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resumo 
 

 

A intervenção das Organizações da Sociedade Civil em questões dedicadas à 
temática da Igualdade de Género, através de movimentos de 
consciencialização, prestação de serviços, mobilização de bens e pessoas, é 
realidade quotidiana.  
Porém, estas organizações encontram-se dependentes de recursos, sejam 
estes materiais, humanos ou financeiros, para atingirem sucesso nos objetivos 
a que se propõem.  
Esta dissertação procurou aferir quais as condições de capacidade 
institucional das Organizações da Sociedade Civil dedicadas às questões de 
género em Portugal, tendo como objetivo conseguir identificar quais as suas 
principais fontes de financiamento, quais os principais recursos utilizados e as 
principais dificuldades sentidas pelas organizações. Além disso, procurou-se 
perceber qual a importância de programas públicos de capacitação destas 
organizações. 
Em suma, o conceito de Capacidade Institucional é complexo o que conduz a 
dificuldades na sua mensuraçãp. Relativamente à Sociedade Civil, cremos que 
atualmente apresenta uma Capacidade Institucional das  Organizações incerta 
e dependente de financiamentos.  
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abstract 

 
The intervention from Civil Society Organizations in issues dedicated to the 
topic of gender equality through awareness movements, service provision, 
mobilization of goods and people, is an everyday reality. 
However, these organisations are dependent on resources, whether material, 
human and financial, to achieve success in their proposed. 
This dissertation sought to assess the institutional capacity conditions from civil 
society organizations dedicated to gender issues in Portugal, aiming to be able 
to identify what their main sources of funding, which are the main used 
resources and the main difficulties faced by these organisations. Moreover, one 
sought to understand what is the importance of public programs focused on the 
capacitation of these organisations. 
In conclusion, the concept of Institutional Capacity is complex which leads to 
difficulties in its measurement. Regarding Civil Society, we believe that it 
currently has an Institutional Capacity of Organizations that is uncertain and 
dependent on funding. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os conceitos de “direitos humanos” e de “cidadania” não são inalteráveis, acompanhando 

marcos ocorridos ao longo da história, desde o seu documento fundador em 1948 – a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que atualmente se intitula Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A esta evolução de nome não é alheia, portanto, uma 

consciencialização crescente da necessidade de promover a igualdade de géneros.  

Neste contexto, importa reconhecer o trabalho desenvolvido pela ONU, nomeadamente em 

alguns momentos históricos: a Conferência do México, no ano de 1975, que proporcionou a 

criação da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres; a criação, em 1976, do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher; e, mais tarde, a Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos, em 1993, onde 

foi reforçada a extensão dos Direitos Humanos às Mulheres, refletindo assim uma dinâmica 

de reflexões sociais (Santos, 2015). Segundo Santos (2015), os direitos humanos 

atravessaram, de facto, um paradoxo, pois durante muito tempo estes eram apenas destinados 

para os homens.  

Além do papel das Organizações Internacionais e de diferentes Estados, as organizações não 

governamentais têm também desempenhado um papel bastante importante nesta evolução 

social, servindo como intermediárias entre o Estado e a sociedade civil, ajudando a promover 

a liberdade individual de cada individuo e dando voz às questões sociais (Smith e Gronbjerg, 

2006). A intervenção das Organizações da Sociedade Civil sobre estas questões, através de 

movimentos de consciencialização, prestação de serviços, mobilização de bens e pessoas, é, 

com efeito, algo que acontece frequentemente, uma vez que estas Organizações apresentam 

um papel relevante no âmbito da igualdade de género. Porém, encontram-se dependentes de 

recursos e fontes de financiamento para atingirem sucesso nos objetivos a que se propõem.  

Esta dissertação tem, assim, como principal objetivo aferir quais as condições de capacidade 

institucional das Organizações da Sociedade Civil dedicadas às questões de género em 

Portugal, tendo como objetivo conseguir identificar quais as principais fontes de 

financiamento, quais os principais recursos utilizados e as principais dificuldades sentidas 

pelas organizações. A motivação para a escolha deste tema decorre do facto de os estudos 
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dedicados às Organizações da Sociedade Civil e movimentos feministas em Portugal serem 

ainda escassos. Por outro lado, a temática torna-se particularmente pertinente na atualidade 

política e social, considerando o ataque de que as questões da igualdade de género têm sido 

alvo em diversos lugares do mundo, havendo necessidade de cada vez mais colocar esta 

questão na agenda política no mundo e em Portugal. Por fim, importa também perceber que 

a Sociedade Civil em Portugal e analisar até que ponto a estrutura da sociedade afeta a 

capacidade institucional das organizações. 

