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Informação técnica e 
metodológica 

A 2ª fase consistiu na coordenação e melhoramento do 
SIIC, participação na avaliação de políticas públicas, bem 
como na recolha, tratamento, análise de dados e 
produção sistemática de conhecimento relativamente a 
áreas consideradas prioritárias no âmbito das políticas 
públicas. Nesse sentido, foi feita a avaliação do III Plano 
Nacional Contra a Violência Doméstica e publicados 
quatro relatórios temáticos: Igualdade de Género e 
Tomada de Decisão; Violência contra as Mulheres, 
Doméstica e de Género; Inclusão e Desenvolvimento 
Social; Tráfico de Seres Humanos; Educação, Formação e 
Investigação, Cultura e Desporto, Media e Publicidade. 

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. 

 


