO 2015 - 2016

DATOS DA OFICINA DO VOLUNTARIADO 2015
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Fonte: Información propia do Concello

Fonte: Información propia do Concello

Fonte: Información propia do Concello



Diagnose

O perfil sociocultural das persoas atendidas polo Centro de Información ás Mulleres 
do Concello de Cangas ao longo do ano 2014 e o primeiro semestre de 2015, é o 
de unha muller empadroada no concello, de entre 25 e 54 anos, casada, con dous 
fillos en custodia total e persoas dependentes ao seu cargo; o seu nivel de estudos 
é o de educación primaria ou educación obrigatoria, que se atopa en situación de 
desemprego e vive nunha vivenda en propiedade ou alugada no entorno urbano.

DATOS E GRÁFICOS DA ACTIVIDADE DO CIM

ATENCIÓN DO CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES

VIOLENCIA DE XÉNERO
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O grupo maioritario de persoas 
participantes na enquisa de opinión 
cuberta polo persoal técnico e 
político municipal foron mulleres.

O grupo maior das persoas participantes situáronse na franxa de idade entre 35 a 39 
anos, sobre todo pola participación de mulleres desta idade, seguido dos grupos de 
45 a 49 e 50 a 54 anos.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

RESPOSTA Á ENQUISA

IDADE DAS PERSOAS QUE CONTESTARON Á ENQUISA
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Diagnose

Neste gráfico vemos que de entre as persoas que contestaron ás enquisas os 
homes teñen unha lixeira maior antigüidade traballando no concello e teñen maior 
porcentaxe de xornadas laborais completas, mentres que as mulleres manifestan 
ter máis temporalidade. Chama a atención as porcentaxes de sen resposta que 
atopamos.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Cal é a súa antigüidade traballando no Concello de Cangas?

Que tipo de contratación mantén no concello?

Que tipo de xornada laboral cumpre no concello?
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Diagnose

Na resposta á pregunta 4 do cuestionario, o 100% das persoas que responderon 
a enquisa, consideran que é labor do concello asumir o liderado na promoción da 
igualdade no seu municipio.
A continuación reflectimos todas as respostas xeradas na pregunta 5 (pregunta aberta) 

1. Concienciar, sensibilizar e educar na igualdade e na diversidade: tanto a nivel interno cos traballadores do concello, 
coma trasladando esta idea tamén á cidadanía en xeral, incorporando de maneira transversal a igualdade de xénero e a 
especificidade desta temática a tódalas áreas de goberno e ós plans de actuación municipal que se executen, co fin último 
de lograr os cambios sociais precisos nesta materia.
2. O compromiso de establecer a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres a través de actuacións e estratexias 
que introduzan o concepto de xénero en todos os programas municipais, implicándose na corrección de desigualdades e 
condutas sexistas.
3. A democratización de roles, conseguir unha sociedade con equivalencia de xéneros en todos os ámbitos, desvincular a 
exclusividade da muller no ámbito doméstico. Colaborar dende a administración pública a conciliar a vida familiar e laboral. 
Asentar a igualdade de xénero a todos os niveis: incorporación ao traballo con igualdade de oportunidades e igualdade de 
formación. Fomentar a creación de empresarias. Dentro da complexidade de elaborar un novo plan de igualdade penso que 
está conseguir ou fomentar un equilibrio de xénero na empresa privada que é a que hoxe en día segue tendo valores máis 
lonxevos e sexistas.
4. Detectar todas as áreas nas que existe unha desigualdade entre mulleres e homes. Dentro destas áreas facer visible esta 
desigualdade e dar accións correctoras para erradicar esta desigualdade 
5. Concienciación e divulgación.
6. Marcar un itinerario de accións en todas as áreas dun éxito transversal e implicando a un maior número de axentes para 
que o seu impacto tenda á globalidade.
7. Plantexar obxectivos con prazos e vixiar o seu cumprimento.
8. Visibilizar a necesidade e dar as ferramentas adecuadas para acadar a igualdade efectiva entre homes e mulleres en 
calquera dos ámbitos da vida.
9. Promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, favorecendo a non discriminación e eliminando as 
diferenzas por razón de xénero. Facilitar o desenvolvemento de accións que favorezan a participación da muller. Potenciar 
intervencións encamiñadas a conseguir estes obxectivos en ámbitos como o emprego, a saúde ou a educación.
10. Promover e respectar a igualdade de homes e mulleres no ámbito laboral.
11. Marcar as liñas de actuación da política municipal, promovendo a igualdade de oportunidades entre as mulleres e os 
homes, fomentando a participación das mulleres nos diversos eidos da sociedade.
12. Que o papel da muller non se vexa inferior có do sexo oposto. Promocionar a participación da muller na vida social, 
económica, laboral, cultural e política, combatendo a discriminación por sexo.
13. Velar pola igualdade de oportunidades para os colectivos desfavorecidos.
14.  Alcanzar unha cidadanía plena que permita a participación activa e sen estereotipos.

15. Concienciar, favorecer e mellorar a igualdade de oportunidades no concello.

Cal é a finalidade que na súa opinión debe ter un Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal 
(en adiante PIOM)?

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Pensa vostede que os concellos deben xogar un papel impulsor e protagonista 
no desenvolvemento das políticas de Igualdade de Oportunidades?
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Diagnose

Tanto no coñecemento dos contidos dos anteriores PIOM como nas avaliacións dos 
mesmos, hai máis homes que mulleres informados dos mesmos.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Coñece os contidos dos anteriores PIOM de Cangas?

Coñece os resultados (avaliación) obtidos polos anteriores PIOM do concello?
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Diagnose

1. Sigue sendo preciso insistir en novos plans e actuacións neste eido. As finalidades dun plan de igualdade non sempre son 
cuantificables.
2. Na medida da súa liña de actuación entendo que si. Pero considero que non foron suficientes, hai moito por facer.
3. Non na súa totalidade, foi un plan moi ambicioso e non se deu cumprido na súa totalidade. Si se acadaron moitas accións, 
pero non se pode dicir que se cumprira todo.
4. O anterior plan tivo una publicidade escasa e faltaron recursos económicos e humanos para a súa aplicación. Aínda así, 
moitas accións foron desenvolvidas. O plan anterior era moi ambicioso e non se puido desenvolver na súa totalidade.
5. Penso que o proceso é moi longo. Leváronse a cabo diversas accións e cumpríronse algúns obxectivos. 
6. Déronlle visibilidade á muller destacando o seu papel en diferentes ámbitos. Impulsaron a educación con perspectiva de 
xénero e o desenvolvemento de patróns afectivos non violentos con adolescentes. Facilitaron espazos para o desenvolvemento 
de accións positivas e participación das mulleres.
7. Aínda que descoñezo a avaliación dos resultados dos plans anteriores, á vista do funcionamento do concello, entendo 
que si.

COMENTARIOS:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Considera que os anteriores Planes de Igualdade do Concello de Cangas 
cumpriron estas finalidades?

Sabe a quen debe dirixirse no caso de que tivera algunha dúbida sobre o Plan 
ou calquera outra cuestión relacionada co mesmo?
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Diagnose

Vemos un elevado grao de coñecemento por parte do persoal dos recursos do 
concello no ámbito da igualdade. Destaca ademais o dato do maior coñecemento 
dos recursos polas mulleres respecto dos homes.

Neste gráfico pódese comprobar que entre as mulleres hai unha maior actividade 
para obter e presentar datos desagregados por sexo, isto pode ter explicación en 
que no concello hai más mulleres traballando nas áreas relacionadas coa atención 
ás persoas e servizos sociais.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Sabía vostede que o Concello de Cangas solicita e obtén subvencións para 
programas de conciliación, de saúde, violencia de xénero e coeducación entre 

outros, para as que se require ter vixente un Plan de Igualdade?

Lévase a cabo, no seu traballo, a desagregación de datos por sexo?
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Diagnose

1. É a única maneira de visibilizar se existe (ou non) unha problemática real (discriminatoria) de un sexo ou outro.
2. Só o considero importante no caso de estar analizando o impacto dunhas medidas sobre igualdade de xénero ou a 
creación de medidas para este fin. No ámbito dun programa de igualdade. Para todo o demais considero que as estatísticas 
deberían de ser tratadas con independencia do xénero ao que pertenzan. Pero as ferramentas e as liñas de actuación nunca 
deben ser sexistas. 
3. Se non se analizan os datos por separado é imposible logo saber se existe discriminación.
4. Desta maneira podemos establecer se existe algún tipo de desigualdade e analizar os compoñentes ligados ao xénero e 
así establecer correccións.
5. A importancia dependerá do tipo de dato que se analice.
6. A perspectiva de xénero é necesaria para unha avaliación máis completa e real, porque si hai diferenzas nos distintos 
aspectos no eido das adicións na realidade de homes e mulleres.
7. Os datos que recollemos refírense a visitantes.
8. No meu ámbito de acción non o considero tan relevante.
9. Porque existen diferenzas entre homes y mulleres.
10. É unha forma de visibilizar a realidade e de poder planificar a intervención.
11. Considero importante no meu traballo que se analicen os datos en función doutros parámetros de eficacia, atención, 
responsabilidade, etc.
12. A efectos de avaliación dos mesmos segundo unha perspectiva de xénero.
13. Si, xa que a muller está sendo desfavorecida laboral, social e economicamente. A información ten que ser concisa para 
poder artellar unha maneira de eliminar estas diferenzas.
14. É necesario contar cos datos suficientes para o deseño de políticas públicas non discriminatorias nas que se atenda ás 
diferenzas entre homes e mulleres e se avalíen os seus efectos en función do xénero.
15. En maior ou menor medida.

COMENTARIOS:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Considera importante que se analicen os datos en función do sexo?
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Diagnose

1. Sempre.
2. Procuramos unha linguaxe inclusiva onde se visibilice a muller mediante a xeneralización, o uso de neoloxismos ou a 
especificación.
3. Sería preciso pulir un pouco máis a linguaxe,

COMENTARIOS:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Os documentos internos que produce o seu departamento empregan unha 
linguaxe non sexista?

Considera vostede que mulleres e homes teñen as mesmas oportunidades de 
promoción no concello?
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Diagnose

Chama a atención a diferente percepción de homes e mulleres con respecto aos 
temas de oportunidades de promoción profesional e políticas salariais. Estas 
percepcións coinciden con datos do estudo  “La mujer directiva en España. Women 
as Leaders de PwC e Isotés”

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Cre vostede que se están levando a cabo no concello accións para que as mulleres 
e os homes ocupen postos tradicionalmente ocupados polo sexo oposto?

Considera vostede que mulleres e homes teñen as mesmas 
oportunidades de promoción no concello?

Cre vostede que existe unha política salarial igualitaria entre 
homes e mulleres dentro do concello?
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Diagnose

1.Totalmente. é unha das primeiras medidas que as administracións teñen que poñer en marcha, se existe sensibilidade e 
compromiso coa igualdade, tense que reflectir nunha linguaxe inclusiva.
2. A administración pública debe ser un exemplo a seguir en políticas de igualdade o que é lóxico que empregue todas as 
ferramentas que teña a súa disposición para ser unha institución democrática en materia de igualdade.
3. O regulamento para unha linguaxe non sexista aprobouse neste mes de setembro.
4. Considero necesario utilizar unha linguaxe que non ofenda a ninguén.
5. É a base, é fundamental que se respecte, interiorice e se utilice de maneira normalizada tanto a nivel interno como cara 
ao exterior, servindo de exemplo.
6. A linguaxe ten moita importancia á hora de crear patróns de conduta.
7. Porque coa linguaxe non sexista favorécese unha non discriminación entre homes e mulleres, xa que coa linguaxe sexista  
favorécese e promociona a desigualdade entre sexos.
8. Dende a administración a linguaxe debe ser clara, evitando e invisibilidade das mulleres e a súa presenza na sociedade.
9. É estritamente necesario o coidado da linguaxe, e debería de comezar o Concello a controlar este uso de cara a cidadanía.
10. É importante unha linguaxe non sexista na administración pública así coma pulir os escritos e utilizar unha linguaxe máis 
sinxela de entender e menos burocrática.
11. Paréceme importante.
12. Atendendo ao principio de transversalidade de xénero nas actuacións dos distintos departamentos é importante para 
acadar esa igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes.

COMENTARIOS:

Resulta salientable destacar a unanimidade na resposta a este ítem.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Considera importante que se empregue unha linguaxe non sexista desde os 
distintos departamentos municipais?
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Diagnose

1. Dende Desenvolvemento Local terase en conta o Plan de Igualdade, e será un tema transversal prioritario, para emprender 
certas actuacións conxuntas neste eido.
2. Xa que a concellería e Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade o IV PIOM determinará as actuacións a levar acabo dende 
esta área.
3. Nunha área como Cultura e Normalización Lingüística afectará para refrescar e poñer ó día.
4. A miña área é a encargada de implantar as políticas de xénero.
5. Na miña área municipal non encontro a necesidade dun plan de igualdade.
6. En prevención xa se vén traballando e aplicando a perspectiva de xénero. En asistencia os programas veñen marcados 
pola Consellería de Sanidade. Poderán afectar indirectamente.
7. Son parte implicada.
8. Porque todos temos que eliminar e erradicar o uso sexista da linguaxe e as desigualdades entre homes e mulleres.
9. Os servizos sociais xogan un papel importante na sensibilización da sociedade, na promoción da participación da muller 
nos diversos eidos.
10. Dentro da miña área traballamos coa participación veciñal e a comunicación, moi necesario nos dous casos o traballo do 
CIM e a implicación da muller e o uso da linguaxe non sexista.
11. Descoñezo nestes momentos eses obxectivos.