Para a concretização do estudo sobre esta temática, o objeto de estudo foram as Organizações 

da Sociedade Civil,  onde foram definidos dois objetivos secundários: o primeiro centra-se 

em aferir as condições de Capacidade Institucional das Organizações da Sociedade Civil 

dedicadas às questões de género em Portugal; o segundo procura perceber em que sentido a 

contribuição do apoio técnico-financeiro prestado pela Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CIG) contribui para a capacitação das Organizações da Sociedade 

Civil dedicadas às questões de género em Portugal. 

Para tal, foi elaborada, primeiramente, uma recolha de dados no website da CIG para efetuar 

uma listagem das diversas Organizações da Sociedade Civil dedicadas à temática da 

Igualdade de Género, às quais foi, posteriormente, enviado um questionário com o objetivo 

de recolher a informação necessária para o estudo das condições da capacidade institucional 

destas organizações. Para além dos inquéritos por questionário, foram realizadas duas 

entrevistas semiestruturadas – a primeira dirigida à CIG e a segunda dirigida a uma 

Organização não Governamental de Mulheres da Sociedade Civil – no sentido de aferir a 

influência de programas públicos na capacitação das organizações dedicadas aos assuntos 

de género.  

A estrutura desta dissertação compreende um capítulo dedicado à revisão da literatura, 

dividido em duas partes, a primeira dedicada à Capacidade Organizacional das Organizações 

da Sociedade Civil e a segunda dedicada à Ascensão do Movimento de Mulheres e a 

Sociedade Civil. Posteriormente é apresentada a metodologia utilizada, seguindo-se a análise 

e discussão dos resultados. Por último, são apresentadas as principais conclusões e notas 

finais e pistas de investigação futura. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

O capítulo dedicado à revisão da literatura subdivide-se em duas partes, a primeira dedicada 

à Capacidade Organizacional das Organizações da Sociedade Civil e a segunda é dedicada 

à ascensão do movimento de mulheres e a sociedade civil. 

 

2.1. Capacidade Organizacional das Organizações da Sociedade Civil 

2.1.1. Organizações da sociedade civil: características e funções  

A sociedade civil é um conceito ligado à noção de cidadania, sobre o qual existe pouco 

consenso em relação ao seu significado. Ainda assim, alguns autores têm tentado apresentar 

alguns conceitos. Segundo Keane (1998: 6), citado por Anheier (2005:57), a sociedade civil 

pode ser definida como “um conjunto complexo e dinâmico de instituições não-

governamentais legalmente protegidas que tendem a ser não-violentas, auto-organizadas, 

autorreflexivas e permanentemente em tensão entre si e com as instituições estatais que 

“enquadram”, constringem e possibilitam suas atividades.” 

Este conceito compreende, assim, uma diversidade de atores, interesses e formas 

institucionais, tendo em conta diferentes posições de autonomia e poder, acompanhado de 

diferentes funções e organizações (Jenei & Kuti, 2008).  

As organizações da sociedade civil tendem, assim, a afirmar-se como uma alternativa 

institucional aos setores público e privado (Jenei & Kuti, 2008). Segundo Evers (1996), 

citado por Ferreira (2004), estas organizações encontram-se no centro do triângulo 

desenhado pelo Estado, Mercado e Sociedade. Neste contexto, podemos afirmar que estas 

organizações apresentam maioritariamente caráter não-governamental (ONG) com o 

objetivo de responder a questões de caráter social e proporcionar desenvolvimento da 

sociedade.  

Uma outra característica que importa destacar nas organizações da sociedade civil é o facto 

de serem organizações sem fins lucrativos. Contudo, apesar do seu objetivo não ser a 

produção de lucros, estas podem gerar receitas. A este propósito, o sistema de contas da 
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Organização das Nações Unidas refere-se a estas organizações como "... entidades legais ou 

sociais criadas com o propósito de produzir bens e serviços cujo status não permite que sejam 

uma fonte de renda, lucro ou outro ganho financeiro para as unidades que as estabelecem, 

controlam ou financiam. Na prática, as atividades produtivas são obrigadas a gerar superavits 

ou deficits, mas quaisquer excedentes que elas produzam não podem ser apropriados por 

outras unidades institucionais” (UN (1993, para. 4.54) citado por Anheier (2005)). 

