
 

 

 

 

Resumo da elaboración 

IV PLAN DE IGUALDADE E DA PREVENCIÓN DA 

VIOLENCIA DE XÉNERO 

Concello de Teo 

(2019-2023) 
 

Teo, 13 de xuño de 2019 

 

Asunto: 

Exposición pública do resumo da elaboración do IV Plan de Igualdade e 

da prevención da violencia de xénero do concello de Teo 

 

O Concello de Teo está elaborando o IV Plan de igualdade e da 

prevención da violencia de xénero (2019-2023). Como requisito 

imprescindible para tal fin, elaborouse unha diagnose da situación actual da 

igualdade no Concello a partir da información achegada polo seu persoal. 

Partindo deste análise propuxéronse uns obxectivos e actuacións que 

formaran parte do IV Plan de igualdade e da prevención da violencia de 

xénero. 

 

Antes de proceder a elaboración definitiva, e aprobación polo Pleno 

Municipal, quereremos recoller e ampliar o maior número de achegas 

posibles para facer participe a toda a cidadanía. 

 

Por conseguinte, invitámoslle a que visualice o resumo da elaboración do 

Plan e formule as achegas e suxestións que considere necesarias para a 

mellora da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no concello 

de Teo. 

 

As achegas poderanse presentar no rexistro do concello de Teo, e o prazo 

final de recepción remata o martes 20 de xuño ás 14:00 h. 
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1. Introdución 

O IV Plan de igualdade e da prevención da violencia de xénero do concello 

de Teo (2019-2023) é un reflexo da vontade expresa do Concello por loitar 

contra todo tipo de discriminacións que seguen a perpetuar relacións de 

desigualdade entre as persoas por razón de xénero. 

Este IV Plan vai permitir durante os próximos catro anos desenvolver 

políticas de acción positiva en todos os ámbitos co fin de alcanzar a 

igualdade efectiva entre as mulleres e os homes no concello de Teo. 

O seu obxectivo primordial e traballar na implementación da estratexia de 

mainstreaming de xénero co fin de que a igualdade de oportunidades sexa 

realidade en todas as políticas e accións realizadas a nivel municipal. 

Este plan pretende ser un documento de traballo concibido e feito á medida 

das necesidades de mulleres e homes do municipio de Teo e que xa está a 

trazar o camiño dunha política municipal concibida e aplicada desde a 

perspectiva de xénero.  
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2. Metodoloxía 

A elaboración do IV Plan de igualdade de oportunidades levouse a cabo a 

través de varias fases, nas que se contou coa colaboración do persoal 

técnico das diferentes áreas municipais. 

Nunha primeira fase, procedeuse á recollida e á análise da normativa 

existente en materia de igualdade de oportunidades no ámbito internacional, 

europeo, estatal e autonómico. 

Nunha segunda fase, elaborouse unha enquisa  dirixida ao persoal do 

Concello e aos axentes implicados no desenvolvemento do Plan, para 

avaliar o estado inicial da igualdade en cada un dos departamentos e para 

coñecer as necesidades e problemas detectados en materia de igualdade no 

ámbito das súas competencias. 

A enquisa constaba dunha serie de preguntas referidas aos seguintes 

aspectos: coñecementos acerca da igualdade, actuacións en materia de 

igualdade desenvolvidas no departamento ou entidade, recursos dispoñibles 

e formación en igualdade do persoal. 

Ao mesmo tempo, solicitóuselles información desagregada por sexo das 

actuacións realizadas por cada departamento, da situación das mulleres e 

homes de Teo no ámbito das súas competencias e propostas de actuacións 

que consideraban que eran prioritarias incluír no novo Plan. 

A partir da información recompilada, procedeuse a elaboración dunha 

diagnose da situación da igualdade no concello que serviu de referencia 

para a delimitación das futuras áreas de traballo en materia de igualdade e 

as propostas de actuación a desenvolver. 

A continuación no presente documento, preséntase un resumo das principais 

conclusións da diagnose e as propostas de actuación a incluír no novo IV 
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Plan, co fin de ser obxecto de debate por parte dos diferentes axentes 

implicados na igualdade do concello de Teo. 

