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CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

Sumário do Compromisso - Promover a prossecução de iniciativas conjuntas e de acções concertadas;  
- Promover a troca regular de informação, considerada relevante para o Fórum;  
- Consolidar esforços e rentabilizar estratégias e recursos, com vista à definição de 
intervenções conjuntas e à melhoria de respostas à área em causa;  
- Especializar e adequar recursos e metodologias de actuação;  
- Reflectir e desenvolver processos e práticas inovadoras de intervenção. 

Último Nome* / Primeiro Nome Silva/Marta  
Título / Designação Dra. 
Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
Cidade 

CIG  
Av. da República, 32, 1ºandar  
1050-193 Lisboa. 

E-mail marta.silva@cig.gov.pt 

Último nome */ Primeiro nome 
CO-RESPONSÁVEL 

Mateus/Cláudia  

Título / Designação CO-
RESPONSÁVEL 

Dra. 

Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
Cidade CO-RESPONSÁVEL 

CIG 

Área do Compromisso 2- Desenvolver programas de informação e educação visando os efeitos do 
consumo nocivo do álcool. 

Histórico do Compromisso Até à presente data ainda não foram desenvolvidas quaisquer acções neste 
âmbito apenas algumas acções de sensibilização muito pontuais. 

Data de início 01-01-2011 00:00  
Data do final 31-12-2011 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

31-01-2012 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

31-01-2013 00:00  

Actividades do compromisso Promover acções de sensibilização sobre a temática da violência doméstica a 
técnicos do IDT, com o objectivo de promover a sua intervenção nesta área  
Promover parcerias entre as redes locais intervenientes na problemática 
(violência doméstica/álcool). 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Outros. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos Este compromisso tem como objectivo promover, a melhoria das competências, 

através da sensibilização e da formação na área da violência doméstica, de forma 
a potenciar a intervenção e a articulação dos vários “actores” no terreno. 

Relevância Representando a Violência Doméstica uma problemática que aos mais diversos 
níveis da compreensão é multifacetada, defende-se a importância de uma 
intervenção multidisciplinar, multissectorial e em rede que, a par com a protecção 
e apoio às vítimas e a intervenção junto dos agressores, promova uma cultura de 
não-violência. 

Número de indivíduos Técnicos da CIG a designar. 
Tempo da intervenção    
Custos    
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas    
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    

mailto:marta.silva@cig.gov.pt


Curto/médio/longo 
prazo/outros 

   

Questionário    
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos    
 