Em relação às funções das organizações da sociedade civil, estas podem agrupar-se, segundo 

Avner (2010), em dois grandes grupos: advocacia; e, provisão de serviços. 

A função de advocacia é o meio através do qual uma ideia ou questão é apoiada, por forma 

a promover uma causa. Este conceito está diretamente ligado ao de lobby, na vertente da 

sociedade civil, de forma a garantir que os cidadãos desta consigam participar ativamente na 

tomada de decisões (Avner, 2010). Praticar a advocacia como função é uma tarefa complexa. 

Esta etapa é dedicada à formulação de políticas e envolve várias atividades que procuram 

identificar as causas sociais não satisfeitas e posteriormente promover a atenção sobre estas 

(Avner, 2010). Neste contexto, a participação do cidadão na vida pública da sociedade 

ganhou maior importância, através de atividades políticas não partidárias que, segundo Jenei 

e  Kuti (2008), foi desenvolvida através de meios como lobby, persuasão ou ação direta, com 

o objetivo de defender os seus interesses e dos seus associados.  

As Organizações da Sociedade Civil promovem também a provisão de diversos serviços 

humanos, desde a saúde, educação, serviços sociais e de desenvolvimento comunitário. Estas 

organizações pretendem identificar as necessidades sociais com défice de satisfação e 

implementar estratégias que combatam esses mesmos défices através da provisão de serviços 

(Franco et al., 2005).  

De facto, as organizações da sociedade civil têm, nas últimas décadas, desempenhado um 

papel crescente na provisão de serviços relacionados com o bem-estar da população, atuando 

sob a designação de terceiro setor. O terceiro setor é considerado como um setor que se 

encontra entre os setores público e privado, abrangendo diferentes tipos de instituições e 

organizações que buscam o bem-estar social (Jenei & Kuti, 2008). Contrariamente ao setor 

privado, este setor é geralmente caracterizado como sendo dotado de uma racionalidade 
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coletiva, ao invés de individual (Ferreira, 2004). De acordo com Cairns et al., (2005), este 

setor é considerado pioneiro em novas estratégias para fazer face às necessidades dos 

cidadãos mais carenciados, notando-se uma enfatização na prestação de serviços públicos 

devido à eficiência e eficácia que as organizações deste setor apresentam comparativamente 

ao Estado.  

A partir da enunciação das funções, alguns autores apresentaram tipologias de Organizações 

da Sociedade Civil. Uma das primeiras diferenças distingue as organizações consideradas 

internas das que são consideradas externas (Craig et al., 2004). Estamos perante 

Organizações da Sociedade Civil internas quando estas se caraterizam pela sua permanência 

dentro do sistema sociopolítico e desenvolvem os seus projetos por esta via. Já as 

Organizações da Sociedade Civil externas caraterizam-se pela afirmação por parte de 

organizações distantes do Estado, que procuram dar voz a grupos minoritários dentro do 

processo político. 

Quem faz parte das Organizações da Sociedade Civil internas crê que as externas são muitas 

vezes desvalorizadas, afirmando também que a oposição dificulta a influência nas mudanças 

de políticas publicas (Craig et al., 2004). As organizações de tipologia interna são vistas por 

elas mesmas como privilegiadas, pois possuem acesso a material administrativo e formações 

a que outras organizações não têm acesso, e consequentemente apresentam uma maior 

facilidade em responder, de forma mais eficaz, a diversas questões e necessidades. Já as 

Organizações da Sociedade Civil externas creem que a sua vantagem se centra na maior 

facilidade de colocar as questões em agenda política com a ajuda de outros atores externos, 

como os meios de comunicação social e os cidadãos (Craig et al., 2004). 

A partir do referido, podemos concluir que as organizações do tipo externo ou 

extrainstitucionais desenvolvem, sobretudo, atividades enquadradas naquilo que é apelidado 

por advocacia ou protesto, ao passo que as organizações do tipo interno e integradas 

procuram oferecer uma provisão de serviços e efetuar parcerias com o Estado (Craig et al., 

2004). 

 



 

6 

 

2.1.2. A Capacidade Institucional das Organizações da Sociedade Civil 

Tal como referido anteriormente, os diferentes tipos de organizações da sociedade civil têm 

diferentes missões, dispondo, para tal, de distintos recursos e, por conseguinte, de diferentes 

níveis daquilo que Despard (2017) designa por capacidade institucional. Para o autor, este 

conceito é amplo e envolve diversos recursos e funções que as organizações necessitam de 

cumprir na prossecução da sua missão (Despard, 2017). 