COMENTARIOS:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Considera que os obxectivos e actuacións que contemple o futuro IV PIOM 
afectarán á súa área municipal?
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Diagnose

1.Non sempre en todas as actuacións se desagrega por sexo, pero si se ten en conta as situacións sociais e económicas dos 
usuarios, e se prioriza en función dos casos.
2.Na nosa condición de servizo cultural de base, todas as actuacións que se realizan nesta área teñen en conta a situación 
socioeconómica que se aprecia no contacto diario coa xente do pobo.
3.O noso marco de actuación é a tolerancia e a igualdade, de xénero, raza, relixión, condición social e económica como 
difusores que somos da cultura e de acceso á información.
4.A área de Servizos Socias ten en conta a situación social e económica, xa que traballa con persoas en situacións de 
exclusión ou con persoas migrantes, entre outras. Por exemplo, realízanse programas específicos para integración social de 
mulleres inmigrantes. 
5.Nas propostas de actividades centrámonos nos eidos onde existen maiores desigualdades.
6. A relación da miña área municipal cos veciños se básase nos recibos de taxas e impostos, que aplican as ordenanzas fiscais 
conforme á ley. Se estas prevén bonificacións en función da capacidade económica, aplícanse , independentemente de que 
o contribuínte sexa un home o unha muller.
7.Os programas da UAD están marcados dende a Consellería de Sanidade e son iguais para todos os centros de Galicia e 
están definidos segundo a sustancia de adicción.
8.No departamento trabállase para promocionar o turismo fóra do concello.
9.As accións do meu departamento non contemplan isto.
10.Os datos económicos e sociais entre homes e mulleres son tidos en conta á hora de elaborar unha planificación de 
traballo con ditas persoas.
11.Planificamos en función a experiencia diaria e a demanda das persoas usuarias dos Servizos Sociais.

COMENTARIOS:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

As actuacións que se realizan desde a súa área ou departamento teñen en 
conta a situación social e económica das mulleres e dos homes do municipio?
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Diagnose

1. Probablemente, nas áreas nas que traballan máis homes (por exemplo: brigada de obras) a igualdade non é un tema que 
se teña en conta.
2. Descoñezo as capacidades do persoal doutros departamentos en cuestión de saber levar a cabo tarefas en materia de 
igualdade. Pero entendo que se fora a súa responsabilidade aplicar unha liña de actuación en referente á igualdade, non 
dubido que o están a facer.
3. A maioría das áreas esquecen o uso da linguaxe non sexista, non tanto na escrita pero si na oral.
4. Os departamentos que teñen en conta as políticas de igualdade son os de igualdade, prevención e servizos sociais.
5. Penso que o maior descoñecemento e aplicación dáse nos departamentos centrais de oficinas do concello.
6. Descoñecemos o plan de igualdade.
7. As funcións que desenvolvo inclúen a igualdade dun xeito transversal, non son responsable do área de igualdade.

COMENTARIOS:

Sete persoas das que responderon á enquisa teñen formación en materia de 
igualdade de xénero, cinco delas son mulleres e dous son homes; a maioría traballan 
na area de igualdade ou teñen relación directa.
Todos e todas comparten a importancia de recibir formación na área de igualdade.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Todo o persoal do concello coñece cales son as súas funcións, tarefas e 
responsabilidades en materia de igualdade?

Posúe formación en materia de igualdade 
de oportunidades entre homes e mulleres?

Considera importante que o persoal técnico e 
político teña formación na área de igualdade?
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Diagnose

Pódese observar nos gráficos como as mulleres son máis coñecedoras de si se usan 
ou non as medidas de conciliación, aínda que existen moitas persoas que teñen 
dúbidas sobre o tema.

1. Ese axente de coordinación é quen pode velar por que se cumpran os obxectivos do Plan de Igualdade, e dinamizar as 
actuacións a emprender en cada área.
2. Fundamental que unha persoa con coñecementos na área de igualdade dea puntualizacións en todas as actividades 
realizadas polo concello. De igual forma que é preciso a supervisión das publicacións de postos de traballo, notas de prensa, 
nomeamentos de rúas, etc. Sempre dende unha perspectiva de xénero.
3. Existen moitas dificultades para que unha persoa soa faga todas as tarefas da área de igualdade e da atención.
4. Coordinación e control. Pola falta de implicación dalgún persoal, ou desinterese e desvalorización destas medidas.
5. Para que no desenvolvemento da área de urbanismo, de educación, de seguridade, etc. se teñan en conta as diferentes 
realidades das mulleres e se faga unha planificación máis práctica.

COMENTARIOS:

DubidosoSi Non Sen resposta

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Aplícanse medidas de conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral entre os 

traballadores e traballadoras do concello?

Mulleres e homes traballadoras e traballadores 
do concello fixeron uso das mesmas medidas 

de conciliación?

Considera necesaria a existencia dun mecanismo ou axente de coordinación 
entre a área de igualdade e as demais áreas municipais?
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Diagnose
Ao solicitar ao persoal técnico e político municipal que ordenasen de maior a menor 
importancia as causas que restan eficacia ao PIOM, se consideramos as que aparecen 
entre as catro primeiras posicións, os resultados que obtemos son os seguintes:

Comprobamos que homes e mulleres consideran como causa principal Dáse 
prioridade a outras áreas, así como, a Ausencia de partida orzamentaria para o 
ámbito da igualdade como segunda causa.
As mulleres consideran terceira causa a Escasa credibilidade nos PIOM e cuarta cousa 
a Falta de compromiso político. Mentres os homes sinalan, con igual puntuación, 
como terceira e cuarta causa que resta eficacia ao PIOM, a Falta de recursos humanos 
e a Percepción social de que xa está acadada a igualdade.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Causas máis repetidas que restan eficacia ao PIOM nas catro primeiras posicións 
segundo a opinión dos homes

Causas máis repetidas que restan eficacia ao PIOM nas catro primeiras posicións 
segundo a opinión das mulleres

58



Diagnose

A resposta que máis veces aparece en primeiro lugar para os homes é Xuventude e 
para as mulleres é Toda a poboación en xeral. 
En segundo lugar para os homes é Homes e para as mulleres Xuventude.
En terceiro lugar, a opinión máis repetida dos homes é Toda a poboación en xeral e a 
opinión máis repetida das mulleres é Homes.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Ordene por nivel de importancia segundo a súa opinión a poboación destinataria das 
accións dos plans de igualdade
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Diagnose
Ao solicitar as persoas que ordenaran de maior a menor importancia os axentes sociais 
destinatarios das accións que se propoñan no IV PIOM, considerando os que aparecen 
entre as tres primeiras posicións, os resultados que obtemos son os seguintes:

Comprobamos que os homes coinciden en puntuación ao sinalar como primeira opción 
de axentes sociais destinatarios das accións do IV PIOM ao persoal político municipal, ao 
profesorado de centros educativos (este colectivo tamén é o máis votado polos homes 
como segunda opción) e ao monitorado de actividades dirixidas á infancia.
As mulleres elixen como axentes sociais destinatarios das accións do IV PIOM en primeira 
opción ao profesorado dos centros educativos, que á súa vez é un dos axentes sociais 
máis elixidos polas mulleres como segunda opción, así como o persoal técnico municipal.

Persoal
político

Persoal
técnico

Profesoradoi Monitorado de actividades Empresariado Forzas de 
seguridade

Asociacións Xulgado Outros

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Axentes sociais destinatarios das accións do PIOM máis repetidos nas tres primeiras posicións
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Diagnose

Comprobamos que na opinión tanto de homes como de mulleres, aínda que a orde non é 
exactamente a mesma, as variacións son moi pequenas e coinciden en Sensibilización en 
materia de igualdade, combater a violencia de xénero, a conciliación corresponsable 
e a educación seguidas a continuación do emprego.

Na pregunta 30 do cuestionario: Ordene por nivel de importancia os ámbitos o eixes 
que debería incluír o seguinte plan de igualdade, obtemos os seguintes datos:

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS

Eixes a incluír no próximo PIOM máis repetidos nas tres primeiras posicións
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Diagnose
Na pregunta número 31 do cuestionario: Enumere as cinco medidas ou accións principais 
que debe emprender nun futuro o Concello de Cangas para conseguir unha maior 
igualdade entre os homes e mulleres, detallamos as respostas das persoas consultadas:

As 1as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 3as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 2as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 4as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 5as medidas propostas segundo cada persoa foron:

Visibilizar e difundir o traballo que se desenvolve no CIM.

Corrixir as desigualdades e discriminacións por xénero.

Formación.

Combater a violencia de xénero.

FORMACION.

Fomentar o traballo con infancia e adolescencia na 
coeducación e bo trato.

Promover a incorporación da perspectiva de xénero nas 
asociacións.

Educación nos centros de ensino.

Sensiblilización.

Conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

Tecnoloxías da información.

Conciliación corresponsable.

Formación en Igualdade.

Introducir o concepto de xénero en todos os programas.

Violencia de xénero.

Erradicar a diferenza salarial.

Creación e impulso do Consello de Igualdade.

Incorporación da perspectiva de xénero no deseño e 
desenvolvemento das actividades do concello en todos os 
ámbitos.

Sensibilización.

Conciliación corresponsable.

Saúde e calidade de vida.

Cultura non sexista.

Violencia de xénero.

Servizo de Orientación Familiar e Dependencia.

Sensibilizar á sociedade para identificar e modificar actitudes 
e condutas sexistas.

Creación de empresa.

Axuda a conciliación familiar.

Fomentar medidas de conciliación.

Promover a corresponsabilidade familiar.

Accións formativas.

Igualdade de oportunidades.

Educación, cultura, deporte.

Linguaxe non sexista.

Potenciar a participación en todos os eixos.

Persoal Específico para desenvolver as actuacións.

Promover accións culturais e educativas para formar ao 
persoal na perspectiva de xénero.

Linguaxe non sexista.

Recoñecemento do traballo no fogar.

Fomentar medidas de emprego e formación.

Creación da área de Igualdade con orzamento propio e 
persoal propio.

Conciliación.

Emprego.

Formación e emprego.

Deporte non sexista.

Educación en igualdade.

Crear espazos de difusión e publicitar o Plan.

Creación dun órgano e casa de acollida para violencia de xénero.

Fomentar plans de educación.

Manter e impulsar a mesa de coordinación da violencia de xénero.

Reforzar o CIM, ter asistencia xurídica a xornada completa.

Obradoiros en centros de ensino.

Análise da participación das mulleres no municipio.

Erradicación da violencia.

Posta en funcionamento e uso dun regulamento sobre linguaxe non sexista.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS
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Diagnose
Á pregunta: Qué outras actuacións e/ou accións pensa que sería importante incluír? 
detallamos as respostas das persoas consultadas:

Crear espazos de difusión e publicitar o Plan.

Creación dun órgano e casa de acollida para violencia de xénero.

Fomentar plans de educación.

Manter e impulsar a mesa de coordinación da violencia de xénero.

Reforzar o CIM, ter asistencia xurídica a xornada completa.

Obradoiros en centros de ensino.

Análise da participación das mulleres no municipio.

Erradicación da violencia.

Posta en funcionamento e uso dun regulamento sobre linguaxe non sexista.

Persoal Específico para a Area.

Coeducación: material didáctico distribuído polo concello para bibliotecas e centros educativos.

Facilitar a conciliación.

Crear unha comisión de seguimento do plan.

Seguir coa formación teórico/práctica do persoal técnico e político do concello.

Formación profesorado.

Formación en materia de igualdade nos centros educativos.

Corresponsabilidade.

Formar ao persoal en materia de igualdade.

Sensibilización social sobre o tema.

Formación sobre prevención da violencia de xénero.

Maior difusión das igualdades laborais e as súas discriminacións.

Estudo da diferenza salarial no municipio.

Impulsar a formación en novas tecnoloxías e violencia de xénero.

Crear un espazo virtual cos centros educativos.

Reforzar os recursos para favorecer unha maior conciliación.

Xerar programas de activación do emprego das mulleres.

Reforzar as accións formativas para a prevención da violencia de xénero para a xuventude e as persoas adultas.

Presenza de mulleres no rueiro do municipio.

Formación asociacións.

Xornadas sensibilización.

Formación en materia de igualdade co persoal político.

Formación teórico-práctica en xénero para corpos de seguridade do concello.

Empoderamento.

Atención á diversidade e inclusión social.

Saúde.

Educación e Cultura.

Educación nos centros de ensino.

