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I - Introdução: 
 

A dotação orçamental global da CIG para o ano de 2008 apresenta um incremento de cerca de 20% face 
ao ano de 2007, o qual resulta, fundamentalmente, do aumento de receitas provenientes de fundos 
comunitários (aumento de 2.046.269€ face a 2007).  

No que se refere especificamente ao orçamento de funcionamento para 2008 (3.102.718€), este 
apresenta um aumento de 3% relativamente ao orçamento de 2007 da CIDM (3.022.450€), embora aqui 
se deva ter em conta a fusão da Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica na CIG, pelo que se 
verifica um esforço ao nível da contenção da despesa e de um melhor aproveitamento de recursos 
financeiros e humanos neste primeiro ano completo de trabalho da nova estrutura da CIG. 

O orçamento da CIG para 2008 traduz, também, o empenhamento político do Governo nestas áreas, 
designadamente para fazer face aos desafios e metas propostas que decorrem da implementação de três 
Planos de âmbito nacional: o III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género; o III Plano 
Nacional contra a Violência Doméstica; e o I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos. 

Os valores apresentados para o orçamento de PIDDAC estão de acordo com as necessidades de 
comparticipação nacional e comunitária, em função dos projectos em curso e em desenvolvimento, que 
são: 

• Caim - Cooperação, Acção, Investigação e Mundivisão; 
• Promoção da Igualdade de Género (QREN 2007-2013) ; 
• III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género; III Plano Nacional Contra a 
Violência Doméstica; e I Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. 

 
III PNI – objectivos prioritários: 
 
 - Implementação do Observatório da Igualdade de Género; 
- Incremento dos factores de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar; 
- Incremento descentralizado dos Planos para a Igualdade, em articulação com os municípios; 
- Estímulo ao empreendedorismo feminino; 
- Promoção de planos para a igualdade ao nível das empresas públicas e privadas; 
- Dinamização da figura dos Conselheiros/Conselheiras para a Igualdade, a nível local, integrada 
na rede social; 
- Promoção da cidadania activa e da participação das mulheres na vida pública. 
 

Organismo: COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO 
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III PNCVD – objectivos prioritários: 
 
- Campanhas e acções de sensibilização dirigidas à população em geral e às escolas em 
particular; 
- Dinamização da rede nacional de casas de abrigo; 
- Expansão da rede nacional de núcleos de atendimento a vítimas de violência doméstica; 
- Protecção das vítimas; 
- Promoção de competências sociais e pessoais das vítimas; 
- Qualificação e especialização profissional no domínio do combate à violência doméstica; 
- Aprofundamento do conhecimento e monitorização do fenómeno. 
 
 I PNCTSH – objectivos prioritários: 
 
- Desenvolvimento de um sistema de monitorização da problemática do tráfico de seres humanos; 
- Criação do Observatório do Tráfico de Seres Humanos; 
- Promoção dos mecanismos de protecção às vítimas de tráfico de seres humanos e da sua 
inclusão social; 
- Implementação de um guia de registo uniformizado a ser aplicado pelas forças e serviços de 
segurança para as situações do tráfico de seres humanos. 
- Aperfeiçoamento das modalidades de cooperação institucional e multidisciplinar de prevenção e 
combate ao tráfico. 

 
No âmbito do eixo 7 - Igualdade de Género - do QREN 2007/2013, a CIG irá co-financiar, entre outros, 
projectos de: 

• apoio ao empreendedorismo das mulheres, através de acções de formação, tutoria, 
consultoria e assistência técnica com vista à criação de empresas geridas por 
mulheres, bem como acções de suporte à criação de redes inter – empresas que 
facilitem a divulgação e o acesso a informação relevante para a sustentabilidade 
destas empresas (Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e Criação de 
Redes Empresariais de Actividades geridas por mulheres); 

• carácter multidimensional que integrem processos de consultoria para o 
desenvolvimento de diagnósticos, formação, implementação e avaliação de Planos 
para a Igualdade na Administração Pública Central e Local, bem como no sector 
empresarial público e privado, privilegiando-se as soluções inovadoras e o seu 
efeito multiplicador para a eliminação das disparidades salariais e a conciliação 
entre a vida profissional, pessoal e familiar (Planos para a Igualdade); 

• concepção, desenvolvimento e avaliação de bases de dados, diagnósticos, códigos 
de boas práticas, argumentários e outros instrumentos de investigação que 
contribuam para o aprofundamento do conhecimento e da investigação nas áreas 
da Igualdade de Género e da Violência de Género, designadamente a Violência 
Doméstica e o Tráfico de seres Humanos;  
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• consolidação do papel das ONG’s e de outras entidades da sociedade civil sem fins 
lucrativos que actuem na prossecução dos objectivos da Igualdade de Género e da 
prevenção e combate à Violência de Género, de acordo com os respectivos Planos 
Nacionais (Apoio Técnico e financeiro às Organizações Não Governamentais);  

• intervenção integrada no combate à Violência Doméstica e Tráfico de Seres 
Humanos (Projectos de intervenção no combate à Violência Doméstica e Tráfico de 
Seres Humanos). 

- Mater - Projecto para a Implementação de um Modelo de Sinalização, Identificação e 
Integração das Vítimas de Tráfico: Criação e implementação de uma Rede de instituições 
públicas e privadas com actuações diversificadas ao nível da prevenção, combate e apoio a 
vítimas de tráfico. 

 
II – Identificação dos objectivos/actividades e respectiva expressão orçamental 
 

CAIM – Cooperação, Acção, Investigação e Mundivisão  € 196.205 

MATER – Projecto para a implementação de um modelo de sinalização, 
identificação e integração das vítimas de tráfico 

 € 311.951  

Projectos Transnacionais  € 972.532 
Implementação e Acompanhamento dos III PNI, III PNCVD e I PNCTSH   € 200.000 

Promoção da Igualdade de Género – QREN 2007/2013 – contrapartida nacional € 500.000 

Promoção da Igualdade de Género – QREN 2007/2013 – financiamento 
comunitário 

€ 6.306.323 

 
III – Quadro Financeiro comparativo: 
 

Orçamento de Funcionamento 2007 2008 Var. 2008/2007 

Financiamento do OE 3.022.450 3.102.718 3% 

Receitas Próprias 0 98.944 - 

Receitas Comunitárias 212.199 322.105 52% 

Sub-Total 3.234.649 3.523.767 9% 

    

PIDDAC 2007 2008 Var. 2008/2007 

Financiamento do OE 1.000.000 920.000 -8% 

Receitas Próprias 935.493 972.989 4% 

Receitas Comunitárias 5.630.648 7.567.011 34% 

Sub-Total 7.566.141 9.460.000 25% 

    

TOTAL (Orç. Functº + PIDDAC) 10.800.790 12.983.767 20% 

 