Nas organizações da sociedade civil a enfatização da missão está associada mais 

frequentemente ao sucesso da organização, ao contrário do crescimento financeiro, da 

capacidade de gerar resultados de forma eficaz ou da utilização de recursos de maneira 

eficiente (Renz & Herman, 2010; Lee & Nowell, 2015). Com efeito, nestas organizações a 

mensuração da capacidade é verificada através da criação de valor público, que são os 

resultados e benefícios que a organização produz na sociedade (Lee & Nowell, 2014). 

Nesta linha de pensamento, Peltenburg et al., (2000), citado por Cairns et al., (2005) referem 

que a capacidade institucional se materializa a três níveis: desenvolvimento de recursos 

humanos; desenvolvimento organizacional; e, ajuste ao contexto organizacional. Estes três 

níveis encontram-se interligados, perante o ajuste do contexto organizacional cada 

organização compreende diferentes fatores organizacionais como o financiamento, apoio 

administrativo ou cultura organizacional, que são considerados domínios da capacidade 

institucional da organização, que conduzem ao desenvolvimento organizacional (Despard, 

2017).  

Outros pontos das condições de capacidade das Organizações da Sociedade Civil passam 

pela disponibilidade de diversos tipos de recursos, tais como parcerias, recursos humanos 

(voluntários e trabalhadores), serviços prestados e, por fim, o seu financiamento (Franco et 

al., 2005).  

A propósito do financiamento, importa destacar que o Governo tem sido crescentemente um 

dos principais financiadores das organizações da sociedade civil e, de facto, é verificável 

que as Organizações da Sociedade Civil necessitam de dinheiros públicos. Neste processo 

de financiamento, o Governo é também beneficiado, uma vez que transparece uma imagem 

de concordância com as questões, missões e movimentos das organizações (Rosenblum & 
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Lesch, 2011). Atualmente, estas formas de financiamento passam pela isenção dos impostos, 

a possibilidade de deduzir fiscalmente doações, parcerias público-privadas, e transferências 

diretas do Estado em dinheiro (Anheier, 2005). 

Face a este contexto, as Organizações da Sociedade Civil que fornecem serviços em nome 

do Estado estão cada vez mais sujeitas a burocracia, regras e restrições financeiras. A este 

propósito, Craig et al., (2004), citando o argumento de Grant (1995), refere que o 

financiamento estatal obtido pelas Organizações da Sociedade Civil faz com que estas 

sintam um reconhecimento, embora seja também necessário a presença de autonomia 

relativamente ao Estado, uma vez que os financiadores podem manipular as organizações, 

tornando-as, assim, prisioneiras do Estado.  

A propósito da mensuração da capacidade institucional das organizações da sociedade civil, 

é importante atentar dois estudos já realizados neste âmbito que serão utilizados como 

amostra para o desenvolvimento da presente investigação. Estes estudos aplicados por  

investigadores às Organizações da Sociedade Civil têm como principal objetivo de medir a 

capacidade institucional das Organizações através de dois métodos distintos. O primeiro 

estudo pertence aos autores Lee e Nowell (2014), no qual estes afirmam a incapacidade de 

medir objetivamente a capacidade institucional da organização, uma vez que esta capacidade 

é focada na sua missão e mostra-se difícil convertê-la em algo numérico. Porém, o estudo 

dos autores atenta que, se considerarmos o valor público da comunidade, ou seja, o impacto 

que as ações das organizações sem fins lucrativos apresentam no público alvo, poderemos 

chegar a alguns resultados.  

O modelo elaborado por Lee e Nowel (2014) é baseado numa recolha de informação de 

estudos anteriores de outros autores. Para tentar combater as lacunas existentes na medição 

da capacidade das organizações da sociedade civil, os autores desenvolvem um quadro 

resumo onde destacam diferentes fases do processo de criação de valor para uma empresa, 

passando pelas entradas (inputs), capacidade organizacional, saídas (outputs), resultados 

(outcomes) e o valor institucional criado. 
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Figura 1. Principais perspetivas do desempenho das Organizações Sem Fins Lucrativos. 

