
Objetivo Estrateg ico 

0 PDNI tern como objetivo estrotegico comboter o discrimi
noc;:ao e promover o iguoldode entre mulheres e homens no 
trobolho e no formoc;:ao profissionol, bem como no vertente 
do concilioc;:ao entre o vido profissionol, familiar e pessool. 

Constitui tombem objetivo do premio o promoc;:ao de pr6ticos 
institucionois que visem o prevenc;:ao e o combote a violencio 
domestico e de genera. 
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Entidade promotora 
Secretaria-Geral do Ministerio da Defesa Nacional 
Avenida llha da Madeira, n.0 1, 1400-204 Lisboa 

Premio Defesa Nacional 
e lgualdade 
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2023

REPUBLICA 
PORTUGUESA 

DEFESA NACIONAL 



Cf� Finalidade 

0 Premio Defesa Nacional e lgualdade tern por finalidade o 
reconhecimento publico dos entidades do area do Defesa 
Nacional que, para alem do cumprimento dos disposi<;oes 
legais relativas a igualdade entre mulheres e homens e noo dis
crimina<;oo, se evidenciem pela promo<;oo do igualdade entre 
mulheres e homens no trabalho e no sociedade, no forma<;oo 
profissional e no concilia<;oo do vida profissional, pessoal e 
familiar, e pela ado<;oo de principios e medidas eficazes e 
positivas no preven<;oo e combate a discrimina<;oo. 

A Quern 

Sao entidades destinatarias todos os servi<;os do administra<;oo 
direta e indireta do Estado integrados no estrutura organica do 
Ministerio do Defesa Nacional, bem como outras entidades, 
designadamente a Autoridade Maritima Nacional, a Autoridade 
Aeronautica Nacional, a Comissoo Portuguesa de Hist6ria 
Militar e o setor empresarial do Estado dos areas do Defesa 
Nacional. 

�Como 

As propostas de candidaturas soo enviadas a entidade promo
tora, acompanhadas do totalidade dos documentos referidos no 
mesma, usando o formulario de candidatura pr6prio, e enviadas 
em suporte digital para o endere<;o eletr6nico do Secretaria-Geral 
do Ministerio do Defesa Nacional, secretaria.geral@defesa.pt. 

(9 Prazo 

As candidaturas ao PDNI soo formuladas e apresentadas pelas 
pr6prias entidades candidatas ate 31 de março de 2023.

i Premio 

0 premio e atribuido anualmente por despacho conjunto dos 
membros do Governo responsaveis pelas areas do defesa 
nacional e do cidadania e igualdade, e e constituido por um 
diploma de louvor publico, por um apoio de valor pecuniario, 
cujo montante sera fixado no anuncio de abertura do premio, e 
um selo. Podem ser atribuidas tambem men<;oes honrosas. 

0 valor pecuniario do premio, no 4° edi<;oo, e de€: l 0.000.




