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Sítios web de Organizações 
e Instituições

0

Academia Nancy-Metz , Education à la citoyenneté [em linha], disponível em http://www.ac-nancy-
metz.fr/Citoyen/accueil.htm (tem uma secção sobre igualdade entre raparigas e rapazes em 
http://www.ac-nancy-metz.fr/Citoyen/ve/ve2.htm) [consultado em Junho de 2009].

Aspectos Sócio Profissionais da Informática, [em linha], disponível em http://aspi.lei-forum.com/
taxonomy/term/1, (apresenta informação sobre as mulheres ao longo da história da informática; 
também analisa o papel das Mulheres em cursos de informática e afins em http://aspi.lei-forum.
com/). [consultado em Junho de 2009].

Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), [em linha], disponível em http://
apem-estudos.org (oferece recursos diversificados, incluindo uma base de dados sobre tomada 
de decisão disponível em http://apem-estudos.org/base). [consultado em Setembro de 2009].

CIG (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género), [em linha], disponível em http://www.cig.
gov.pt/ (apresenta informação e recursos diversificados; a página Mulheres e Igualdade apresenta 
dados nacionais relativos à (des)igualdade de género em diversas áreas fundamentais da nossa 
sociedade, como Educação, Formação Profissional, Poder e Tomada de Decisão, Trabalho e 
Emprego, Saúde e Direitos Reprodutivos, entre outras; permite descarregar materiais relativos 
a campanhas, incluindo algumas publicações; têm uma Biblioteca especializada na área das 
mulheres e do género, com possibilidade de pesquisa em http://81.84.242.167/bibliopac.htm 
[consultado em Outubro de 2009]; faz atendimento por email e telefónico; a CIG tem inúmeras 
publicações, cujo catálogo pode ser consultado em linha e que as escolas podem solicitar para 
as respectivas bibliotecas).

CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), [em linha], disponível em http://
www.cite.gov.pt  (apresenta informação sobre a situação de mulheres e homens no trabalho e 
no emprego, bem como sobre a vida familiar e a protecção da parentalidade). [consultado em 
Outubro de 2009].

Conselho da Europa, [em linha], disponível em http://www.coe.int (tem recursos educativos para 
docentes sobre Educação para os Direitos Humanos em http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.
php?PAGEID=39&lang=EN&theme_catalogue=100110 e publicações em inglês e francês 
sobre género e educação que podem ser descarregadas, como: Gender Matters - A manual on 
addressing gender-based violence affecting young people (2008) [em linha], disponível em http://
book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2259 [consultado 
em Outubro de 2009]; Bande dessinée “Tu n’es pas à vendre » - Contribution à l’action du Conseil 
de l’Europe pour lutter contre la traite et protéger ses victimes, [em linha], disponível em http://
book.coe.int/FR/index.php?PAGEID=165&lang=FR [consultado em Junho de 2009]; REPERES 



Guião de educação. 
Género e cidadania 3 ciclo

320 Lisboa, CIG, 2009

- Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes (2002) [em linha], 
disponível em http://www.eycb.coe.int/Compass/fr/contents.html (propõe um vasto leque 
de abordagens temáticas e metodológicas e oferece 49 fichas para trabalho com discentes) 
[consultado em Junho de 2009].

Consórcio Internet Segura, [em linha], disponível em http://www.internetsegura.pt/, em particular 
a página  sobre perigos e prevenção da utilização da internet disponível em http://www.
internetsegura.pt/pt-PT/Perigos/ContentDetail.aspx (com informação organizada por 
categorias: blogues, telemóveis, redes sociais, chats e IMs, correio electrónico, cyberbullying, etc.) 
[consultado em Junho de 2009].

Direcção-Geral da Saúde DGS, [em linha], disponível em www.dgs.pt, (apresenta recursos sobre 
género e saúde, incluindo publicações que podem ser descarregadas) [consultado em Junho de 
2009].

Eurostat, Comissão Europeia [em linha], disponível em http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home/ (estatísticas europeias; permite pesquisa por tema) [consultado em 
Junho de 2009].

FNUAP (Fundo das Nações Unidas de Apoio à População – UNFPA) [em linha], disponível em https://
www.unfpa.org/public/, designadamente nas páginas sobre Género em http://www.unfpa.org/
gender/index.htm, Juventude e Adolescência em http://www.unfpa.org/adolescents/index.
htm e Saúde Reprodutiva em http://www.unfpa.org/rh/index.htm (inclui informação e recursos, 
incluindo vídeos, em Inglês, Francês e Espanhol) [consultado em Junho de 2009].

Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC), página Direitos humanos [em linha], 
disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/index-dh.html (funciona na dependência 
da Procuradoria Geral da República; apresenta informação, recursos, hiperligações em matéria de 
direitos humanos a nível internacional) [consultado em Junho de 2009].