 

Fonte: Lee e Nowell (2014, p. 6) 

 

Para cada fase, Lee e Nowell (2014) adequaram diversas medidas distintas, como por 

exemplo: se o analista pretender medir o valor institucional criado por uma organização, 

então deverá primeiro tentar perceber o impacto desta organização na comunidade através 

da criação de capital ou não, da inclusão social, entre outras diferentes e variadas medidas. 

Sendo assim, os autores atentam que cada vez mais existe uma pressão para a mensuração 

do desempenho no setor sem fins lucrativos, uma vez que as organizações deste setor 

carecem de fundos, o que implica que demonstrem bons resultados na sua capacidade 

institucional para os obter. Em suma, mostra-se complexo medir a capacidade institucional, 

pois pode existir mais do que uma maneira para o fazer. 

O segundo estudo pertence a Despard (2017), que refere que não existem medidas 

padronizadas de medir a capacidade institucional, mostrando-se, então, complexo medir um 

conceito abstrato. Deparando-se com a falta de validação de modelos anteriores, Despard 

(2017) tenta testar um novo modelo “Compassion Capital Fund Demonstration Program” 

(modelo CCF). Este modelo assenta num esquema de quatro etapas como é demonstrado na 

Figura 2. 
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Figura 2. Modelo Lógico - Programa de Demonstração do “Compassion Capital Fund” 

 

Fonte: Abt Associates Inc., (2010, p. 4) 

 

De acordo com Despard (2017), para medir a capacidade das Organizações da Sociedade 

Civil através do modelo CCF deverá ter-se em consideração cinco domínios: o primeiro 

domínio passa pelo desenvolvimento organizacional, ou seja, perceber o tipo de gestão, os 

recursos humanos utilizados e as contas/finanças da organização; em segundo lugar, o 

desenvolvimento de programas, centrado por exemplo em estratégias de prestação de 

serviços e avaliação; o terceiro domínio passa pelo desenvolvimento da receita; segue-se o 

desenvolvimento da liderança; e, por fim, o envolvimento da comunidade. Através destes 

domínios, o autor considera ser possível medir a capacidade das organizações, utilizando 

respostas do tipo binário de sim/não e do tipo ordinal.  

Através de uma análise empírica, o autor concluiu que o modelo não é válido na sua 

totalidade, já que alguns dos itens utilizados tiveram de ser retirados, como por exemplo os 
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relacionados à tecnologia e parcerias com outras organizações, pois Despard (2017) 

apercebeu-se que as parcerias podem significar coisas diferentes para cada Organização não 

Governamental em particular. Por outro lado, o modelo CCF LOF, caraterizado como uma 

parte do modelo que mede apenas o nível de foco das organizações perante determinadas 

variáveis, procurava entender o foco de diversas questões, com escalas de 1 a 5, mostrou-se 

útil e facilmente ajustável para descrever com precisão o desempenho organizacional. 

 Em suma, ambos os modelos apresentam bastantes lacunas não existindo um modelo 

específico para medir a capacidade das Organizações não Governamentais, a principal 

dificuldade passa por arranjar itens que sejam capazes de medir um conceito abstrato (Lee 

& Nowell, 2014; Despard, 2017). 

 

2.1.3. Organizações da Sociedade Civil em Portugal 

O setor da sociedade civil em Portugal tem os seus alicerces na igreja católica romana, 

nomeadamente através das chamadas “Obras de Misericórdia”, as quais conduziram à 

formação de instituições como casas para pobres, que procuravam auxiliar os mais 

carenciados (Franco et al., 2005). Mais tarde, já no séc. XIX, as necessidades da sociedade 

apresentaram-se noutro contexto mais relacionado com a classe laboral e na defesa dos seus 

direitos, presentes na era da industrialização. Nesta época surgiram outros tipos de 

instituições, quer de cuidados de saúde, quer humanitárias, como por exemplo “Associações 

de Socorro Mútuo” e “Bombeiros Voluntários”. Porém, a falta de enquadramento legal na 

época e a ausência de fundos conduziu ao insucesso de muitas destas iniciativas (Franco et 

al., 2005). Com o início do regime autoritário de António Oliveira Salazar, o poder detido 

pela classe média de profissionais era considerado potencialmente perigoso pois 

apresentava-se fora dos domínios da igreja e do Estado (Franco et al., 2005).  