 

3. Principais conclusións da diagnose  

Na diagnose recóllense as desigualdades debidas ao xénero visibles a partir 

da análise cuantitativa e cualitativa desde a perspectiva de xénero dos datos 

aportados polas diferentes áreas municipais e fontes de información 

secundaria.  

A continuación preséntanse as conclusións máis relevantes da diagnose, 

que estará dispoñible integramente no IV Plan de igualdade e da prevención 

da violencia de xénero: 

- Maior esperanza de vida das mulleres do Concello.  

- Escasa representación de mulleres na Corporación Municipal e nas 

distintas áreas de goberno. 

- Elevada porcentaxe de mulleres sen formación en situación de 

desemprego e en situación de precariedade laboral con contratos a 

tempo parcial. 

- Existencia dunha clara segregación ocupacional en función do sexo, 

segregación que sitúa ás mulleres en ocupacións moi determinadas e 

en sectores de maior taxa de desemprego.  

- Menor participación de mulleres nos Obradoiros de Emprego 

organizados polo Concello. 

- Maior número de mulleres beneficiarias de pensións non contributivas 

e de integración social.  

- Escasa  actividade empresarial feminina.   

- Incremento do número de mulleres que  fan uso do Centro de 

Información ás mulleres para solicitar asesoramento psicolóxico e 

xurídico así como dos servizos sociais. 
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- Elevada participación feminina nas actividades organizadas polo 

Centro de Información ás mulleres así como nas actividades culturais 

e deportivas organizadas polo Concello, a excepción de deportes 

claramente masculinizados onde a participación dos homes e maior.  

- Falta de datos desagregados por sexo nas estatísticas municipais e 

nas actividades realizadas polos departamentos municipais. 

- Ausencia de avaliación do impacto das actuacións levadas a cabo 

para a redución das desigualdade entre mulleres e homes. 

- Falta de coordinación entre os diferentes departamentos municipais 

para programar actuacións dirixidas a fomentar a igualdade. 

- Escasa formación e experiencia en igualdade do persoal técnico do 

Concello. 

- Inexistencia de dotación orzamentaria específica para levar a cabo 

accións dirixidas a fomentar a igualdade.  

 

4. Áreas de actuación propostas 

A partir do resultado da diagnose se presentan a continuación as principais 

áreas e actuacións a incluír no IV Plan de Igualdade.  

 Área 1: Transversalidade de xénero na administración local 

 Área 2: Prevención da violencia de xénero 

 Área 3: Educación e cultura  

 Área 4: Deportes e mocidade 

 Área 5: Asociacionismo e participación social 

 Área 6: Formación e emprego 

 Área 7: Benestar social, saúde e conciliación 
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ÁREA 1: TRANSVERSAL DE XÉNERO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Obxectivo  

Incorporar a perspectiva de xénero en todas as actividades que se 

programen por parte dos distintos departamentos municipais do Concello.  

 

Actuacións propostas: 

1. Realización dunha campaña de difusión do IV Plan de 

Igualdade do Concello de Teo a toda a cidadanía. 

2. Formar ao persoal técnico e político na perspectiva de xénero 

para garantir a consecución da igualdade. 

3. Velar por que a linguaxe e imaxe empregada en toda a 

cartelería, documentación, publicidade, proxectos, ofertas de 

emprego público… non conteña elementos discriminatorios e 

sexistas. 

4. Introducir como norma habitual a desagregación de datos por 

sexo en todas as estatísticas municipais, informes, memorias, 

actividades… nas que participe a cidadanía. 

5. Adoptar as medidas necesarias para mellorar a organización 

coordinada de actuacións  en materia de igualdade entre os 

diferentes departamentos municipais.  

6. Creación dunha Comisión Técnica Interdepartamental na que 

estean integradas todas as concellerías implicadas no 

desenvolvemento do Plan. 

7. Dotar os departamentos municipais de partidas orzamentarias 

específicas para levar a cabo actuacións específicas en 

materia de igualdade.  
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8. Favorecer que se incorpore como criterio o principio de 

igualdade nos procedementos de contratación e nas bases 

Reguladora de Subvencións promovidas polo Concello. 

9. Creación e mantemento dun espazo dentro da Web do concello 

sobre a igualdade de xénero 

 

ÁREA 2: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

Obxectivo  

Loita contra a violencia de xénero a través da prevención, sensibilización e 

asistencia e apoio na atención das vítimas. 