Tratamento da documentación con linguaxe sexista.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO CONCELLO DE CANGAS
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Diagnose

O grupo maioritario de persoas participantes como informantes clave na enquisa de 
opinión foron mulleres.
O grupo maior das persoas participantes situáronse na franxa de idade entre 45 a 49 
anos, sobre todo pola participación de homes desta idade.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

RESPOSTA Á ENQUISA

IDADE DAS PERSOAS QUE CONTESTARON A ENQUISA
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Diagnose

Nestes gráficos vemos que de entre as persoas que contestaron á enquisa a maioría 
descoñece os contidos dos anteriores PIOM, existindo maior coñecemento entre as 
mulleres; e o 100% das persoas participantes na enquisa descoñece os resultados 
obtidos polos mesmos.

Á pregunta Cal é a finalidade que na súa opinión debe ter un Plan de Igualdade de 
Oportunidades Municipal? As respostas das persoas participantes foron as seguintes:

1. Valorar de igual maneira a homes e mulleres, ou máis ben, valorar as persoas polo bo facer e polos coñecementos que 
teñen, sen importar o sexo.
2. Que sexan reais a oportunidades para ambos sexos
3. Recoller unha serie de medidas que garantan a igualdade de oportunidades entre sexos.
4. Conseguir a plena igualdade de dereitos e oportunidades para as mulleres
5. Pois apoiar o máximo á xente con discriminación social, concedendo axudas e facilidades a hora de buscar un emprego ou 
para calquera actividade na que queiran e poidan participar
6. 1) Promocionar a participación das mulleres na vida social, económica, laboral, cultural e política da vila. 2) Apostar 
polo desenvolvemento de medidas para loitar contra a discriminación por razón de sexo. 3) Facer efectivo o principio de 
transversalidade nas políticas municipais. 4) Sensibilizar á cidadanía de denunciar os casos de violencia de xénero. 5) 
Fomentar actividades que favorezan a educación en igualdade de escolares. 6) Facilitar o acceso da muller ao emprego, á 
formación e á educación. 7) Promover a difusión de referentes femininos entre as nenas e nenos. 8) Premiar iniciativas que 
loiten decididamente pola igualdade entre homes e mulleres e o respecto polas diferenzas.
7. É minimizar as desvantaxes laborais da muller fronte ó home.
8. A igualdade real de oportunidades entre ambos sexos
9. Fomentar a igualdade entre sexos 
10. Formar e informar ás empresas para igualar oportunidades e salarios para empregados indistintamente o seu sexo e 
estado social, proporcionar a mulleres e homes información e formación acerca dos seus dereitos e deberes ante a sociedade.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

O Concello de Cangas leva elaborado tres Plans de Igualdade de Oportunidades 
entre Mulleres e HomesMunicipal, Coñece os seus contidos?

Coñece os resultados (avaliación) obtidos polos anteriores Plans de Igualdade do 
Concello de Cangas?
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Diagnose

Comprobamos como a maioría das respostas din non saber se se cumpriron os obxectivos.  
A continuación sinálanse os comentarios que fan:

A maioría das persoas participantes responde afirmativamente, sendo as mulleres as 
que teñen un maior coñecemento do entorno.

1. Non os coñezo.

2. Non coñezo os resultados pero segundo o meu coñecemento sobre os plans de igualdade supoño que cumpriron a maioría 
dos obxectivos recollidos.

3. Polo menos eu non son coñecedora dos resultados dos plans anteriores.

4. Non se informou ás asociacións de veciños por parte do anterior equipo de goberno dos planes de igualdade que se 
estaban a desenvolver ou en marcha.

5. Non coñezo o plan anterior.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Considera que os Plans de Igualdade anteriores do Concello de Cangas cumpriron 
estas finalidades?

As actuacións que se poñen en marcha desde o seu ámbito de intervención teñen en 
conta a situación social e económica das mulleres e dos homes do seu municipio?
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Diagnose

No gráfico anterior vemos que existen diferenzas nas respostas de homes e de 
mulleres; por un lado, seguen a ser as mulleres as que teñen un maior coñecemento 
do entorno ofrecendo unha porcentaxe de dúbida cero e, por outro, elas consideran 
maioritariamente que no seu ámbito de actuación existe unha presenza equilibrada 
de homes e mulleres.

Na resposta a este ítem, pode observarse como as mulleres que consideran que na toma 
de decisións a presenza equilibrada entre mulleres e homes é considerablemente menor 
que os homes que opinan da mesma maneira.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Existe no seu ámbito de actuación unha presenza equilibrada entre homes e mulleres?

E nos postos onde se toman as decisións, dentro da súa área de traballo, existe unha 
presenza equilibrada de homes e mulleres?
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Diagnose

Con respecto aos salarios, a metade dos homes consideran que as mulleres cobran igual 
salario polo mesmo traballo, fronte ao 77,78% das mulleres que consideran que homes e 
mulleres cobran igual salario polo mesmo traballo.

É baixa, sobre todo no caso dos homes, a porcentaxe de persoas informantes clave con 
formación en materia de igualdade. 

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Dentro do seu ámbito de actuación coñece se os homes e mulleres cobran igual salario 
polo mesmo traballo?

Posúe formación en materia de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres?
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Diagnose

Todas as persoas participantes na enquisa a informantes clave contestaron 
afirmativamente á importancia da formación en material de igualdade do persoal 
municipal, tanto técnico como político.

No gráfico anterior obsérvase un descoñecemento importante sobre as subvencións 
das que se beneficia o concello, ademais as persoas participantes valoran positivamente 
estas vías de financiamento.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Considera importante que o persoal técnico e político 
teña formación na área de xénero e igualdade?

Desde o seu ámbito promóvense accións formativas 
en materia de igualdade?

Para obter determinadas subvencións, a Xunta e a Deputación requiren ter vixente un Plan 
de Igualdade, sabía vostede que o Concello de Cangas solicita e obtén ditas subvencións 

para programas de conciliación, de saúde, violencia de xénero e coeducación?
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Diagnose

No ámbito de actuación dos homes informantes clave participantes na enquisa, en ningún 
deles se desagregan os datos por sexo ou non o saben; así e todo, no ámbito das mulleres 
informantes clave participantes, están igualados os ámbitos nos que se desagrega os 
datos por sexo cos ámbitos que non o fan.

A opinión dos homes repártese ao 50% entre os que opinan que non teñen cuberta 
as necesidades de conciliación e os que non o saben. En cambio, entre as mulleres, a 
porcentaxe de descoñecemento e moito menor e, coinciden cos homes, en considerar 
que non teñen cubertas as necesidades de conciliación.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Para a elaboración de memorias e xustificacións das distintas subvencións é preciso reflectir 
datos desagregados por sexo, lévase a cabo, no seu ámbito de intervención, a desagregación 

dos datos por sexos?

Ten resoltas as necesidades para conciliar a vida laboral, familiar e persoal a 
cidadanía de Cangas?

70



Diagnose

Do gráfico anterior podemos destacar que a metade das persoas descoñecen se hai 
medidas de conciliación no concello; pero, máis da metade das persoas que responderon 
a enquisa consideran que estas medidas de conciliación son útiles. Por último, en 
concordancia coa primeira resposta, máis da metade das persoas non saben se as 
medidas de conciliación existentes son útiles.

A pregunta 16 do cuestionario, consistiu nunha pregunta aberta que formula: Que 
necesidades teñen as mulleres e homes non resoltas polo municipio para conciliar 
a vida laboral familiar e persoal? As respostas obtidas foron as seguintes:

1. Os horarios escolares.
2. Horario laboral, aínda que posiblemente non é competencia do concello, en caso que traballen nunha empresa de fóra.
3. Centros de educación infantil municipais / autonómicos. Non son suficientes, non cobren a demanda de prazas por parte 
das familias.
4. A falta de axudas para fillos/as, a falta de flexibilidade nos horarios laborais; o despido de mulleres embarazadas ou a 
discriminación das que están en idade de estalo; a igualdade nos permisos de maternidade e paternidade. 
5. 1) Axudas de persoal para a Dependencia, as mulleres son as eternas coidadoras. 2) Garderías. 3) Plans que estimulen 
activamente a participación dos homes na vida familiar e doméstica.
6. Facilidade de escolla de horario laboral para conciliar vida laboral e familiar.
7. Horarios e tempos, reparto de tarefas, igualdade de salarios, etc.
8. Moitas, sobre todo no ámbito laboral-familiar.
9. Primeiro falta traballo e despois flexibilidade de horarios adaptados a cada situación, posibilidade de traballar dende a 
casa, etc.
10. Horarios fexibles, axudas ás parroquias para promover xornadas de conciliación.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Aplícanse medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral no municipio? 
E en caso de aplicarse, son útiles e suficientes?
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Diagnose

A maioría das persoas participantes na enquisa consideran importante erradicar a 
linguaxe sexista, aínda que descoñecen as medidas a tomar para erradicala.

Unha ampla maioría das persoas informantes clave participantes considera que sería 
importante un axente de coordinación nos temas de igualdade.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Tanto a Lei de Igualdade estatal como a galega contemplan a erradicación da 
linguaxe sexista, considera vostede que é importante?

Coñece algún mecanismo ou iniciativa posta en marcha polo municipio para eliminar o uso 
sexista da linguaxe nos documentos e comunicacións tanto externas como internas?

Considera necesaria a existencia dun mecanismo ou axente de coordinación entre a área de 
igualdade e os demáis axentes sociais e económicos do municipio?
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DiagnoseDATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Coñece o Centro de Información ás Mulleres do Concello de Cangas?

Sabe cales son as súas funcións?
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Diagnose

A metade das persoas participantes na enquisa coñecen o Centro de Información á Muller 
de Cangas.
A mulleres en maior medida utilizaron e colaboraron ou divulgaron os servizos ou 
actividades do CIM.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Utilizaron dende o seu ámbito de actuación algunha vez os servizos do CIM?

Participaron, colaboraron ou divulgaron nalgunha das actividades promovidas polo CIM? 
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Diagnose

Pode observarse como na corresponsabilidade nas tarefas domésticas hai unha 
maior participación masculina, pero no coidade de menores e maiores dependentes 
as mulleres seguen a ter maiores cotas de responsabilidade. Así mesmo, vemos 
como as opinións das persoas que responderon á enquisa son distintas dependendo 
de se son homes ou mulleres.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

No seu ámbito familiar dedican diariamente o mesmo tempo os homes que as 
mulleres ás tarefas domésticas?

Na súa familia, quen se ocupa maior tempo dos menores e/ou das persoas maiores 
dependentes?
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Diagnose

Nos anteriores gráficos pode observarse como homes e mulleres dan como prioridade 
o eixo Educar en igualdade a menores e mocidade, as mulleres outorganlle a mesma 
puntuación ao eixo Combater a violencia de xénero.
En segundo lugar, os homes sinalan coa mesma puntuación, os eixes: Sensibilización 
xeral en temas de igualdade e Conciliación corresponsable da vida persoa, familiar 
e profesional. As mulleres coincide cos homes en colocar no segundo posto o eixo 
Conciliación corresponsable da vida persoa, familiar e profesional. En terceiro lugar, as 
mulleres sinalan o eixe Emprego, mentres que os homes, destacan Combater a violencia 
de xénero e Educar en igualdade a persoas adultas.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Eixes que se deben incluír no próximo PIOM máis repetidos nas catro primeiras 
posicións segundo a opinión dos homes

Eixes que se deben incluír no próximo PIOM máis repetidos nas catro primeiras 
posicións segundo a opinión das mulleres
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Diagnose
Ao solicitar as persoas que ordenaran de maior a menor importancia a poboación 
destinataria das accións que se propoñan no IV PIOM, considerando os que aparecen 
entre as tres primeiras posicións, os resultados que obtemos son os seguintes:

A resposta que máis veces aparece en primeiro lugar para os homes é Infancia e para as 
mulleres é, en igualdade de puntuación, Mulleres, Xuventude, Infancia e Toda a poboación 
en xeral. 
En segundo lugar para os homes é Xuventude e para as mulleres Infancia.
En terceiro lugar, a opinión máis repetida dos homes é Mulleres en igualdade de puntuación 
con Toda a poboación en xeral e a opinión máis repetida das mulleres é Xuventude.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Ordene por nivel de importancia segundo a súa opinión a poboación destinataria 
das accións dos plans de igualdade
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Comprobamos que homes e mulleres coinciden en sinalar como primeira opción de 
axentes sociais destinatarios das accións do IV PIOM ao Profesorado de centros educativos.
En segunda opción os homes sinalan en igualdade de puntuacións de novo ao Profesorado 
de centros educativos e ao Monitorado de actividades dirixidas a menores (extraescolares, 
clubs deportivos, etc.); mentres que as mulleres escollen como axentes sociais 
destinatarios das accións do IV PIOM en segunda opción unicamente ao Monitorado de 
actividades dirixidas a menores (extraescolares, clubs deportivos, etc.)
A terceira opción para os homes é, de novo, o Profesorado de centros educativos en empate 
de puntuación con Monitorado de actividades dirixidas a menores (extraescolares, clubs 
deportivos, etc.), Empresariado e Avogadas e avogados do concello. Pola súa parte, as 
mulleres escolleron como terceira opción os Axentes e forzas de seguridade do concello.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS

Orde dos axentes sociais destinatarios das accións do IV PIOM máis repetidos nas 
tres primeiras posicións
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Diagnose
Na pregunta número 25 do cuestionario: Enumere as cinco medidas ou accións 
principais que debe emprender nun futuro o Concello de Cangas para conseguir 
unha maior igualdade entre os homes e mulleres, detallamos as respostas das persoas 
consultadas:

As 1as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 3as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 2as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 4as medidas propostas segundo cada persoa foron:

As 5as medidas propostas segundo cada persoa foron:

Contacto coa sociedade como este cuestionario.