Esta situação inverteu-se com a revolução de abril de 1974 e o decorrente surgimento da 

liberdade de expressão, através de associações e instituições defensoras de direitos e 

dimensões políticas, dando lugar, assim, à emergência ou consolidação de novos 

movimentos, preocupados com aspetos da vida social. De acordo com Franco et al. (2005), 
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à medida que o autoritarismo foi sendo abolido, permitiu-se a revitalização da sociedade 

civil, encorajando a ação política a ser exercida.  

Com uma democratização aparentemente estável, Portugal entrou para a União Europeia, o 

que promoveu a relação entre Estado e Organizações da Sociedade Civil. Por um lado, 

devido à disponibilização de fundos europeus, que exigia cooperação entre ambos os setores, 

o que levou à estabilidade de alguns movimentos associativos. Por outro lado,  pelo reforço 

perante a responsabilidade do Estado (Franco et al., 2005). Foi também presente um 

fortalecimento da figura das Instituições Particulares de Solidariedade Social através das 

quais o Estado reconhece a importância do princípio da subsidiariedade no fornecimento dos 

serviços sociais (Franco et al., 2005). 

O setor não-lucrativo em Portugal atual apresenta, assim, organizações que suplementam e 

complementam os serviços públicos, assim como também organizações que proporcionam 

mecanismos através dos quais os indivíduos podem usufruir, com o objetivo de fazerem face 

às necessidades da comunidade, participação na vida política e prosseguir interesses 

individuais e de grupo (Franco et al., 2005). 

De acordo com dados de um Diagnóstico feito às Organizações não Governamentais em 

Portugal em 2015, da autoria de Monteiro et al., (2015), Portugal dispõe de 17.012 

Organizações não Governamentais. Estas organizações contam com uma distribuição 

geográfica a nível nacional que pode ser analisada na figura 3.  

Relativamente à distribuição geográfica, é verificável que uma parte significativa das 

organizações se situa nos distritos de Lisboa (26,4%) e Porto (12,4%). É visível ainda que 

existe uma discrepância entre os distritos do litoral com os do interior. 
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Figura 3. Distribuição do número total de ONG por distritos e regiões autónomas 

 

Fonte: Monteiro et al., (2015, p. 123) 

 

No que diz respeito ao estatuto jurídico das organizações, a quase totalidade destas são 

Associações de Direito Privado, sem fins lucrativos, com um valor percentual de 83,4% 

como é possível verificar na Figura 4 (Monteiro et al., 2015). 
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Figura 4. Distribuição do número total de ONG por estatutos jurídicos 

 

Fonte: Monteiro et al., (2015, p. 121) 

 

No que diz respeito às principais atividades prestadas pelas organizações, é possível verificar 

na Figura 5 que a principal atividade prestada pelas organizações se centra nos serviços 

sociais (37,5%), seguindo-se atividades relacionadas com cultura e artes (25%). Quanto aos 

serviços menos prestados pelas organizações, estes passam pela filantropia, angariação de 

fundos, partilha de recursos e promoção de voluntariado (0,7%). Outro ponto importante a 

salientar, dado a temática deste projeto, é a reduzida percentagem de ONGs que apresentam 

como principal atividade a Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Ativa (3,5%), como é 

possível verificar na figura. 
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Figura 5. Distribuição do número total de ONG por grupos de atividades principais 

 

Fonte:  Monteiro et al., (2015, p. 113) 

Relativamente à função de serviços sociais, é possível observar na Figura 6 que a maior parte 

são dedicados a serviços sociais diversos (92,7%), seguindo-se serviços dedicados a pessoas 

portadoras de deficiência (6,5%) (Monteiro et al., 2015). 

 

Figura 6. Distribuição da rubrica de serviços sociais 

 

Fonte: Monteiro et al., (2015, p. 117) 
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Já no que diz respeito à temática dedicada aos Direitos Humanos e Cidadania Ativa, mais de 

metade dos serviços são dedicados ao associativismo de imigrantes e de apoio aos imigrantes 

(53,88%), seguindo-se a Defesa de Causas Cívicas (21,4%), como podemos verificar na 

Figura 7 (Monteiro et al., 2015). 