 

Actuacións propostas: 

10. Realización de obradoiros de prevención da violencia de 

xénero, ciberviolencia de xénero e sexual na adolescencia para 

alumnado e ANPAS. 

11. Manter e mellorar o servizo de asesoramento xurídico e 

psicolóxico do Centro de Información ás Mulleres. 

12. Continuar coas actos de conmemoración do día 25 de 

novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia de 

Xénero, incluíndo actividades de sensibilización contra a 

violencia de xénero. 

13. Realizar campañas de sensibilización, formación e 

concienciación sobre a violencia de xénero dirixidas a 

cidadanía xeral 

14. Potenciar a Mesa de Violencia de Xénero e mellorar a 

coordinación entre os diferentes axentes que interveñen nos 

diferentes casos de violencia de xénero. 

15. Continuar coa organización de charlas informativas, 

conferencias, coloquios, mesas redondas dirixidas á poboación 

en xeral para concienciar sobre a violencia de xénero. 
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16. Realización de cursos de formación especializada para as 

persoas integrantes da Mesa de Violencia de Xénero e o 

persoal que intervén na atención ás vítimas de violencia de 

xénero. 

17. Realización de actividades de sensibilización contra a 

explotación sexual e a trata de mulleres. 

18. Elaboración dun protocolo integral de violencia de xénero no 

ámbito local. 

19. Continuar coa elaboración de obradoiros de autoestima para 

mulleres, especialmente mulleres en situación de exclusión, 

vulnerabilidade ou que sufriran violencia de xénero. 

20. Inclusión na organización de festas e eventos municipais de 

actuacións coordinadas de prevención e atención as agresións 

sexuais. 

 

 

ÁREA 3: EDUCACIÓN E CULTURA 

 

Obxectivo  

Promover valores educativos e hábitos culturais igualitarios na cidadanía. 

 

Actuacións propostas: 

21. Elaboración dun protocolo de actuación en materia de 

igualdade cos centros educativos para incorporar a perspectiva 

de xénero na comunidade escolar. 

22. Realización de campañas de educación non sexista en 

colaboración coa ANPAS. 

23. Organización de obradoiros de elección profesional non 

sexistas dirixidos ao alumnado e familias. 
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24. Realización de actividades escolares sobre as achegas sociais, 

artística e culturais das mulleres na historia de Teo. 

25. Mantemento dos obradoiros de igualdade para alumnado da 

ESO.  

26. Organizar foros de debates, encontros, mesas redondas, 

xornadas con diferentes entidades para favorecer unha toma 

de conciencia dos valores igualitarios. 

27. Promover certames de narración con obras que traten temática 

de igualdade. 

28. Organizar exposicións, concertos, representacións teatrais etc., 

dirixidos a promover a difusión da produción artística realizada 

por mulleres ou que aborden cuestións de igualdade. 

29. Continuar ampliando os fondos bibliográficos sobre igualdade e 

coeducación nas Bibliotecas Municipais e coa difusión dos 

mesmos, creando espazos de igualdade. 

30. Promover a presenza equilibrada de mulleres e homes nas 

programación culturais, na presenza de xurados e concesión 

de premios. 
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ÁREA 4: DEPORTES E MOCIDADE 

 

Obxectivo  

Incorporar a perspectiva de xénero no deseño, selección e programación de 

actividades deportivas e dirixidas a mocidade. 

 

Actuacións propostas: 

31. Realización de campañas de sensibilización e obradoiros que 

axuden a romper coas crenzas estereotipadas das actividades 

deportivas.  

32. Apoiar con recursos as entidades deportivas que realicen 

actuacións encamiñadas a conseguir unha participación 

equilibrada de homes e mulleres. 

33. Visibilizar a mulleres deportistas do municipio destacadas en 

algunha disciplina deportivas a través dos canles de difusión do 

Concello ou medios de comunicación. 

34. Realización de actividades xuvenís, dende a perspectiva de 

xénero, que axuden ao cambio de actitudes e a romper cos 

estereotipos sexistas. 

35. Deseño de obradoiros de supervivencia doméstica para a 

mocidade. 
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ÁREA 5: ASOCIACIONISMO E PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Obxectivo  

Mellorar a tecido asociativo e a presencia e participación das mulleres en 

todos os ámbitos da vida cidadán de Teo. 

