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Informação técnica e 
metodológica 

Compreende uma componente científica, relativa aos 
conteúdos da informação a integrar no SIIC, com 
referências aos dados e respectivas fontes, e outra mais 
técnica, onde sobressaem as componentes informáticas, 
particularmente o desenho e arquitectura do sistema, bem 
como o resultado final da programação efectuada 
instalada no hardware. O trabalho necessário a esta 
harmonização científica e técnica foi desenvolvido ao 
longo de várias reuniões, de acordo com o previsto em 
todas as fases do projecto, entre os membros da equipa 
que integram o projecto, nas suas múltiplas valências e 
funções (investigadores e consultores das várias 
especialidades científicas). O resultado do trabalho 
efectuado tem sido coordenado com técnicos da CIG, de 
acordo com o que, igualmente, estava previsto no plano 
do Projecto.  

Financiamento Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género  

Resumo O SIIC – Sistema Integrado de Informação e Conhecimento 
e ́ coordenado pela CIG (Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género) e propriedade da mesma, com o 
objectivo de apoiar a definição, monitorização e avaliação 
de politicas, o desenvolvimento de conhecimento e a 
tomada de decisão e intervenção de todos os actores 
sociais envolvidos, a começar pelo Governo. Além do 
acesso reservado para utilizadores portadores de uma 
chave específica, o SIIC também disponibilizara ́ 
informação para o público em geral, através do portal, e 
publicara ́ periodicamente relatórios temáticos sobre as 
áreas abrangidas pelos planos nacionais em vigor sob a 
responsabilidade da CIG. 

A implementação prática do SIIC nesta fase é assegurada 
por uma equipa interdisciplinar liderada pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas contando  com a colaboração 



	  

	  

de investigadores de outras faculdades da mesma 
Universidade bem como da Universidade de Lisboa, 
através do ICS, da Universidade Técnica de Lisboa, 
particularmente com uma equipa do ISEG, da 
Universidade do Minho e da Universidade do Porto. 

 