 

Figura 7. Distribuição da rubrica de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Ativa 

 

Fonte: Monteiro et al., (2015, p. 118) 

 

2.2 A ascensão do movimento de mulheres e a sociedade civil 

A aceção comum do conceito de sociedade civil é bastante complexa. Desta fazem parte um 

ilimitado número de atores e instituições que se relacionam entre si, com o objetivo da 

resolução de certas questões ou políticas. Nesta linha de pensamento, a integração de 

movimentos de mulheres e temáticas que se centram na temática da igualdade de género 

apresentam-se como questões que carecem de debate, com vista a decisões mais integradoras 

e democráticas.  
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A propósito da evolução dos movimentos feministas, é frequente referir-se que o mesmo se 

tem desenvolvido em três vagas, numa divisão elaborada por Gisela Kaplan, em 1992 

(Santos, 2015). As vagas do feminismo mostram-se como períodos temporais distintos onde 

o movimento se encontra ligado a circunstâncias socio-histórico-políticas. Numa primeira 

vaga foi procurada a igualdade de direitos entre homens e mulheres, na segunda vaga o 

objetivo era a busca pela valorização da mulher, enquanto que a terceira vaga se mostra 

como uma luta também pelas mulheres que muitas vezes eram negligenciadas (Santos, 

2015). 

A primeira vaga do movimento feminista nasce com a queda do Antigo Regime, 

coincidentemente com a Revolução Francesa e o sistema capitalista. Neste período, apenas 

os homens apresentavam os ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”, ao passo que as 

mulheres viviam constantemente oprimidas a nível social e legal (Santos, 2015). Esta vaga 

de feminismo carateriza-se pela reivindicação da mulher através do quadro jurídico, na 

igualdade perante a lei na conquista do direito ao voto (Santos, 2015). 

Já no século XX, nasce uma segunda vaga do feminismo, uma vez que, apesar da conquista 

perante a lei alcançada na primeira vaga, as mulheres continuavam oprimidas (Santos, 2015). 

Nesta vaga, a luta contra a opressão e o patriarcado foram o principal objetivo, tendo como 

principal preocupação a libertação da imagem da mulher enquanto dependentes e de um ser 

que apenas vivia para a família, tendo a principal conquista da época passado por um lugar 

no mercado de trabalho (Santos, 2015). 

A terceira vaga do feminismo chega, segundo Santos (2015), nos anos 90 até à atualidade e 

carateriza-se como um movimento reativo, no qual passa a existir um auge de diversidade 

de movimentos feministas, deixando de olhar só ao género, mas alargando o movimento a 

todas as mulheres que antes não se reconheciam nele, como as mulheres pobres, negras, e 

LGBTI+ . 

Neste processo de evolução, é importante ainda referir o conceito de Feminismo de Estado, 

entendido como “as ações dos mecanismos para incluir as exigências e atores dos 

movimentos de mulheres no Estado, com vista à produção de resultados feministas, tanto 

em termos de processo político como de impacto societal” (McBride & Mazur (2008: 255) 



 

17 

 

citado por Monteiro e Ferreira (2016)). Assim, Monteiro e Ferreira, (2016) explicitam que o 

conceito de Feminismo de Estado não pode ser desligado da sociedade civil e das restantes 

temáticas, estando, pelo contrário, inerente em todas elas.  

 

2.2.1. O despertar para o movimento de mulheres em Portugal e a importância da CIG 

A igualdade de género e as políticas públicas relativas a questões de movimentos de 

mulheres germinaram, em Portugal, com o desenvolvimento do sistema democrático 

(Monteiro & Ferreira, 2016). 

Em plena década de 70, a política nacional geral para as mulheres ganhou importância, 

devido aos movimentos de mulheres nos períodos de ditadura (Monteiro & Ferreira, 2016). 

Desde então, sofreu sucessivas reformas ao longo dos anos, tendo a atual Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género (CIG) assumido uma importância bastante evidente neste 

processo (Monteiro & Ferreira, 2016). 

A CIG tem sido, com efeito, a maior âncora a nível de organizações que promovem os 

movimentos de mulheres em matérias de políticas públicas. Esta organização surgiu em 

1970, antes da revolução dos cravos, num período extremamente antifeminista. Nessa época, 

a sua primeira designação foi “Grupo de Trabalho para a Definição de uma Política Nacional 

Global acerca da Mulher”, que, com o passar dos anos, se foi reformulando, passando a 

designar-se de “Comissão da Condição Feminina” (CCF) no ano de 1977, e, posteriormente, 

“Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM)”, em 1991, adotando 

a atual designação desde 2007. 

Logo após a revolução dos cravos, os esforços da Comissão na tentativa de incluir a matéria 

da representação das mulheres na Constituição, através de seis artigos enviados para a 

Assembleia da República, foram fracassados e pouco notáveis (Monteiro & Ferreira, 2016). 