ILO (International Labour Office), Bureau for Gender Equality [em linha], disponível em http://www.
ilo.org/global/lang--en/index.htm, (apresenta recursos diversificados sobre a promoção da 
igualdade entre mulheres e homens). Ver também OIT [consultado em Outubro de 2009].

InSafe (Rede Europeia para a Segurança na Internet), em particular a página Social Networking, [em 
linha], disponível em http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety_issues/faqs/social_
networking.htm [consultado em Fevereiro de 2009].

Instituto Andaluz de la Mujer, secção de Coeducação, [em linha], disponível em http://www.
juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Coeducacion-.html (apresenta materiais educativos) 
[consultado em Junho de 2009].

Instituto da Juventude, Portal da Juventude, [em linha], disponível em http://www.juventude.gov.
pt/Portal/ (inclui uma área sobre “sexualidade e saúde” http://www.juventude.gov.pt/Portal/
SaudeSexualidadeJuvenil/) [consultado em Outubro de 2009].

Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha [em linha], disponível em http://pagina.jccm.es/imclm/
Apoyo-a-la-Igualdad.274.0.html (página Web com um conjunto de instrumentos de apoio à 
igualdade entre mulheres e homens, incluindo folhetos, guias e outro tipo de recursos, alguns 
disponíveis em linha, de que se destacam as áreas do desporto feminino) [consultado em Novem-
bro de 2009].
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Instituto de la Mujer, Madrid, Programa de Educação, [em linha], disponível em http://www.inmujer.
migualdad.es/mujer/programas/educacion/index.htm (apresenta informações e materiais 
educativos) [consultado em Junho de 2009].

Instituto Nacional de Estatística (INE), [em linha], disponível em http://www.ine.pt/, em particular 
Dossier temático Género, disponível em http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_
perfgenero&menuBOUI=13707294 (apresenta indicadores estatísticos desagregados por sexo) 
[consultado em Setembro de 2009].

Instituto Vasco de la Mujer [em linha], disponível em                                                                                                                                               
(página Web relativa às publicações do Instituto em diversas áreas como a violência e a educa-
ção, incluindo guias e folhetos em linha, estudos, publicações periódicas do Instituto, campanhas 
e outro tipo de recursos) [consultado em Novembro de 2009].

Jornais e Revistas. com, [em linha], disponível em http://www.jornaiserevistas.com/index.php, 
(apresenta a primeira página dos jornais diários nacionais, edições semanais, jornais regionais, 
jornais internacionais, bem como revistas de temas diversos). [consultado em Outubro de 2009].

Kerigma [em linha], disponível em http://www.kerigma.pt (o Gabinete para a Igualdade de Oportuni-
dades editou um Guia de Apoio ao Desenvolvimento de Actividades Pedagógicas (2006) para a 
promoção da igualdade de oportunidades nas escolas, que pode ser solicitado).

Klicksafe project, [em linha], disponível em https://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/die-initiative/
Project_information/index.html (apresenta recursos sobre segurança de crianças e jovens na 
Internet) [consultado em Junho de 2009].

Microsoft, [em linha], disponível em http://www.microsoft.com/portugal/athome/security/children/
kidtips13-17.mspx (Sugestões relacionadas com segurança online para crianças com idades 
entre os 13 e os 17 anos) [consultado em Abril de 2009].

Ministério da Educação, Educação para a Cidadania [em linha], disponível em http://www.min-edu.
pt/np3/34 (inclui um dossier com documentação de referência sobre o tema) [consultado em 
Junho de 2009].

Mulheres Portuguesas século XX [em linha], disponível em http://www.mulheres-ps20.ipp.pt/ 
(promovido pela FIPP, Fundação do Instituto Politécnico do Porto e pelo IDT, Instituto para o 
Desenvolvimento Tecnológico, apresenta informação de teor sociocultural e destaca o contributo 
e protagonismo de mulheres portuguesas) [consultado em Setembro de 2009].

Musea [em linha], disponível em http://musea.univ-angers.fr/ (evidencia a evolução do feminino e do 
masculino apresentando um núcleo de exposições temáticas temporárias e permanentes, uma 
mediateca, um museu de educação, materiais pedagógicos e jogos educativos) [consultado em 
Junho de 2009].

National Center for Missing and Exploited Children, [em linha], disponível em http://www.missingkids.
com/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?LanguageCountry=en_US (apresenta recursos 
sobre segurança de crianças e jovens na Internet) [consultado em Junho de 2009].

National Museum of Women in the Arts [em linha], disponível em http://www.nmwa.org/ (dedicado 
exclusivamente aos contributos das mulheres artistas) [consultado em Outubro de 2009].

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-subhome6/es

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-sub-
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OIT (Organização Geral do Trabalho – Escritório de Lisboa), [em linha], disponível em http://www.
ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/ (apresenta alguns recursos da ILO em versão 
portuguesa; tem uma secção dedicada às questões de género) [consultado em Setembro de 
2009].

