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O Concello de Forcarei fai, unha vez máis, unha aposta clara e decidida polo 

impulso dunha planificación estratéxica que continúe a derrubar as barreiras que 

dificultan que as mulleres gocen dos dereitos e das oportunidades. Neste senso, 

elabora e pon en marcha o III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MULLERES E HOMES. 

 

PERÍODO DE EXECUCIÓN:  

Entre os anos 2018 e 2022. 

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS: 

 Incidir e promover un cambio de actitudes na sociedade, fomentando unha 

concienciación en materia de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 

 Conectar á cidadanía cos servizos e recursos existentes e favorecer o acceso a 

eles, para promover a participación social e a concienciación da poboación nesta 

temática. 

 Establecer unha igualdade na equiparación da participación social e política de 

mulleres e homes no municipio. 

 Favorecer o acceso e permanencia das mulleres ao ámbito laboral, así como as 

oportunidades de emprendemento e mellora da súa formación e actualización nas 

innovacións e novas tecnoloxías. 

 Favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, á vez que se promove 

un modelo de sociedade corresponsable no que as mulleres e os homes 

compartan de maneira equilibrada as responsabilidades domésticas e familiares e 

realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas de conciliación. 

 Fomentar e impulsar a participación das mulleres no ámbito asociativo, así como 

unha maior presenza das mulleres nos ámbitos de educación, cultura e deporte, e 

fomentar neles a desaparición de aspectos non igualitarios. 

 Detectar as problemáticas existentes en materia de saúde e prevención nas 

mulleres e mellorar a información referente a esta temática. 

 Previr e educar á poboación na loita en contra da violencia de xénero, a través de 

pautas de actuación, dereitos e deberes cidadáns e fortalecer os mecanismos para 

a prevención e a rápida detección das distintas manifestacións da violencia de 

xénero. 



 Mellorar os recursos comunitarios favorecendo a transversalidade da igualdade de 

xénero. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

1. Área de sensibilización, difusión e información orientativa 

2. Área  de  corresponsabilidade e conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

3. Área de formación e emprego 

4. Área de Protección Social, promoción da saúde e o benestar 

5. Área de Participación social, aproveitamento do tempo de lecer, 
asociacionismo, cultura e deporte 

6. Área de promoción da igualdade e   prevención e erradicación da violencia de 
xénero  