Formación en xénero a persoas que dirigen actividades lúdicas 
e deportivas para a infancia e mocidade.

Aplicar a ferramenta da paridade para as contratacións por 
parte do concello.

Sensibilización.

Difundir contidos de igualdade.

Talleres de xuntanza.

Formar nas escolas e institutos.

Informar á sociedade dos beneficios.

Implicar ás familias como axentes de cambio.

Campaña permanente contra o machismo e a violencia de 
xénero.

Información.

Promover actividades en materia de igualdade.

Informar.

Formar a maiores.

Visibilizar a violencia machista para crear conciencia.

Aplicar cotas de xénero para as subvencións do concello ás 
Asociacións Culturais e Deportivas.

Divulgación.

Igualar salarios.

Igualar relativamente homes e mulleres en actividades.

Procurar a participación de todas as asociacións de mulleres en 
temas de igualdade.

Aplicar transversalmente as políticas de igualdade á actuación 
da Alcaldía, Concellarías e Servizos do Concello.

Implantación.

Igualar as condicións laborais.

Formar aos pais e nais.

FORMAR A MENORES.

Sensibilización en igualdade ás familias.

Utilizar a cultura como sector estratéxico para impulsar e 
educar en igualdade.

Formación.

Formar aos docentes.

Formar.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS
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Diagnose
Á pregunta: Que outras actuacións e/ou accións pensa que sería importante incluír? 
detallamos as respostas das persoas consultadas:

Formación en centros educativos.

Formación en entidades deportivas e culturais.

Formación á cidadanía adulta.

Crear grupo de mozas/os como axentes de igualdade en cada centro educativo.

Documento de linguaxe non sexista para os MMCC locais.

Formación en novas áreas de emprego para mulleres desempregadas.

Involucrar como axente de igualdade á matrona do centro de saúde, propoñendo que inclúa transversalmente a igualdade de 
xénero nos cursiños de preparación ao parto e postparto.

Crear un grupo de persoas que poidan analizar os carteis e publicidades coidando que siga os principios non sexistas e utilizar 
a denuncia nos casos que non se cumpran.

Campaña xoguetes non sexistas para as datas de Nadal.

Dotar con persoal e economicamente ao CIM.

Aplicar as políticas de xénero de xeito transversal a todo o funcionamento municipal.

Difundir máis e mellor as políticas de igualdade.

Expedientar aos que non respecten a linguaxe non sexista.

Declararse un municipio pola igualdade.

Mayor difusión en las asociaciones.

Formación práctica en temas sexistas que se relacionan coa muller, tarefas domésticas.

DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA 
INFORMANTES CLAVE  DO CONCELLO DE CANGAS
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Diagnose

Diagnose:

Praia de Santa Marta (Darbo)

TÍTULO DE LA GRÁFICA DE MARRAS

análise DAFO
Cos datos obtidos da diagnose, expoñemos a continuación, por un lado, cales 
son as FORTALEZAS e as DEBILIDADES detectadas no Concello de Cangas 
para propoñer e acadar obxectivos; e por outro, subliñamos cales son as 
OPORTUNIDADES e AMEAZAS (externas ao concello) que poden favorecer ou 
frear a definición e consecución dos mesmos.
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Diagnose

Fortalezas

Fortalezas

Histórico de Cangas en materia de 
Igualdade con tres Plans de Igualdade 
desenvolvidos. Pártese dunha experiencia 
previa nas diferentes áreas.

Elevada participación do persoal técnico 
e político municipal na resposta á enquisa 
para a realización da diagnose previa á 
elaboración do IV PIOM.

Aínda que hai máis presenza de homes 
que de mulleres, tanto o Goberno Local, 
como a Corporación Municipal están 
bastante equilibrados en cuestión de 
sexos.

Existencia dun Centro municipal de 
Información ás Mulleres coñecido e con 
actividade consolidada.

Sensibilización en igualdade do persoal 
técnico e político das diferentes áreas e 
departamentos do concello.

Existencia e uso de medidas de 
conciliación para o persoal que traballa no 
concello.

O persoal técnico e político que foi 
enquisado, tanto homes como mulleres 
valoran a importancia da linguaxe non 
sexista.

Todas as persoas enquisadas do persoal 
técnico e político do concello pensan que 
deberían ter formación en igualdade.

Das persoas enquisadas profesionais do 
concello, sete delas posúen formación en 
igualdade.

Existe un elevado coñecemento dos 
recursos do concello no ámbito da 
igualdade entre o persoal técnico e 
político que contestou a enquisa.

Homes e mulleres do persoal técnico 
e político enquisados comparten a 
opinións dos eixes prioritarios a incluír no 
seguinte PIOM.

Existencia dunha Mesa Local de 
coordinación para intervir en casos de 
violencia de xénero.

Creación do Consello de Igualdade 
Municipal que ten como obxectivo 
a cooperación entre asociacións, 
promover actividades e iniciativas de 
igualdade, crear debates, informar sobre 
os dereitos das mulleres, contribuír e 
traballar na eliminación de barreiras ou a 
participación con outras concellerías.

Existencia dun Regulamento Municipal 
para o Uso non Sexista da Linguaxe.
Incremento da poboación activa con 
respecto ao ano 2011 (data elaboración 
anterior PIOM)

Igualdade de afiliación á Seguridade 
Social entre homes e mulleres.

Leve descenso da taxa de paro e menor 
índice de paro nas mulleres.

Realización de cursos que favorecen a 
integración laboral.

Implicación da Comunidade Educativa.

Existencia de tecido asociativo que pode 
contribuír a difusión e execución de 
actividades.

Análise DAFO
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Fortalezas

Igualdade de porcentaxe de poboación 
masculina e feminina.

O concello promove e se implica en 
actividades culturais e de lecer para a 
poboación.

A poboación de Cangas manifesta, na 
participación de mulleres e de homes, 
unha porcentaxe moi próxima á paridade.

O desenvolvemento de programas de 
formación en igualdade en centros 
educativos e a colaboración cos servizos 
de orientación escolar, é una ferramenta 
eficaz para transmitir valores igualitarios 
e non discriminatorios e para fomentar a 
ruptura de estereotipos sexistas dende os 
niveis educativos máis básicos.

O fomento da participación cidadá e do 
asociacionismo como ferramentas para a 
promoción da igualdade entre mulleres e 
homes resulta idóneo para a integración do 
devandito principio na política municipal.

Valoración positiva das persoas axentes 
sociais invitadas a enquisa sobre que 
o persoal político e técnico do concello 
teñan formación no ámbito da igualdade.

Valoración positiva e de utilidade das 
persoas axentes sociais invitadas a 
enquisa sobre as medidas de conciliación 
propostas polo concello.

Homes e mulleres que contestaron a 
enquisa de informantes clave consideran 
importante a erradicación da linguaxe 
sexista.

Valoración positiva de ter axente de 
coordinación en área de igualdade con 
resto dos axentes sociais e económicos do 
municipio.

Principalmente as mulleres informantes 
clave participantes na enquisa, coñecen 
os servizos do CIM.

Consenso entre homes e mulleres 
informantes clave participantes na enquisa 
sobre os tres eixes máis importantes e que 
situarían no primeiro lugar de atención 
a incluír no seguinte PIOM: Combater a 
violencia de xénero, Educar en Igualdade 
a menores e mocidade e a Conciliación 
corresponsable da vida persoal, familiar e 
profesional.

Acordo entre homes e mulleres 
informantes clave invitados a enquisa 
sobre as tres poboacións prioritarias 
destinatarias das accións do seguintes 
PIOM: Mulleres, Xuventude e Toda a 
poboación en xeral.

Consenso entre homes e mulleres 
informantes clave participantes da 
enquisa sobre os dous primeiros grupos 
de axentes sociais obxectivo das acción do 
seguinte PIOM: primeiro Profesorado de 
centros educativos e segundo Monitorado 
de actividades dirixidas a menores 
(extraescolares, clubs deportivos, etc.)

Análise DAFO
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Diagnose
Debilidades

Debilidades

Análise DAFO

A distribución dos postos de traballo no 
concello en moitos casos, correspóndese 
con estereotipos de xénero.

Nos tipos de contrato do concello 
apréciase unha maior estabilidade 
laboral nos homes que nas mulleres, 
(segregación horizontal).

No concello traballan máis homes que 
mulleres (segregación horizontal).
Descoñecemento por parte do persoal 
técnico e político enquisado, sobre todo 
masculino, das medidas de conciliación.

A metade do persoal político e técnico 
de sexo masculino participante nas 
enquisas, non leva a cabo no seu traballo a 
desagregación dos datos por sexos, aínda 
que a maioría das persoas participantes o 
consideran importante.

A metade das mulleres que traballan no 
concello e contestan a enquisa opinan 
que non teñen as mesmas oportunidades 
de promoción (37,50%) ou non o saben 
(12,50%)

Do persoal técnico e político enquisado 
non perciben ou non saben que a súa 
área poda verse afectada polo IV PIOM 
(52,38%), nin se teñen en conta para 
o desenvolvemento do seu traballo 
as situacións sociais e económicas 
de mulleres e homes (57,14%), o que 
pode falar de falta de perspectiva de 
transversalidade de xénero.

O persoal técnico e político enquisado 
recoñece que non todas as persoas que 
traballan nel, coñecen as súas tarefas e 
responsabilidades no ámbito da igualdade, 
o que fala da ausencia de estratexias 
transversais para a aplicación das políticas 
de igualdade.

A maioría do persoal técnico e político 
enquisado non posúe formación no 
ámbito da igualdade.

Existe un elevado descoñecemento dos 
anteriores PIOM por parte do persoal 
técnico e político enquisado do concello.

Envellecemento da poboación.

Maior índice de dependencia senil.

Feminización do envellecemento.

Diminución considerable da natalidade 
que pode ser un indicativo da existencia 
de dificultades económicas e/ou para a 
conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral.

Maior temporalidade nos contratos das 
mulleres.

Nos centros con formación en infantil, 
primaria e secundaria, o equipo docente 
é maioritariamente feminino e a medida 
que se ascende no nivel educativo e nos 
postos de responsabilidade increméntase 
a presenza de homes.

Entre as persoas axentes sociais invitadas 
a participar na enquisa de informantes 
clave, existe unha descompensación entre 
mulleres e homes, sendo as primeiras as 
máis representadas.
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Debilidades

Análise DAFO

Os axentes sociais participantes na 
enquisa, descoñecen a existencia 
do anterior PIOM (esta porcentaxe é 
maioritaria nos homes), a súa avaliación e 
se cumpriu as súas finalidades.

A percepción de homes e mulleres da 
poboación de informantes clave sobre a 
representación equitativa de mulleres e 
homes en postos de responsabilidade é 
dispar.

Descoñecemento da existencia de 
subvencións ligadas a igualdade por parte 
das persoas axentes sociais participantes 
na enquisa.

Pouca formación no ámbito de igualdade 
entre os axentes sociais participantes na 
enquisa de informantes clave.

Descoñecemento de parte da poboación 
participante na enquisa de informantes 
clave, sobre todo homes, sobre a 
existencia e suficiencias das accións de 
conciliación.
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Diagnose

Oportunidades

Oportunidades

A lexislación estatal e autonómica en materia 
de muller e igualdade de oportunidades e 
violencia de xénero.

A existencia do VI Plan Galego para a Igualdade 
entre mulleres e homes.

Existencia de boas prácticas dos Centros de 
Información á Muller.

O incremento progresivo do nivel educativo e 
formativo da muller.

A participación crecente das mulleres no 
mercado laboral.

O incremento paulatino da concienciación social 
en materia de igualdade de oportunidades.

A maior visibilización dos temas de igualdade 
nos medios de comunicación.

A existencia de experiencias de coordinación 
positiva en materia de violencia de xénero.

A existencia de estudos internacionais e 
estatais sobre a importancia e beneficios de 
acadar a igualdade.

A importancia crecente de valores relacionados 
coa igualdade efectiva de mulleres e homes.

Análise DAFO
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Oportunidades

Ameazas

Ameazas
Análise DAFO

A crise económica.

Os recortes orzamentarios.

A persistencia de barreiras invisibles para 
o empoderamento das mulleres.

Desigualdades entre mulleres e homes 
no mercado de traballo (salarios, 
desemprego, etc.)

A existencia de segregación por xéneros 
en materia formativa/ocupacional 
e subrepresentación da muller en 
determinadas profesións e sectores.

Insuficiente desenvolvemento e falta 
de apoio (principalmente por parte do 
empresariado e das administracións) e 
enfoque, en ocasións sexista, das políticas 
de conciliación da vida laboral, persoal e 
familiar.

Dificultades para dispoñer de datos 
desagregados por sexos.