Portal de Saúde Sexual e Reprodutiva da Associação de Planeamento Familiar [em linha], disponível 
em http://apf.pt/index.php (divide-se em 4 áreas – saúde sexual e reprodutiva, sexualidade, 
educação sexual e direitos – e integra informação diversificada, notícias, recursos, publicações, 
campanhas e projectos dirigidos a diferentes grupos profissionais, como os da educação e da 
saúde, bem como a jovens raparigas e rapazes) [consultado em Novembro de 2009].   

Portal para a Igualdade, [em linha], disponível em http://www.igualdade.gov.pt/ (iniciativas oficiais 
e documentação relativa à promoção da Igualdade entre mulheres e homens) [consultado em 
Outubro de 2009].

Projecto MiudosSegurosNa.Net, [em linha], disponível em http://www.miudossegurosna.net/, 
[consultado em Abril de 2009].

Projecto SeguraNet, [em linha], disponível em http://www.seguranet.pt  (para além de indicações 
sobre segurança e um manual de literacia digital, tem uma página de jogos de internet disponível 
em http://www.seguranet.pt/jogo/) [consultado em Junho de 2009].

Projecto Thinkuknow , [em linha], disponível em http://www.thinkuknow.co.uk/11_16/ (apresenta 
informação e recursos sobre segurança de crianças e jovens na Internet); em parceria com o BBC 
School Report Project e o CEOP Centre Filme são apresentados vídeos sobre o tema em http://
www.thinkuknow.co.uk/11_16/bbc/ [consultado em Junho de 2009].

Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades Entre Mulheres e Homens 
(RPJIOMH), [em linha], disponível em http://www.redejovensigualdade.org.pt (apresenta 
relatórios de projectos e recursos para a sensibilização para a igualdade entre mulheres e homens 
junto da população juvenil) [consultado em Setembro de 2009].

Strategies of Inclusion: Gender and the Information Society (SIGIS) (2005), [em linha], disponível em 
http://www.rcss.ed.ac.uk/sigis/index.php  (tem informação sobre as questões de género na 
sociedade de informação) [consultado em Setembro de 2008]. 

UNESCO [em linha], disponível em http://portal.unesco.org/en (apresenta informação e recursos 
em inglês, francês e espanhol), designadamente sobre género e educação em http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=10996&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, sobre 
género e igualdade em http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3160&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html, sobre género, educação e cidadania em http://portal.unesco.
org/education/fr/ev.php-URL_ID=24725&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 
[consultado em Junho de 2009].

UNIÃO EUROPEIA, Igualdade entre mulheres e homens ) [em linha], disponível em http://europa.eu/
legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/
index_pt.htm (contém legislação, relatórios e programas comunitários) [consultado em Junho de 
2009].

UNICEF (Agência das Nações Unidas para as Crianças) [em linha], disponível em www.unicef.org, 
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designadamente na página sobre Género em http://www.unicef.org/gender/index.html e na 
página de Recursos em http://www.unicef.org/siteguide/resources.html (inclui informação e 
recursos, incluindo vídeos, em Inglês, Francês e Espanhol) [consultado em Junho de 2009].

UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher), [em linha], disponível em 
http://www.unifem.org, (apresenta relatórios mundiais anuais e informação sobre os programas 
e acções desenvolvidos para o empoderamento das mulheres e a igualdade entre mulheres e 
homens) [consultado em Outubro de 2009]

WHO (World Health Organization – Organização Mundial de Saúde) [em linha], disponível em http://
www.who.int, inclui uma página sobre género em http://www.who.int/topics/gender/en/ 
(apresenta informação e recursos em Inglês, Francês e Espanhol) [consultado em Junho de 2009].

Women Watch (ONU), [em linha], disponível em http://www.un.org/womenwatch (apresenta 
informação e recursos sobre género e empoderamento das mulheres, articulando, em rede, todas 
as agências das Nações Unidas; permite pesquisa de qualquer documentação sobre as mulheres 
produzida pela ONU) [consultado em Outubro de 2009]. 

Women’s International Center [em linha], disponível em http://web.me.com/uromastyx.studio/WIC/
index.html (apresenta informação sobre mulheres que se distinguiram a nível mundial em várias 
áreas; biografias, história das mulheres através da arte, são alguns dos temas apresentados) 
[consultado em Outubro de 2009].

World Economic Forum (2010). Women Leaders and Gender Parity. [em linha], disponível em http://
www.weforum.org/en/Communities/Women%20Leaders%20and%20Gender%20Parity/Gen-
derGapNetwork/GenderGapNetwork (apresenta relatórios mundiais sobre mulheres e liderança e 
sobre o fosso entre mulheres e homens/ gender gap) [consultado em Novembro de 2009].
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