PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro da Presidência

.
Organismo: COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO (CIG)

I ‐ Apresentação geral:
1. A dotação orçamental global da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), para o ano
de 2010, é de 6.662.610€, o que representa um acréscimo de 1,1% relativamente à dotação inicial
para 2009, sendo a diminuição de financiamento por parte do Orçamento do Estado (OE),
compensada pelo acréscimo previsto para as receitas comunitárias.
O exercício orçamental para 2010 continua a denotar um enorme esforço de contenção e rigor face
às atribuições confiadas à CIG pela sua Lei Orgânica e às responsabilidades que esta Comissão terá na
implementação simultânea de três planos de âmbito nacional: o III Plano Nacional para a Igualdade, o
III Plano Nacional contra a Violência Doméstica e I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos.
2. O orçamento de funcionamento para 2010 é sensivelmente igual ao de 2009 (menos 34.575€), sendo
de assinalar a poupança na contribuição do OE por contrapartida do acréscimo da comparticipação
comunitária.
3. O orçamento de investimento regista um acréscimo global de 3,2% (105.585€), impulsionado pelo
acréscimo das receitas comunitárias resultantes de financiamento de projectos apresentados ao
Programa Operacional do Potencial Humano.

Quadro financeiro comparativo
Unid: €

Var.
2009/2010

Orçamento de Funcionamento

2009

2010

Financiamento do OE

3.020.817

2.720.817

‐9,93%

5.000

5.000

0,00%

230.000

495.425

115,40%

Sub‐Total

3.255.817

3.221.242

‐1,06%

PIDDAC

2009

2010

Financiamento do OE

1.000.000

900.000

‐10,00%

Receitas Comunitárias

2.335.783

2.541.368

8,80%

Sub‐Total

3.335.783

3.441.368

3,17%

Receitas Próprias
Receitas Comunitárias

Var.
2009/2010
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Var.
2009/2010

Total do Orçamento
(Funcionamento +PIDDAC)