A falta de visibilización da utilidade ou 
rendibilidade da implementación dun 
Plan de Igualdade.

Visión externa, resignada e conformista, 
ante as desigualdades entre mulleres e 
homes nos distintos ámbitos que afectan 
á vida da cidadanía.

A pervivenza de comportamentos e 
condutas sociais e laborais estereotipadas 
que non sitúan mulleres e homes en 
condicións de igualdade.

A percepción por parte da cidadanía de 
que a igualdade xa está alcanzada e que 
estes eran problemas doutros tempos xa 
superados.

A socialización diferenciada de mulleres 
e homes perpetúa os estereotipos de 
xénero, dificultando a participación de 
xeito igualitario. nos distintos ámbitos 
da vida das persoas (sociais, laborais, 
culturais, etc.)
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Título de la sección

Estrutura e 
contidos do plan

Excolexiata de Santiago de Cangas (Cangas)
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Contidos do Plan
O IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de 
Cangas é unha ferramenta técnica estruturada arredor de dous piares fundamentais:

A posta en marcha de accións positivas que 
contribúan a erradicar a discriminación e as 
desigualdades sociais que aínda sofren as mulleres 
do concello.

O desenvolvemento dunha política transversal de 
igualdade en todas as áreas sociais do concello e 
en todos os procesos da xestión municipal.

01
02
As persoas responsables, funcionarias e técnicas, nos seus respectivos ámbitos de 
actuación, han de traballar pola igualdade efectiva de mulleres e homes, polo tanto, 
os obxectivos que orientan a elaboración do IV Plan de Igualdade do Concello de 
Cangas alcanzan a dous ámbitos de actuación: interno (a propia organización) e 
externo (na xestión do interese público para a cidadanía) 

O obxectivo xeral do Plan de Igualdade é alcanzar a igualdade efectiva de mulleres e 
homes no Concello de Cangas. 

Para iso, o Concello de Cangas desenvolverá todas as medidas que sexan necesarias 
para garantir a incorporación do mainstreaming de xénero (transversalidade de 
xénero) na política interna e nas políticas externas e de xestión municipal, aplicando 
accións positivas para corrixir aquelas situacións de discriminación ou desigualdade 
detectadas na diagnose de situación en materia de igualdade, debéndose:

Aprobar o Plan de Igualdade polo Pleno da Corporación.

Establecer unha comisión interdepartamental, denominada Comisión de 
Igualdade, encargada de darlle impulso, planificar, implementar as accións, 
así como de facer o seguimento e a avaliación do Plan de Igualdade, debendo 
elevar informes ao respecto.

Dotar de recursos á Comisión de Igualdade de xeito que garanta a 
implementación das accións, medidas e actuacións contidas no plan.

Publicitar e informar (interna e externamente) sobre o desenvolvemento e 
implementación do IV Plan de Igualdade municipal.
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Contidos do Plan

.

.

Polo tanto, o IV PIOM propón DOUS EIXES estratéxicos combinados con CATRO  
ÁREAS de actuación que precisan da implicación de toda a cidadanía, para que se 
produzan cambios cara a igualdade real entre mulleres e homes, estes son:

Os dous eixes estratéxicos combinados coas catro áreas de intervención definen 
as prioridades. Dentro de cada interacción imos definir un obxectivo estratéxico e 
uns obxectivos operativos e, a partir destes propóñense as actuacións e emprender.

O Obxectivo Estratéxico de cada interacción, marca un propósito xeral e explicita 
o cambio xeral que se pretende acadar. Os Obxectivos Operativos definen metas 
concretas que leven a acadar o obxectivo estratéxico. E as Actuacións a poñer en 
marcha ao longo da vixencia do PIOM. 

Promover a progresiva incorporación da 
perspectiva de xénero, a través de mecanismos 
de sensibilización e formación, no traballo dos 
axentes de socialización e xestión do territorio 
de Cangas

Impulsar a sensibilización, a prevención 
e a loita contra a violencia de xénero

Contribuír a erradicar a violencia contra as 
mulleres, reforzando e mellorando a 
atención ás vítimas, ás súas fillas e fillos e á 
poboación de risco

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE

Promover a progresiva incorporación da 
perspectiva de xénero, a través de mecanismos 
de sensibilización e formación, no traballo dos 
axentes de socialización e xestión do territorio 
de Cangas

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Promover a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral da cidadanía, fomentando cambios de 
actitudes favorables á corresponsabilidade de 
funcións sociais no ámbito doméstico

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Promover a mellora da calidade de vida das 
mulleres, especialmente aquelas que se atopen 
nunha situación de desvantaxe social

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

A

B

C

D

TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO 
E PARTICIPACIÓN SOCIAL

EIXES

ÁREAS

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO
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Contidos do Plan

Así mesmo especificamos a poboación obxectivo á que se dirixe cada acción que 
indicamos como Colectivos Destinatarios. Debido á limitación do espazo, asinamos 
a cada colectivo un número para incluír no apartado das táboas onde se describen 
as actuacións.

Tendo en conta todo o anteriormente dito, o IV PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO 
DE CANGAS queda estruturado como se expresa no esquema da páxina seguinte.

1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego
11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros educativos
15. Profesorado dos centros Educativos

16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial
20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral

Dentro de cada actuación proposta defínense os Axentes Implicados, que indican 
aquelas persoas responsables de poñer en marcha as diferentes actuacións.
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EI
XE1 EI
XE2TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO 

E PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA 
DE XÉNERO

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero, a través de 
mecanismos de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de socialización e 
xestión do territorio de Cangas.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral da cidadanía, fomentando 
cambios de actitudes favorables á corresponsabilidade de funcións sociais no ámbito 
doméstico

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Promover a mellora da calidade de vida das mulleres, especialmente aquelas que se 
atopen nunha situación de desvantaxe social

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero, a través de mecanismos 
de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de socialización e xestión do 
territorio de Cangas

Fomentar a 
formación, 
sensibilización en 
igualdade e 
coeducación

Difundir o IV PIOM, tanto 
entre o persoal técnico e 
político, como entre a 
cidadanía e impulsar a 
súa posta en marcha

Sensibilizar sobre a 
importancia da participación 
social, política e sindical das 
mulleres para a consecución 
da igualdade real

Promover a 
presenza e 
participación social 
das mulleres

9 medidas 3 medidas 3 medidas 4 medidas

Coñecer e visibilizar a 
situación diferencial das 
mulleres e dos homes de 
Cangas respecto á economía 
e ao emprego

Impulsar a introdución 
do principio de 
igualdade no tecido 
empresarial cangués

Promover o acceso das 
mulleres de Cangas ao 
emprego estable en 
condicións de igualdade

Diversificar 
opcións 
profesionais

2 medidas 2 medidas 5 medidas 3 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Promover hábitos de vida 
saudables para contribuír ao 
benestar físico e psíquico de 
mulleres e de homes dende 
unha perspectiva de xénero

Impulsar programas 
específicos de 
benestar e saúde para 
colectivos con especial 
vulnerabilidade

Introducir o enfoque 
de xénero no ámbito 
da cultura e do 
deporte

Promover a participación en 
actividades de deporte, lecer e 
cultura afastados de estereotipos 
de xénero

1 medida 4 medidas 2 medidas 2 medidas

Sensibilizar ao conxunto da cidadanía de Cangas sobre a 
necesaria corresponsabilidade de mulleres e homes no 
desempeño do traballo doméstico e de coidado de persoas 
dependentes

Xerar unha rede de servizos 
sociocomunitarios diversos e flexibles

6 medidas 4 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Contribuír a erradicar a violencia contra as mulleres, reforzando e mellorando a 
atención ás vítimas, ás súas fillas e fillos e á poboación de risco

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

Impulsar a sensibilización, a prevención e a loita contra a violencia de xénero

Informar e sensibilizar á 
cidadanía en materia de 
violencia de xénero

Consolidar o Centro de Información ás Mulleres de 
Cangas como o recurso de referencia en materia de 
violencia de xénero no territorio

6 medidas 4 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Mellorar a detección, asistencia e 
intervención en situacións de violencia 
contra as mulleres

4 medidas

A A

B

C

D D

01 02 01 0203 04

01

01

02

02

03 04

01 0102 03 04

Contidos do Plan: Esquema Xeral
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EI
XE1 EI
XE2TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO 

E PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA 
DE XÉNERO

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero, a través de 
mecanismos de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de socialización e 
xestión do territorio de Cangas.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral da cidadanía, fomentando 
cambios de actitudes favorables á corresponsabilidade de funcións sociais no ámbito 
doméstico

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Promover a mellora da calidade de vida das mulleres, especialmente aquelas que se 
atopen nunha situación de desvantaxe social

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero, a través de mecanismos 
de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de socialización e xestión do 
territorio de Cangas

Fomentar a 
formación, 
sensibilización en 
igualdade e 
coeducación

Difundir o IV PIOM, tanto 
entre o persoal técnico e 
político, como entre a 
cidadanía e impulsar a 
súa posta en marcha

Sensibilizar sobre a 
importancia da participación 
social, política e sindical das 
mulleres para a consecución 
da igualdade real

Promover a 
presenza e 
participación social 
das mulleres

9 medidas 3 medidas 3 medidas 4 medidas

Coñecer e visibilizar a 
situación diferencial das 
mulleres e dos homes de 
Cangas respecto á economía 
e ao emprego

Impulsar a introdución 
do principio de 
igualdade no tecido 
empresarial cangués

Promover o acceso das 
mulleres de Cangas ao 
emprego estable en 
condicións de igualdade

Diversificar 
opcións 
profesionais

2 medidas 2 medidas 5 medidas 3 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Promover hábitos de vida 
saudables para contribuír ao 
benestar físico e psíquico de 
mulleres e de homes dende 
unha perspectiva de xénero

Impulsar programas 
específicos de 
benestar e saúde para 
colectivos con especial 
vulnerabilidade

Introducir o enfoque 
de xénero no ámbito 
da cultura e do 
deporte

Promover a participación en 
actividades de deporte, lecer e 
cultura afastados de estereotipos 
de xénero

1 medida 4 medidas 2 medidas 2 medidas

Sensibilizar ao conxunto da cidadanía de Cangas sobre a 
necesaria corresponsabilidade de mulleres e homes no 
desempeño do traballo doméstico e de coidado de persoas 
dependentes

Xerar unha rede de servizos 
sociocomunitarios diversos e flexibles

6 medidas 4 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Contribuír a erradicar a violencia contra as mulleres, reforzando e mellorando a 
atención ás vítimas, ás súas fillas e fillos e á poboación de risco

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

Impulsar a sensibilización, a prevención e a loita contra a violencia de xénero

Informar e sensibilizar á 
cidadanía en materia de 
violencia de xénero

Consolidar o Centro de Información ás Mulleres de 
Cangas como o recurso de referencia en materia de 
violencia de xénero no territorio

6 medidas 4 medidas

OBXECTIVOS OPERATIVOS

Mellorar a detección, asistencia e 
intervención en situacións de violencia 
contra as mulleres

4 medidas

A A

B

C

D D

01 02 01 0203 04

01

01

02

02

03 04

01 0102 03 04
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Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero,  a través de 
mecanismos de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de 
socialización e xestión do territorio de Cangas.

Incorporación na programación de formación do concello dun curso básico de 
formación en igualdade e non discriminación por razón de sexo, para a totalidade 
de persoal funcionario, laboral e político.

Incorporación nas accións formativas promovidas polo concello que teñan unha 
duración superior a 20 horas un módulo en sensibilización de igualdade de xénero.

Difusión de todas as oportunidades de capacitación e formación en diversos 
niveis e especialidades en materia de igualdade efectiva de mulleres e homes 
(formación on line ou presencial) que existen a nivel estatal, autonómico, a 
través dos diferentes organismos e entidades.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área Igualdade 
Área Persoal 

Persoal Político Do Concello

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 

11, 12

1, 7, 9

Elaboración conxunta entre todas as asociacións de mulleres, e posterior 
difusión dunha Declaración de Principios na que se expliciten uns criterios 
mínimos de loita pola igualdade.

Continuación da realización de obradoiros de actividades educativas nos 
centros escolares do concello, tanto nos IES como nos CEIP.

Área Igualdade 
Asociacións de Mulleres 2, 3, 29

Promoción da desagregación de datos por sexo nas diferentes áreas e 
departamentos municipais.

Área Igualdade 11, 12

Impulso á inclusión na contratación administrativa de cláusulas sociais nas 
licitacións que favorezan a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Área Igualdade 
Área de Contratación 11, 12, 19

Organización e dinamización dun grupo estable de traballo sobre coeducación 
coa participación de persoal dos Centros de Ensino en diferentes niveis, e de 
persoal técnico experto en materia de coeducación, co obxecto de realizar unha 
aproximación diagnóstica á realidade da coeducación na vila e o deseño de 
estratexias de actuación concretas e temporais.

Área Igualdade 
Área de Educación 
Centros de Ensino 

Área de Prevención

12, 15, 16, 17

3, 11, 12, 
15, 16, 17

Continuación da conmemoración de días sinalados como o 8 de marzo, Dia 
Internacional da Muller e o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia 
de Xénero.