 

Actuacións propostas: 

36. Fomentar a presenza de mulleres nas asociacións e outros 

órganos de participación e decisión maioritariamente 

integradas por homes. 

37. Organización de actividades de fomento do empoderamento 

das mulleres. 

38. Difusión do traballo das asociacións de mulleres do municipio a 

través da páxina web e as redes sociais para incrementar a 

participación da cidadanía. 

39. Incentivar e apoiar as asociacións que incorporen a perspectiva 

de xénero nas súas actuacións. 

40. Continuar coa conmemoración do Día 8 marzo, Día 

Internacional das Mulleres, implicando a cidadanía e 

concienciándoa sobre a igualdade. 

41. Investigación sobre a presenza das mulleres no municipio 

(rúas, edificios municipais...).  
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ÁREA 6: FORMACIÓN E EMPREGO  

Obxectivo  

Favorecer e mellorara o acceso ao emprego e o emprendemento das 

mulleres, incidindo na súa formación 

 

Actuacións propostas: 

42. Realización de campañas de sensibilización para fomentar o 

emprendemento feminino, especialmente nas ocupacións nas 

que as mulleres estean infrarrepresentadas.  

43. Continuar levando a cabo actividades formativas en Novas 

Tecnoloxías da Información e a comunicación destinadas as 

mulleres. 

44. Realización de obradoiros de procura de emprego para 

mellorar a empregabilidade das mulleres, prestando especial 

atención as mulleres sen formación, con discapacidade, 

vítimas de violencia de xénero, desempregadas de longa 

duración e con risco de exclusión social. 

45. Informar e asesorar sobre a oferta formativa e os recursos 

locais tanto públicos como privados en materia de formación 

para o emprego. 

46. Establecer incentivos a empresas comprometidas coa 

igualdade, a través de axudas, puntos na baremacións de 

axudas, concursos... 

47. Organización de actividades para a procura activa de emprego 

e da xeración de proxectos emprendedores. 
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ÁREA 7: BENESTAR SOCIAL, SAÚDE E CONCILIACIÓN   

Obxectivo  

Promover actuacións que melloren a calidade de vida das mulleres e 

que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación da vida laboral e 

familiar. 

 

Actuacións propostas: 

48. Sensibilización e implicación dos colectivos de profesionais da 

saúde na promoción da perspectiva de xénero na atención e 

administración sanitaria. 

49. Desenvolver obradoiros de educación para a saúde nos 

centros de ensino. 

50. Continuar coa realización de charlas sobre saúde e outras que 

permitan mellorar a calidade de vida e o autocoidado das 

mulleres. 

51. Elaborar e difundir materiais divulgativos sobre a saúde das 

mulleres, tendo en conta a perspectiva no seu deseño. 

52. Realizar campañas de información sobre a necesidade dunha 

repartición equilibrada e non sexista das responsabilidades 

familiares entre mulleres e homes. 

53. Organización de campañas de sensibilización dirixidas as/os 

empresarios/as para facilitar a conciliación da vida laboral e 

familiar.  

54. Apoiar e promocionar aquelas iniciativas municipais que 

faciliten a conciliación da vida persoal, laboral e familiar. 

55. Continuar co deseño de obradoiros prácticos dirixidos aos 

centros de ensino para a promoción da corresponsabilidade. 

56. Continuar coas actividades de conciliación de Diverteo nadal, 

Diverteo xuño e Verán animado. 
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5. Avaliación 

O sistema de avaliación deste IV Plan de igualdade e da prevención da 

violencia de xénero preséntase como un mecanismo que permite 

comprobar o grao de consecución dos obxectivos propostos mediante unha 

serie de indicadores: por un lado, cuantitativos, referidos ao número de 

persoas beneficiarias, o grao de satisfacción, a eficacia das accións, a súa 

calidade e utilidade con respecto aos obxectivos globais do plan e os 

específicos de cada acción; e por outro, cualitativos, cuxo obxectivo é 

recoller información acerca da opinión e puntos de vista das persoas 

implicadas na posta en marcha e desenvolvemento do Plan.  

Como ferramentas de traballo para facilitar o sistema de avaliación do plan, 

elaborarase unha ficha de avaliación das actuacións que deberán cubrir as 

persoas responsables da implantación do Plan.  

 