2009

2010

Financiamento do OE

4.020.817

3.620.817

‐9,95%

5.000

5.000

0,00%

Receitas Comunitárias

2.565.783

3.036.793

18,36%

Total

6.591.600

6.662.610

1,08%

Receitas Próprias

II ‐ Acções a desenvolver:
4. À semelhança dos dois anos anteriores, o orçamento da CIG para 2010 traduz o empenhamento do
Governo na implementação dos três Planos de âmbito nacional para os anos 2007/2010: (i) III Plano
Nacional para a Igualdade ‐ Cidadania e Género (III PNI); (ii) III Plano Nacional contra a Violência
Doméstica (III PNCVD); (iii) I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos (I PNTSH).
5. O ano de 2010 será especialmente importante no que se refere à aplicação dos referidos
Planos. Por um lado, trata‐se do último ano das respectivas execuções e das posteriores
avaliações finais e, por outro, durante 2010, dar‐se‐á início à preparação dos novos Planos
plurianuais [IV Plano Nacional para a Igualdade ‐ Cidadania e Género (IV PNI); IV Plano Nacional
contra a Violência Doméstica (IV PNCVD); e II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos
(II PNTSH)], para cuja elaboração deverão ser tidas em conta as ditas avaliações finais.
Da execução dos três Planos supra referidos destacam‐se, para o ano de 2010, as seguintes medidas:
III PNI:
‐ Gestão e manutenção do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento (SIIC) e apresentação de
resultados
‐ Gestão e manutenção do Portal para a Igualdade
‐ Incremento dos factores de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar
‐ Promoção dos Planos para a Igualdade, incluindo o apoio a acções de apoio à respectiva
implementação
‐ Estratégia de intervenção integrada com autarquias, assente no estabelecimento de protocolos de
cooperação na área da Cidadania e Igualdade de Género, e concretização de Planos Municipais para
a Igualdade
‐ Estímulo ao empreendedorismo feminino
‐ Implementação do Estatuto dos Conselheiros/Conselheiras para a Igualdade
‐ Promoção da cidadania activa e da participação das mulheres na vida pública
‐ Avaliação do III PNI e preparação do IV PNI
III PNCVD:
‐ Campanhas e acções de sensibilização dirigidas à população em geral e às escolas em particular
‐ Dinamização da rede nacional de casas de abrigo e da Rede Nacional de Núcleos de Atendimento a
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Vítimas de Violência Doméstica
‐ Promoção de medidas de protecção das vítimas, nomeadamente, através da implementação
de projecto‐piloto de vigilância electrónica do agressor e de teleassistência
‐ 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
‐ Intervenção integrada no âmbito das ARS (Algarve, Centro, Norte e Alentejo)
‐ Grupos de Ajuda Mútua (Porto e Lisboa)
‐ Avaliação do III PNCVD e preparação do IV PNCVD
I PNCTSH:
‐ Consolidação da Rede de Apoio e Protecção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos (RAPVT
‐ Consolidação dos mecanismos de sinalização, identificação e integração de vítimas de tráfico
‐ Dinamização uma nova campanha de sensibilização e informação a nível nacional sobre tráfico de
seres humanos
‐ Participação em projectos internacionais de intervenção e combate ao tráfico de seres humanos
‐ Avaliação do I PNCTSH e preparação do II PNCTSH
6. O orçamento de investimento da CIG apresenta dezasseis projectos na proposta PIDDAC para 2010,
dos quais se destacam:
o Apoio à Intervenção das ONG para a Cidadania e a Igualdade de Género – Co‐financiamentos de
projectos apresentados por ONG e outras entidades para promoção dos direitos humanos e do
reforço da cidadania, para o desenvolvimento da participação social e cívica dos jovens e para a
promoção do empreendedorismo e das oportunidades de emprego de pessoas pertencentes a
grupos socialmente vulneráveis., representando um investimento de 667.655€;
o Acções de implementação e acompanhamento dos III PNI e PNCVD e I PNCTSH, no montante de
126.968€;
o O projecto anterior de Valorização da Igualdade de Género, que aglomerava as várias
candidaturas da CIG à Tipologia 7.7 do POPH, destinadas ao desenvolvimento de intervenções na
área da Violência de Género foi anulado dando origem a 10 projectos novos da medida 7.7.,
representando um total de investimento de 228.636€;
o Projecto “Promover, Divulgar e Debater uma Cidadania Plena” que visa fornecer ferramentas
fundamentais para o combate aos estereótipos e violência de género, através da realização de
seminários e workshops, representando um investimento de 1.220.397€;
o Projecto “Promoção da Cidadania e da Igualdade de Género”, desenvolvido com recurso a
financiamento no âmbito da Tipologia 7.1 do QREN\POPH, contempla a realização de quatro
actividades no valor de 209.379€;

Os três projectos acima referidos contribuem para a implementação de acções previstas nos três
planos sectoriais (III PNI; III PNCVD, I PNCTSH), a saber:
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i) Produção e disseminação de conhecimento e de competências para a promoção da cidadania e
igualdade de género [através do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento – SIIC;
ii) Um estudo sobre a aplicação da Lei da Paridade;
iii) Guião de Educação “Cidadania e Igualdade de Género para o 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico
(CEB)”[dando continuidade ao homólogo Guião já efectuado para a Educação Pré‐escolar e 3º
CEB];
iv)Produção de materiais de suporte à gestão e administração da plataforma interactiva de
promoção da cidadania e a igualdade de género [Portal para a Igualdade ‐ Este Portal funciona
como plataforma interactiva de informação para (e de) diversos públicos, desde organismos da
administração central e local ao público em geral. Pretende‐se que tenha uma forte componente
de interactividade com os/as cidadãos/ãs e um permanente intercâmbio de informação com
diversos organismos. Âmbito dos seus conteúdos: ‐ Informação diversa relativa às temáticas da
igualdade de género e de oportunidades (em todos os domínios da vida política, social,
económica e cultural).
7. Os valores apresentados para o orçamento de PIDDAC da CIG estão de acordo com as necessidades de
comparticipação nacional e comunitária, em função dos projectos em curso e em desenvolvimento.
Unid: €