Área Igualdade 
Área de Comunicación

Área Igualdade 
Área de Comunicación

Área de Educación
Área de Prevención

3, 17, 29

P.D.*Responsables

Desenvolvemento da divulgación do IV PIOM entre toda a cidadanía canguesa, 
axentes socioeconómicos e persoal técnico e político do concello.

Constitución e consolidación do Consello de Igualdade en colaboración co tecido 
asociativo, sindical, empresarial, etc. O Consello de Igualdade conformará o nexo 
de unión, cooperación e participación social co obxectivo de promover 
actividades e iniciativas de igualdade, crear debates, informar sobre os dereitos 
das mulleres, contribuír e traballar na eliminación de barreiras ou a participación 
con outras concellerías, etc.

Constitución e consolidación da Comisión de Igualdade como órgano impulsor e 
coordinador da posta en marcha de iniciativas e accións contempladas neste PIOM.

ACTUACIÓNS

Área Igualdade 

Área Igualdade 
Persoal Político

Área Igualdade 
Persoal Político

3, 11, 12, 
17, 29

3, 11, 12, 16, 
17, 19, 20

11, 12

Establecemento e mantemento de canles de participación para a recollida de 
suxestións en canto ao desenvolvemento do IV PIOM de Cangas. Área Igualdade 

Área de Comunicación
3, 11, 12, 

17, 29

01

02

Fomentar a formación, sensibilización en igualdade e coeducación

Difundir o IV PIOM, tanto entre o persoal técnico e político, como entre a cidadanía 
e impulsar a súa posta en marcha

P.D.*Responsables

AÁREA

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE
OBXECTIVO ESTRATÉXICO



TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL

1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego

*P.D: POBOACIÓN DESTINATARIA

11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros 
educativos
15. Profesorado dos centros Educativos
16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial

20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral
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Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero,  a través de 
mecanismos de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de 
socialización e xestión do territorio de Cangas.

Incorporación na programación de formación do concello dun curso básico de 
formación en igualdade e non discriminación por razón de sexo, para a totalidade 
de persoal funcionario, laboral e político.

Incorporación nas accións formativas promovidas polo concello que teñan unha 
duración superior a 20 horas un módulo en sensibilización de igualdade de xénero.

Difusión de todas as oportunidades de capacitación e formación en diversos 
niveis e especialidades en materia de igualdade efectiva de mulleres e homes 
(formación on line ou presencial) que existen a nivel estatal, autonómico, a 
través dos diferentes organismos e entidades.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área Igualdade 
Área Persoal 

Persoal Político Do Concello

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 

11, 12

1, 7, 9

Elaboración conxunta entre todas as asociacións de mulleres, e posterior 
difusión dunha Declaración de Principios na que se expliciten uns criterios 
mínimos de loita pola igualdade.

Continuación da realización de obradoiros de actividades educativas nos 
centros escolares do concello, tanto nos IES como nos CEIP.

Área Igualdade 
Asociacións de Mulleres 2, 3, 29

Promoción da desagregación de datos por sexo nas diferentes áreas e 
departamentos municipais.

Área Igualdade 11, 12

Impulso á inclusión na contratación administrativa de cláusulas sociais nas 
licitacións que favorezan a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Área Igualdade 
Área de Contratación 11, 12, 19

Organización e dinamización dun grupo estable de traballo sobre coeducación 
coa participación de persoal dos Centros de Ensino en diferentes niveis, e de 
persoal técnico experto en materia de coeducación, co obxecto de realizar unha 
aproximación diagnóstica á realidade da coeducación na vila e o deseño de 
estratexias de actuación concretas e temporais.

Área Igualdade 
Área de Educación 
Centros de Ensino 

Área de Prevención

12, 15, 16, 17

3, 11, 12, 
15, 16, 17

Continuación da conmemoración de días sinalados como o 8 de marzo, Dia 
Internacional da Muller e o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia 
de Xénero.

Área Igualdade 
Área de Comunicación

Área Igualdade 
Área de Comunicación

Área de Educación
Área de Prevención

3, 17, 29

P.D.*Responsables

Desenvolvemento da divulgación do IV PIOM entre toda a cidadanía canguesa, 
axentes socioeconómicos e persoal técnico e político do concello.

Constitución e consolidación do Consello de Igualdade en colaboración co tecido 
asociativo, sindical, empresarial, etc. O Consello de Igualdade conformará o nexo 
de unión, cooperación e participación social co obxectivo de promover 
actividades e iniciativas de igualdade, crear debates, informar sobre os dereitos 
das mulleres, contribuír e traballar na eliminación de barreiras ou a participación 
con outras concellerías, etc.

Constitución e consolidación da Comisión de Igualdade como órgano impulsor e 
coordinador da posta en marcha de iniciativas e accións contempladas neste PIOM.

ACTUACIÓNS

Área Igualdade 

Área Igualdade 
Persoal Político

Área Igualdade 
Persoal Político

3, 11, 12, 
17, 29

3, 11, 12, 16, 
17, 19, 20

11, 12

Establecemento e mantemento de canles de participación para a recollida de 
suxestións en canto ao desenvolvemento do IV PIOM de Cangas. Área Igualdade 

Área de Comunicación
3, 11, 12, 

17, 29

01

02

Fomentar a formación, sensibilización en igualdade e coeducación

Difundir o IV PIOM, tanto entre o persoal técnico e político, como entre a cidadanía 
e impulsar a súa posta en marcha

P.D.*Responsables

AÁREA

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE
OBXECTIVO ESTRATÉXICO

03

04

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Difusión do traballo e as actividades das asociacións de mulleres. Área Igualdade 
Área de Comunicación 1, 2, 3, 29

ACTUACIÓNS P.D.*Responsables

ACTUACIÓNS P.D.*Responsables

Organización de actividades que fomenten a participación das mulleres nas 
representacións políticas, sindicais e empresariais.

Continuación coa visibilización, valoración e recoñecemento público das 
mulleres, nomeadamente das galegas, mediante o incremento do número de 
nomes de mulleres asignados a espazos e actividades relacionadas co concello: 
rúas, centros, certames, proxectos, edificacións públicas, etc.

Difunsión entre nenas e mozas modelos de mulleres con responsabilidade 
empresarial, política e sindical fomentando tamén a diversificación profesional.

Área de Igualdade
Área Desenvolvemento Local 

Colectivos Específicos

Área de Igualdade
Área Desenvolvemento Local 

Colectivos Específicos

Área de Igualdade 
Área de Educación

 Área de Xuventude 
Comunidade Educativa

Área de Igualdade 
Área de Urbanismo

Área de Cultura
Área de Turismo

1, 8, 19, 20

2 9

1, 14

Sensibilizar sobre a importancia da participación social, política e sindical das 
mulleres para a consecución da igualdade real.

Organización de actividades que fomenten a participación das mulleres nas 
representacións políticas, sindicais e empresariais.

Continuación da divulgación e o apoio técnico e asesoría para a creación de 
asociacións de mulleres, facilitando a súa constitución a través asesoramento, 
tramitación de subvencións, etc.

Continuidade da Escola de Empoderamento na que se facilite a nenas, mozas e 
mulleres a aprendizaxe e adestramento en habilidades e actitudes sobre 
liderado, empoderamento persoal, autoafirmación, asertividades, traballo en 
equipo, etc.

Área de Igualdade 
Área de Benestar 

Área de Educación

Área de Igualdade 
Area de Benestar

 Área de Comunicación

1, 8, 19, 20

1, 2, 3

1

Promover a presenza e participación social das mulleres.

Promover a progresiva incorporación da perspectiva de xénero,  a través de 
mecanismos de sensibilización e formación, no traballo dos axentes de 
socialización e xestión do territorio de Cangas.AÁREA

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE
OBXECTIVO ESTRATÉXICO



Área de Igualdade 
Área de Educación
Área de Benestar 

Impulsar a integración laboral e o emprendemento das mulleres en condicións 
de igualdade, así como fomentar unha cultura laboral máis igualitaria e 
diversificada.

Introdución de xeito sistemático da variable sexo en todas as estatísticas, bases 
de datos, recollidas de información, etc. relacionadas co ámbito do emprego, a 
formación para o emprego e a promoción económica no concello.

Difundir entre o empresariado e organizacións de Cangas as axudas para a 
implantación de Plans de igualdade nas empresas e os seus beneficios.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego
Tecido Empresarial

11, 12

3, 19, 20, 26

P.D.*Responsables

Difusión entre o tecido empresarial da zona a través da Federación de 
Comerciantes e Industrias do Morrazo (en adiante FECIMO) dos distintos 
recursos, medidas existentes e axudas existentes dirixidas ao fomento do 
emprego e a contratación feminina.

Fomento, incentivo e apoio á continuidade das iniciativas empresariais promovidas 
por mulleres a través da oferta de axudas, asesoramento, formación e 
acompañamento no proceso de definición e consolidación da idea empresarial.

ACTUACIÓNS

19, 20

01

02

Coñecer e visibilizar a situación diferencial das mulleres e dos homes de Cangas 
respecto á economía e ao emprego.

Impulsar a introdución do principio de igualdade no tecido empresarial cangués.

P.D.*Responsables

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

03

ACTUACIÓNS P.D.*Responsables

Promover o acceso das mulleres de Cangas ao emprego estable en condicións de 
igualdade

B
ÁREA

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego
1, 8, 19, 20

Desenvolvemento de programas que permitan ás mulleres adquirir capacitación e 
práctica naqueles sectores nos que se encontran subrepresentadas e nos sectores 
emerxentes de emprego.

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

1, 10

7

Desenvolvemento de programas de alfabetización dixital para mulleres e formación 
en novas TICs que rompa coa fenda dixital, o illamento e fomente a participación 
social e económica.

Área Igualdade 
Área de Benestar

Área de Prom. 
Económica/ Emprego

1, 2, 10, 21

Fomento, incentivo e apoio á continuidade das iniciativas empresariais promovidas 
por mulleres a través da oferta de axudas, asesoramento, formación e 
acompañamento no proceso de definición e consolidación da idea empresarial.

Oferta a nenas, rapazas e mulleres novas do aprendizaxe de habilidades e actitudes 
sobre liderado, empoderamento persoal, autoafirmación, asertividade, traballo en 
equipo, etc.

Adecuación dos horarios dos programas de formación para o emprego coa 
conciliación da vida familiar.

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego
1, 8, 19, 20

1, 2, 14

Contidos do Plan: Eixe 1
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ACTUACIÓNS P.D.*Responsables

Diversificar opcións profesionais.04

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Asesoramento aos equipos de orientación educativa para a ruptura de roles e 
estereotipos na formación de expectativas e opcións académicas e laborais 
dirixidas ao alumnado nos últimos cursos de ESO promovendo unha maior 
diversificación profesional.

Área de Igualdade
Área de Prom. 

Económica/ Emprego 
Área de Educación

 Área de Prevención 
Profesorado

13
14
15
16
17

Impulsar a integración laboral e o emprendemento das mulleres en condicións 
de igualdade, así como fomentar unha cultura laboral máis igualitaria e 
diversificada.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

B
ÁREA

Desenvolvemento de programas que permitan ás mulleres adquirir capacitación e 
práctica naqueles sectores nos que se encontran subrepresentadas e nos sectores 
emerxentes de emprego.

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego
1, 10

Área de Igualdade 
Área de Educación
Área de Benestar 

Oferta a nenas, rapazas e mulleres novas do aprendizaxe de habilidades e actitudes 
sobre liderado, empoderamento persoal, autoafirmación, asertividade, traballo en 
equipo, etc.

1, 2, 14

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego

*P.D: POBOACIÓN DESTINATARIA

11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros 
educativos
15. Profesorado dos centros Educativos
16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial

20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral

TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Educación
Área de Cultura
Área de Deporte

Área de Xuventude
Anpas

Promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral da cidadanía, 
fomentando cambios de actitudes favorables á corresponsabilidade de 
funcións sociais no ámbito doméstico

Realización de campañas e outras actividades dirixidas ao conxunto da 
poboación orientadas a difundir a necesidade de que homes e mulleres se 
corresponsabilicen na realización de labores do fogar, coidado de persoas e 
educación dos fillos e fillas.

Difusión entre o empresariado e sindicatos do municipio da normativa existente 
sobre conciliación da vida laboral, persoal e familiar.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área Igualdade 

Área Igualdade 

Área Igualdade 
Área de Prom. 

Económica/ Emprego

Área Igualdade 
Tecido Empresarial

Organizacións Sindicais

3, 29

8, 19, 20

3, 16, 28

8,  11, 19, 20

1, 2, 5, 16

P.D.*Responsables

Incentivo da utilización, por parte dos homes, de permisos e licenzas para o 
coidado de menores e persoas dependentes.

Impulso ao desenvolvemento nos centros educativos de programas que favorezan a 
autonomía persoal de mozas e mozos no ámbito doméstico e de coidados 
favorecendo a corresponsabilidade desde as idades máis temperás.

Execución de actividades formativas dirixidas a mulleres co obxectivo de reflexionar 
sobre o uso dos tempos e dos espazos requiridos á hora de desenvolver as actividades 
destinadas á produción doméstica e as labores asociadas aos coidados.

