
MUNICÍPIO DE LAGOA 
(Algarve) 

CÂMARA MUNICIPAL 

DESPACHO 

--- Considerando que o Município de Lagoa vem assumindo como compromisso público o 

respeito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo desenvolvimento de medidas 

tendentes a atingir as metas previstas nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) subscritos pelos países presentes na Organização das Nações Unidas no âmbito da 
AGENDA 2030; 

--- Considerando também que o Município de Lagoa subscreveu o Pacto para a Conciliação 

colaborando com a administração central na implementação do Programa 3 em Linha, que 

implicou a criação de um Sistema de Gestão para a conciliação da vida profissional, pessoal e 

familiar, assumindo-se como uma organização de referência, comprometida com a redução das 

desigualdades e discriminações a todos os níveis, não só enquanto entidade empregadora, mas 

também através da consolidação de uma relação de proximidade com as pessoas através da sua 
ampla ação cultural, socioeducativa e desportiva, complementarmente à responsabilidade 

transversal de promover a qualidade de vida e o bem estar das pessoas que residem, trabalham, 
visitam e investem no concelho de Lagoa no Algarve; 

--- Considerando o previsto no artigo 19º do Código de Ética, a Comissão de Ética acompanhará 

a implementação deste Código e analisará as irregularidades comunicadas, integrando por 

inerência a Equipa para a Igualdade na Vida Local, pelo que a Comissão de Ética para o ciclo de 

gestão 2021-2025 será constituída por: 

Luís António Alves Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, que preside, sendo 

substituído, nas suas ausências e impedimentos, por uma das Conselheiras para a Igualdade do 

Município de Lagoa; 

Sandra Patrícia dos Santos Rodrigues Generoso, Conselheira Local para a Igualdade; 

Maria do Céu Farrajota Castanho Lombo da Cunha Rêgo, Conselheira Externa para a Igualdade; 

Nelson Ricardo Ferreira Marques, na qualidade de representante dos dirigentes da Câmara 

Municipal de Lagoa; 

Helena Maria Gaspar Rainho Salvador, representante da Divisão de Recursos Humanos; 

Luís Filipe Vieira Silva representante da Comissão Paritária dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

da Câmara Municipal de Lagoa; 



Ângela Sofia Dias Soares, Técnica Superior do Gabinete de Igualdade de Género e Cidadania. 

---- Este despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura, entrando de imediato em 

vigor. 

Lagoa, 24 de novembro de 2021 

O Presidente da icipal, 