Tipologia

Projecto

Comparticipação
Comunitário

7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7

Intervenção integrada no
âmbito da ARS Algarve
Tele assistência a vítimas
de violência doméstica
Tradução e adaptação
técnica e cientifica do
modelo Duluth
Grupos de Ajuda Mútua ‐
Porto
Vigilância electrónica
para agressores
Projecto de intervenção
em rede ‐ ARS Centro
Programa para agressores
de Violência Doméstica
Grupos de Ajuda Mútua ‐
Lisboa
Violência doméstica e
gravidez ‐ Bragança
Intervenção integrada no
âmbito da ARS Alentejo
III PNI / III PNCVD / I
PNCTSH

Total

Nacional

Origem
dos
valores

5 677

2 142

7 819

POPH

17 141

7 346

24 487

POPH

15 591

6 682

22 273

POPH

22 050

9 450

31 500

POPH

28 228

12 098

40 326

POPH

3 577

1 533

5 110

POPH

22 407

9 603

32 010

POPH

22 264

21 736

44 000

POPH

4 873

2 088

6 961

POPH

9 905

4 245

14 150

POPH

0

126 968

126 968
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7.1
10.0
7.5
7.1

Apoio à intervenção das
ONG’s para a cidadania e
igualdade de género
Sistema estratégico de
informação e
conhecimento (Portal)
Secretariado Técnico para
a Igualdade (STI)
Promover, Divulgar e
Debater uma Cidadania
Plena
Promoção da Cidadania e
da Igualdade de Género
Total

567 507

100 148

667 655

8 945

3 834

12 779

POPH

821 305

167 028

988 333

POPH

854 278

366 119

122
0397

POPH

137 620

58 980

196 600

POPH

2 541 368

900 000

3 441 368

8. No âmbito do eixo 7 ‐ Igualdade de Género ‐ do QREN 2007/2013, a CIG irá assegurar, em 2010, o
financiamento, pelo seu orçamento, ou através do acompanhamento técnico e financeiro previsto no
POPH, entre outros, projectos de:
• Sensibilização e divulgação da Igualdade de Género e prevenção da Violência de Género
estimulando a implementação de boas práticas nestas áreas – Continuação;
• Formação para públicos estratégicos na área da Igualdade de Género e na prevenção da
Violência de Género – Continuação;
• 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 ‐ Continuação;
• 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) ‐ Continuação;
• 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 –
Continuação;
• Consolidação do papel das ONG 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 – Continuação;
• 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) –
Continuação.
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9. Projecto Direitos Humanos ‐ Igualdade de Direitos, financiado pelo Fundo Espaço Económico
Europeu destinado a organizações sem fins lucrativos dos EEAGRANTS (fundos do Espaço
Económico Europeu), organiza‐se em três grandes áreas temáticas:
• Promoção da cidadania no espaço europeu e reforço da capacitação institucional das ONG;
• Participação das pessoas jovens e a promoção de uma saúde sexual e parental;
• Promoção do empreendedorismo junto de públicos vulneráveis, nomeadamente mulheres,
migrantes e pessoas com deficiência.
Foram aprovadas a financiamento catorze entidades.
Em 2010, em data e local a confirmar, realizar‐se‐á um seminário intercalar de
acompanhamento dos projectos apoiados no Fundo ONG.

10. Programa PROGRESS
Foi aprovado o projecto PROGRESS VP/2009/004 Tackling Discrimination Locally, Aiming to
Attain Equality Globally.
Este projecto situação na área da promoção e combate à discriminação, onde se prevê a
realização de diversas Assembleias Municipais, produzir materiais de divulgação e realizar um
estudo sobre políticas locais de igualdade, bem como a consultoria dos Planos Municipais para a
Igualdade.

11. Programa “Juventude em acção (Youht in Action)
No âmbito deste programa desenvolver‐se‐á um projecto que visa o encorajamento para a
criatividade e para a inovação dos jovens.
No âmbito destes projecto testar‐se‐á um “kit”, denominado e‐tolerance, com grupos de jovens
de vários Estados‐Membros da parceira (Bulgária, Países Baixos, Espanha e Portugal).
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