01

02

Sensibilizar ao conxunto da cidadanía de Cangas sobre a necesaria 
corresponsabilidade de mulleres e homes no desempeño do traballo doméstico e 
de coidado de persoas dependentes.

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

ACTUACIÓNS P.D.*Responsables

Xerar unha rede de servizos sociocomunitarios diversos e flexibles.

Área de Igualdade
Área de Educación
Área de Prevención

Profesorado
Anpas

13

Programación e execución de accións formativas dirixidas aos homes para o fomento 
de novos modelos de masculinidade ligados a aspectos de xustiza social vinculados á 
corresponsabilidade familiar desde a perspectiva da ética dos coidados.

Área de Igualdade
Área de Prevención

Divulgación dos recursos e servizos de conciliación existentes no municipio (escolas 
infantís, ludoteca, SAF, etc.) 29

Fomento, en igualdade de condicións, da accesibilidade das persoas con 
responsabilidades familiares de coidado aos cursos de formación en aspectos como 
lugar, horario ou servizo de coidado a terceiras persoas

Área Igualdade 
Área de Benestar

Área de Prom. 
Económica/ Emprego

5, 9, 10

Realización dunha análise dos recursos e servizos de conciliación, adecuación e 
dispoñibilidade, do Concello de Cangas e, deste xeito, coñecer a realidade e detectar 
novas necesidades de conciliación.

Continuación do desenvolvemento de actividades para nenos e nenas fóra do horario 
escolar e en períodos de vacacións, tendo en conta a perspectiva de xénero, o 
fomento da corresponsabilidade e a resolución pacífica de conflitos.

Área Igualdade 
Área de Benestar

Área de Xuventude
Área Igualdade 

Área de Benestar
Área de Xuventude

3, 5,  7, 16

13

C
ÁREA

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

Contidos do Plan: Eixe 1
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1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego

*P.D: POBOACIÓN DESTINATARIA

11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros 
educativos
15. Profesorado dos centros Educativos
16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial

20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral

TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Área de Igualdade 
Área de Deporte

Área de Igualdade 
Área de Deporte

Promover a mellora da calidade de vida das mulleres, especialmente aquelas 
que se atopen nunha situación de desvantaxe social

Fomento da educación para a saúde individual e grupal en relación coas distintas 
etapas da vida e con enfoque de xénero.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Prevención
Área de Sanidade

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Igualdade
Área de Benestar

Responsables

Identificación das necesidades das persoas coidadoras no contorno familiar, a 
partir das cales se poidan deseñar programas e servizos orientados ao 
asesoramento, ao apoio á coidadora ou coidador, ao respiro familiar en fins de 
semana e períodos de vacacións, etc. e á necesaria corresponsabilidade de 
homes e mulleres.
Continuación dos programas de atención a colectivos de especial vulnerabilidade: 
mulleres inmigrantes, con diversidade funcional, en risco de exclusión social, en 
situación de dependencia, en contextos de prostitución, etc.

ACTUACIÓNS

01

02

Promover hábitos de vida saudables para contribuír ao benestar físico e psíquico 
de mulleres e de homes dende unha perspectiva de xénero.

Impulsar programas específicos de benestar e saúde para colectivos con especial 
vulnerabilidade

Responsables

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

03

ACTUACIÓNS Responsables

Promover a participación en actividades de deporte, lecer e cultura afastados de 
estereotipos de xénero

Promoción nas actividades de asociacións e entidades de mulleres e impulsoras de 
actividades culturais difundan o labor das mulleres e/ou se difundan valores de 
igualdade.

Fomento da participación dos nenos, mozos e homes nas escolas ou actividades 
deportivas municipais nas que estean subrepresentados.

Inclusión na programación dos servizos culturais e deportivos actividades que xeren 
interese tanto para homes como para mulleres, mozos e mozas, nenos e nenas de 
maneira que se cree un ámbito compartido onde introducir a perspectiva de xénero e 
facer divulgación destas actividades coidando a linguaxe non sexista e evitando 
estereotipos de xénero.

Desenvolvemento de accións positivas que incentiven ás nenas, mozas e mulleres 
adultas no exercicio e na práctica deportiva nas escolas ou actividades deportivas 
municipais, apoiando especialmente aqueles casos en que estean subrepresentadas.

Área Igualdade 
Área de Cultura 
Área de Deporte

Área Igualdade 
Área de Cultura 

Tecido Asociativo

1, 3, 17,
28, 29

1, 3, 14, 29

17, 29

3, 28

1, 2, 3, 4, 5
16, 18, 29

1, 21,  22, 23

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Prom. 
Económica/ Emprego

Área de Sanidade
Tecido Asociativo

Promoción e continuación de pautas de atención e coordinación dirixidas ás mulleres 
en situación de desvantaxe social en colaboración con outros departamentos 
municipais e entidades adicadas ao traballo con diferentes colectivos.

1,  2, 3, 
21,  22, 23

Área de Igualdade
Área de Benestar

Formalización da incorporación da perspectiva de xénero no protocolo de actuación e 
seguimento entre as áreas de Benestar Social e Igualdade. 1, 21,  22, 23

5

P.D.*

P.D.*

P.D.*

04

ACTUACIÓNS Responsables

Introducir o enfoque de xénero no ámbito da cultura e do deporte

P.D.*

D
ÁREA

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

Contidos do Plan: Eixe 1
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Área de Igualdade 
Área de Deporte

Área de Igualdade 
Área de Deporte

Promover a mellora da calidade de vida das mulleres, especialmente aquelas 
que se atopen nunha situación de desvantaxe social

Fomento da educación para a saúde individual e grupal en relación coas distintas 
etapas da vida e con enfoque de xénero.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Prevención
Área de Sanidade

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Igualdade
Área de Benestar

Responsables

Identificación das necesidades das persoas coidadoras no contorno familiar, a 
partir das cales se poidan deseñar programas e servizos orientados ao 
asesoramento, ao apoio á coidadora ou coidador, ao respiro familiar en fins de 
semana e períodos de vacacións, etc. e á necesaria corresponsabilidade de 
homes e mulleres.
Continuación dos programas de atención a colectivos de especial vulnerabilidade: 
mulleres inmigrantes, con diversidade funcional, en risco de exclusión social, en 
situación de dependencia, en contextos de prostitución, etc.

ACTUACIÓNS

01

02

Promover hábitos de vida saudables para contribuír ao benestar físico e psíquico 
de mulleres e de homes dende unha perspectiva de xénero.

Impulsar programas específicos de benestar e saúde para colectivos con especial 
vulnerabilidade

Responsables

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

03

ACTUACIÓNS Responsables

Promover a participación en actividades de deporte, lecer e cultura afastados de 
estereotipos de xénero

Promoción nas actividades de asociacións e entidades de mulleres e impulsoras de 
actividades culturais difundan o labor das mulleres e/ou se difundan valores de 
igualdade.

Fomento da participación dos nenos, mozos e homes nas escolas ou actividades 
deportivas municipais nas que estean subrepresentados.

Inclusión na programación dos servizos culturais e deportivos actividades que xeren 
interese tanto para homes como para mulleres, mozos e mozas, nenos e nenas de 
maneira que se cree un ámbito compartido onde introducir a perspectiva de xénero e 
facer divulgación destas actividades coidando a linguaxe non sexista e evitando 
estereotipos de xénero.

Desenvolvemento de accións positivas que incentiven ás nenas, mozas e mulleres 
adultas no exercicio e na práctica deportiva nas escolas ou actividades deportivas 
municipais, apoiando especialmente aqueles casos en que estean subrepresentadas.

Área Igualdade 
Área de Cultura 
Área de Deporte

Área Igualdade 
Área de Cultura 

Tecido Asociativo

1, 3, 17,
28, 29

1, 3, 14, 29

17, 29

3, 28

1, 2, 3, 4, 5
16, 18, 29

1, 21,  22, 23

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Prom. 
Económica/ Emprego

Área de Sanidade
Tecido Asociativo

Promoción e continuación de pautas de atención e coordinación dirixidas ás mulleres 
en situación de desvantaxe social en colaboración con outros departamentos 
municipais e entidades adicadas ao traballo con diferentes colectivos.

1,  2, 3, 
21,  22, 23

Área de Igualdade
Área de Benestar

Formalización da incorporación da perspectiva de xénero no protocolo de actuación e 
seguimento entre as áreas de Benestar Social e Igualdade. 1, 21,  22, 23

5

P.D.*

P.D.*

P.D.*

04

ACTUACIÓNS Responsables

Introducir o enfoque de xénero no ámbito da cultura e do deporte

P.D.*

D
ÁREA

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego

*P.D: POBOACIÓN DESTINATARIA

11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros 
educativos
15. Profesorado dos centros Educativos
16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial

20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral
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Contidos do Plan: Eixe 2

Impulsar a sensibilización, a prevención e a loita contra a violencia de xénero

Continuación das accións de sensibilización contra a violencia de xénero dirixidas 
á cidadanía en xeral que presten especial atención ás situacións das mulleres nas 
diferentes idades.

Colaboración en todas aquelas campañas que se desenvolvan en materia de violencia 
de xénero, a nivel estatal e autonómico mediante a súa difusión entre o persoal do 
concello, asociacións, axentes sociais, educación e as webs institucionais.

Continuación cos programas de intervención en sensibilización e formación a 
nivel escolar, adaptando os contidos segundo as idades e traballando sobre a 
resolución pacífica de conflitos, reforzando o valor da igualdade entre homes e 
mulleres, tolerancia e respecto e a identificación de condutas de violencia de 
xénero no noivado.

ACTUACIÓNS

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área Igualdade 

Área Igualdade 

3, 29

3, 29

16, 18

1, 2, 3, 
17, 29

Continuación da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional contra a 
violencia de xénero.

Introdución de módulos sobre prevención de violencia de xénero na Educación de 
Persoas Adultas.

Área Igualdade 
Área de Educación  

Área de Comunicación

Área Igualdade 
Área de Benestar

Área de Educación
Área de Prevención

Área Igualdade 
Área de Benestar

Área de Educación
Área de Prevención

Área Igualdade 
Área de Benestar

13, 15,  
16, 17

Inclusión nas actividades formativas das escolas de nais e pais módulos sobre 
prevención de violencia de xénero.

20

P.D.*Responsables

Mantemento do programa de asesoramento xurídico impulsando o estudo das 
necesidades do servizo e a adecuación do mesmo á poboación para realizar os 
axustes e reaxustes necesarios para a súa mellora.

Establecemento, nas casuísticas de violencia de xénero, de canles específicos e 
prioritarios no acceso aos diferentes servizos e programas xestionados pola área 
de Benestar Social.

Mantemento do programa de asesoramento e atención psicolóxica impulsando o 
estudo das necesidades do servizo e a adecuación do mesmo á poboación para 
realizar os axustes e reaxustes necesarios para a súa mellora.

ACTUACIÓNS

Área Igualdade 

Área Igualdade 

Área Igualdade 
Área de Comunicación

1, 22

1, 22

1, 22, 29

22

Difusión periódica a través de documentos informativos, das pautas de 
actuación e os recursos que as diferentes Administracións poñen a disposición 
das persoas inmersas en situacións de violencia de xénero.

Área Igualdade 
Área de Comunicación

01

02

Informar e sensibilizar á cidadanía en materia de violencia de xénero.

Consolidar o Centro de Información ás Mulleres de Cangas como o recurso de 
referencia en materia de violencia de xénero no territorio.

P.D.*Responsables

A

SENSIBILIZACIÓN, COEDUCACIÓN E FORMACIÓN EN IGUALDADE
OBXECTIVO ESTRATÉXICO

ÁREA
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Contribuír a erradicar a violencia contra as mulleres, reforzando e mellorando a 
atención ás vítimas, ás súas fillas e fillos e á poboación de risco.

OB
XE

CT
IV

OS
 O

PE
RA

TI
VO

S

Área de Igualdade

Área de Igualdade
Área de Benestar

Dar continuidade ao labor do CIM nos servizos de información, asesoramento e 
atención psicolóxica e xurídica e social en situacións de violencia de xénero, 
garantir unha intervención rápida nos casos de malos tratos e evitar ás múltiples 
discriminacións. 

Continuación dende o CIM co labor de detección e información ás mulleres vítimas 
sobre recursos e servizos e programas específicos de atención coordinadamente co 
resto dos organismos e institucións implicadas.

ACTUACIÓNS

01 Mellorar a detección, asistencia e intervención en situacións de violencia contra as mulleres.

Responsables

SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

21,  22

21,  22

21,  22

1, 21,  22

Área de Igualdade
Área de Benestar

Área de Prom. 
Económica/ Emprego

Favorecemento da inserción sociolaboral das mulleres vítimas de violencia de xénero, 
dándolles prioridade no acceso a cursos de formación, programas de emprego e 
axudas municipais.

Área de Igualdade
Todas as áreas do Concello

Dar continuidade ás medidas positivas de priorizar o acceso a diferentes servizos 
municipais a mulleres vítimas de violencia de xénero así como a seus fillos e fillas e/ou 
maiores dependentes.

P.D.*

D

OBXECTIVO ESTRATÉXICO

ÁREA

1. Mulleres e colectivos de mulleres
2. Asociacións de mulleres
3. Tecido asociativo
4. Persoas maiores
5. Persoas coidadoras
6. Mocidade
7. Poboación activa
8. Persoas emprendedoras
9. Persoas en situación de desemprego
10. Mulleres en situación de desemprego

*P.D: POBOACIÓN DESTINATARIA

11. Persoal Técnico Municipal
12. Representantes Políticos Municipais
13. Alumnado dos centros educativos
14. Alumnado feminino dos centros 
educativos
15. Profesorado dos centros Educativos
16. ANPAS
17. Comunidade Educativa
18. Familias
19. Tecido Empresarial

20. Organizacións Sindicais
21. Mulleres en risco de exclusión
22. Mulleres vítimas de violencia de xénero
23. Mulleres con diversidade funcional
24. Garda Civil
25. Policía Local
26. SERGAS
27. Xulgado
28. Nenos, mozo s e homes
29. Toda a poboación en xeral

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
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O IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello de Cangas establece un período de vixencia de catro 
anos, o transcorrido do 2.016 ao 2.020.

En todo caso, previo informe técnico, podería aprobarse en Pleno 
unha prórroga de ata dous anos máis, co obxecto de que durante 
dito período, se simultanearan a execución das actuacións 
pendentes coa súa avaliación global, procedendo posteriormente á 
elaboración dun novo plan estratéxico de igualdade tendo en conta 
a avaliación realizada e, deste xeito, continuar dando resposta ás 
situacións de desigualdade que se detecten e alcanzar unha maior 
equidade entre os xéneros no Concello de Cangas.

Periodo de Vixencia

Praia de Areamilla (Darbo)
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Título de la sección

Seguimento e avaliación

Ría de Vigo
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O seguimento e avaliación do IV PIOM do Concello de Cangas permite coñecer o grao 
de funcionamento da proposta de traballo, así como, flexibilizar os seus contidos 
para adaptalos ás necesidades que poidan xurdir durante a súa realización. Ao 
mesmo tempo, a avaliación permítenos coñecer o nivel de realización acadado e o 
impacto que o IV PIOM vai tendo na sociedade.

Para iso, establécense unha serie de indicadores que determinarán que factores se 
van a medir, como e cando se medirán. Tipos de indicadores:

Indicadores de cumprimento: Recollen datos cuantitativos de cumprimento, 
por exemplo: índices e porcentaxe de participación, cumprimento horario, 
temario, asistencia, idades, etc. Estes indicadores actúan como control nas 
avaliacións intermedias e finais.

Indicadores de valoración: Identifican fortalezas e debilidades do PIOM. 
Pretenden medir o nivel de acertos e erros, se responde ás expectativas tanto 
das persoas destinatarias, como de outras persoas involucradas.

Indicadores de eficiencia: Miden os tempos empregados nas diferentes 
accións, os medios, materiais e recursos utilizados, se foron suficientes e/ou 
axeitados para acadar os obxectivos, etc.

Indicadores de eficacia: Avalían o nivel de consecución de obxectivos das 
distintas actividades, se estas foron coherentes, eficientes, etc.

A avaliación do IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes será 
continua e desenvolverase ao longo de toda a vixencia do mesmo.

A Comisión de Igualdade será a responsable de administrar axeitadamente os 
instrumentos, ben porque os cumprimenta directamente ou porque informa, recolle 
e custodia dito material.

Seguimento e avaliación08.
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Seguimento e avaliación

Definimos a continuación os dous instrumentos de recollida de datos, un 
dirixido a institucións e outro a participantes das accións:

AVALIACIÓN E CONTROL DAS ACCIONES POSTAS EN MARCHA NO
IV PLAN DE IGUALDADE 2016-2020

INSTRUMENTO PARA INSTITUCIÓNS

AREA ESTRATÉXICA DE INTERVENCIÓN DO IV PIOM (marcar cunha X):

DENOMINACIÓN DA ACCIÓN

EIXE 1. TRANSVERSALIDADE, EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL
ÁREA A. Sensibilización, Coeducación e Formación en Igualdade
ÁREA B. Promoción Económica e Emprego
ÁREA C. Conciliación e Corresponsabilidade
ÁREA D. Saúde, Benestar e Calidade de Vida

SENSIBILIZACIÓN 
DIVULGACIÓN 
INVESTIGACIÓN, ESTUDOS E PUBLICACIÓNS 
ADAPTAR PROCEDEMENTOS, DOCUMENTOS, ETC
CREACIÓN DE REDES

EXECUCIÓN  DIRECTA POR ORGANO PÚBLICO:

EXECUCIÓN MEDIANTE SUBVENCIÓN:

EXECUCIÓN MEDIANTE PROPOSTA DE 
ASOCIACIÓN OU ENTIDADE INDEPENDENTE:

SUBSCRICIÓN DE CONVENIO E ACORDOS DE 
COLABORACIÓN
INFORMACIÓN
FORMACIÓN
INTERVENCIÓN

OUTROS:

EIXE 2. ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
ÁREA A. Sensibilización, Coeducación e Formación en Igualdade
ÁREA D. Saúde, Benestar e Calidade de Vida

DATAS DE EXECUCIÓN

LUGAR DE EXECUCIÓN

TIPO DE ACCIÓN

RESPONSABLE DA EXECUCIÓN

ENTIDADE OU DEPARTAMENTO RESPONSABLE DA ACCIÓN

PROFESIONAIS DESTINADOS Á ACCIÓN

Nº:

IDADE:

SEXO:

POSTO:

CONCELLO
DE CANGAS
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OBXECTIVO PRINCIPAL

COLECTIVO:
Nº MULLERES/MOZAS/NENAS PARTICIPANTES:
Nº HOMES/MOZOS/NENOS PARTICIPANTES
TRAMOS DE IDADE E/OU IDADES:
PROFESIÓNS/CURSO:

ORGANISMO QUE FINANCIA:
IMPORTE TOTAL:

€
€

€ €
Persoal:
Material funxible e non funxible:

DESAGREGADO:

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBXECTIVO (DIRECTO E INDIRECTO)

ORZAMENTO

SITUACIÓN ANTES DA ACTUACIÓN:

VALORACIÓN E/OU RESULTADOS ACADADOS:

COMENTARIOS:

Divulgación:
Outros:

CONCELLO
DE CANGAS

AVALIACIÓN E CONTROL DAS ACCIONES POSTAS EN MARCHA NO
IV PLAN DE IGUALDADE 2016-2020

INSTRUMENTO PARA INSTITUCIÓNS
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ACCIÓN:

SEXO:
PROFESIÓN:
POSTO DE TRABALLO ACTUAL:
ENTIDADE/ASOCIACIÓN/CLUB/DEPARTAMENTO AO QUE PERTENCE:

Coñece os obxectivos que pretende acadar a actividade:
A actividade axustouse aos obxectivos:

A metodoloxía empregada facilitou a consecución dos obxectivos:
A metodoloxía empregada motivou a participación e/ou implicación na actividade:
A metodoloxía empregada resultou útil:
A duración da actividade foi axeitada:
O horario do desenvolvemento da actividade foi axeitado:

IDADE:

DATA DE REALIZACIÓN:

HORARIO:LUGAR DE REALIZACIÓN:

As instalacións onde se desenvolveu a actividade foron axeitadas:
As instalacións tiña o equipamento axeitado:
Tiñan o material ou medios suficientes e axeitados para o desenvolvemento da actividade:

A actividade foi suficientemente difundida:
A difusión da actividade era clara e entendible:

DATOS PERSOA PARTICIPANTE

OBXECTIVOS

METODOLOXÍA

MEDIOS, MATERIAIS E INSTALACIÓNS

A persoa responsable da acción tiña a preparación e coñecementos suficientes para o seu desenvolvemento:
A persoa responsable da acción facilitou a participación e integración de quen participou na acción:
A persoa responsable da acción facilitou a consecución do obxectivo da acción:

DINAMIZADOR/A

DIFUSIÓN

OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS:

CONCELLO
DE CANGAS

AVALIACIÓN E CONTROL DAS ACCIONES POSTAS EN MARCHA NO
IV PLAN DE IGUALDADE 2016-2020

INSTRUMENTO PARA PERSOAS PARTICIPANTES
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INDICADORES:

ÁREA ESTRATEXIA DE INTERVENCIÓN 
E TIPO DE ACCIÓN

PÚBLICO OBXECTIVO E ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

RESPONSABILIDADE DA EXECUCIÓN

OBXECTIVO/S QUE PERSEGUE

ORZAMENTO

Nº de obxectivos 
Definición de obxectivos

Quen convoca
Quen executa
Quen controla
Quen dinamiza

Nº de accións por cada una das áreas de 
intervención
Nº de cursos
Nº materiais elaborados
Nº de estudos
Nº de campañas
Nº de actuación de intervención
Nº de reunións de coordinación
Nº de programas

Nº de participantes femininas
Nº de participantes masculinos
Tramos de idade
Profesións
Postos que ocupan
Nº de departamentos 
Nº de asociacións, clubs ou entidades
Nº de empresas

Organismo que finanza
Orzamento desagregado ou destino de 
cada partida.
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RENDIBILIDADE

TEMPORIZACIÓN

PROFESIONAIS ENCARGADOS/AS 
DAS ACTIVIDADES

SITUACIÓN ANTES DA ACCIÓN

SITUACIÓN POSTERIOR Á ACCIÓN

Descrición ou avaliación anterior á acción

Descrición ou avaliación posterior á acción

Nº de horas
Nº de días (á semana, ao mes, ao trimestre, 
ao ano)

Custo final da actividade
Custo final por destinataria/a directo/a
Custo final por destinataria/o indirecto/a

Nº de profesionais diferenciados por sexo
Profesión
Posto de traballo
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Glosario de termos

Fonte do atrio parroquial da igrexa de Darbo
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Acción positiva A

Barreiras invisibles

Coeducación

Medida dirixida a un grupo de poboación específico mediante a que se pretende 
corrixir, compensar ou previr unha situación de desigualdade de feito en relación con 
outro grupo, sen que esta medida resulte prexudicial para ningún grupo.

Conxunto de actitudes, prexuízos, estereotipos, normas, valores, comportamentos 
ou expectativas que asumen ou cos que se identifican implicitamente as persoas en 
virtude dunha educación e dunha socialización condicionadas pola súa pertenza a 
un sexo ou outro e que impiden ou dificultan o seu desenvolvemento pleno e integral 
como persoas suxeito de dereitos e liberdades, así como a súa capacitación para 
integrarse nunha actividade asociada ao outro sexo.

É un termo utilizado comunmente para referirse á educación conxunta de dous ou 
máis grupos de poboación netamente distintos: aínda cando foi ás veces aplicado á 
educación conxunta de grupos formados sobre a base de características de diversos 
tipos (clase social, etnia, etc.) o seu uso habitual fai referencia á educación conxunta 
de dous colectivos humanos específicos: os homes e as mulleres.

Conciliación Da Vida 
Persoal, Laboral e Profesional
Supón propiciar as condicións para lograr un axeitado equilibrio entre as 
responsabilidades persoais, familiares e laborais.

Corresponsabilidade
Sistema de asunción compartida de responsabilidades que implica a existencia 
dun equilibrio na toma de decisións, na repartición das responsabilidades e na 
distribución do tempo. É a única vía posible para que toda persoa poida desenvolverse 
plenamente tanto no eido persoal como no profesional, sen ter que renunciar a 
ningunha das dúas esferas.

Glosario de termos10.

B

C
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Glosario de termos

Enfoque de xénero

Empoderamento

Estereotipos de xénero

Visión que teñen os homes e visión que teñen as mulleres ante un mesmo feito, o que 
determina unha interpretación diferente entre uns e outras.

Desenvolvemento das capacidades persoais para dirixir a propia vida e participar na 
comunidade en todos os termos sociais, culturais e económicos.

Idea preconcibida e común que se lles impón aos homes e mulleres; refírese a atributos 
físicos, de personalidade, de comportamento e tamén de actitude.

Desigualdade de xénero

Diversidade de xénero

Conxunto de condicións e situacións diferenciais e de desigual valor entre mulleres 
e homes debidas á diferenza de roles masculino - feminino que subsiste pesa a terse 
acadado a igualdade xurídica forma.

Necesidade de incorporar os valores de xénero como un modo útil de abordar 
a complexidade e ambigüidade de diferentes contornas. As mulleres non son 
consideradas coma un grupo desfavorecido, coma un colectivo que reivindica dereitos, 
senón coma suxeitos que teñen valores que aportar á sociedade en xeral.

D

E
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Glosario de termos

Mainstreaming de xénero

Igualdade de Oportunidades 
entre Homes e Mulleres

Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes

Transversalidade. Acción de integrar a perspectiva de xénero nas políticas públicas. 

Ausencia de toda barreira sexista para a participación económica, política e social.

É un instrumento de traballo no que se establecen actuacións dirixidas a 
mellorar as situacións de desigualdade das mulleres en todos os ámbitos da vida, 
encamiñadas a lograr unha igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. 

I

M

P
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