Com efeito, a institucionalização política dos movimentos de mulheres demonstrou-se um 

processo complexo. Alguns dos principais motivos encontrados passam pela falta de 

recetividade para este tipo de movimentos, assim como a ideologia machista e a crença que 

a verdadeira razão para um movimento era a luta de classes (Monteiro & Ferreira, 2016). 
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Mais recentemente, um outro passo importante na representação política feminina a destacar 

será a aprovação da Lei Orgânica 3/2006, de 21 de agosto, designada também por “Lei da 

Paridade”, que assume ser necessário existir uma representação mínima de 33% de ambos 

os sexos nas listas eleitorais para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e 

Autarquias Locais. Em vários países do mundo, como também em Portugal, é observável 

que a representação política feminina se desenvolve de maneira mais acentuada em partidos 

de esquerda. Monteiro (2011) refere que “até 2005, o PCP e o PS foram os partidos que mais 

investiram na feminização das suas bancadas, sendo o BE (nascido em 1999) o mais 

progressista”, muito embora a representação das mulheres ainda se encontre muito aquém 

do expectável. A este propósito, importa referir que, em 2010, Portugal estava na décima 

nona posição relativamente a mulheres que representam cargos ministeriais no mundo 

(Monteiro, 2011). 

Nesta temática, as mudanças realizadas necessitam frequentemente do papel da mobilização 

feminina, da voz e do poder das mulheres (Monteiro, 2011). Consequentemente, Monteiro, 

(2011) também alerta para a consciência que a valorização do ativismo feminino está 

dependente do abraço das causas por elementos partidários do sexo masculino, pois estes 

facilitam o sucesso do processo. A este propósito, a autora refere que, na temática da lei da 

paridade, a CIG e outras ONGs de mulheres foram pouco reconhecidas, gerando uma 

invisibilidade do trabalho feminino, uma vez que a apresentação das propostas foi feita por 

credibilizados líderes masculinos (Krook (2009) citado por Cardoso (2006)). 

Porém, apesar de pouco reconhecida, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

foi importante no processo de agendamento da lei da paridade, contribuindo através de 

debates, publicações e a ajuda na criação de novas ONGs (Monteiro, 2011). 

Tal como referido anteriormente, a Comissão para a Igualdade e Cidadania desempenhou 

um papel fundamental no processo de afirmação do feminismo em Portugal. Para além das 

lutas acima referidas, este organismo dispõe de um Conselho Consultivo (CC), onde estão 

incluídas as chamadas “Conselheiras”, uma das primeiras estratégias da CIG, que oferecia 

representação a nível ministerial a diversas ONGs, sendo o financiamento para estes projetos 

realizado pelo Estado através de um subsídio anual (desde 1991) (Monteiro, 2011). 
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Assim, a Comissão proporcionou a facilidade de desenvolvimento e consolidação de outras 

diversas organizações e demais benefícios a estas, na medida em que a CIG lhes 

disponibiliza financiamento deliberado pelo Orçamento de Estado, presente no orçamento 

da Comissão, bem como, e até 2005, um espaço de trabalho conjunto na sua sede.  

Entre 2002 e 2007, o designado Feminismo de Estado foi, contudo, desafiado e foram 

sentidas algumas dificuldades, tais como “alteração do tipo de relação com as ONGs, que 

passou a ser de contrato e partenariado, de autonomia induzida, bem como das formas de 

financiamento e apoio (projetificação)” (Monteiro & Ferreira, 2016). Desta necessidade de 

mudança de estrutura surgiu a necessidade de reorganizar estruturas, processos e o 

envolvimento dos atores internos e externos, para que a perspetiva da igualdade de género 

seja inclusa a todos as políticas, fases, níveis e atores que participam no processo de decisão 

política – a este tipo de processo apelidamos por mainstreaming (Monteiro & Ferreira, 

2016). 

Com efeito consequencial, aquando da emergência da nova gestão pública, foi notório o 

enfoque em diversas dinâmicas, como, por exemplo, a eficiência. Destacando a parte relativa 

a financiamentos, Monteiro (2013) afirma que, a partir do ano 2000, existiram diversos 

projetos de financiamento por parte estatal apoiados por fundos europeus, podendo a CIG e 

as ONGs ampliar as margens dos seus projetos, que anteriormente eram condicionados 

apenas por financiamentos de curto prazo. De entre estes projetos poder-se-á destacar o 

Programa EQUAL, o Sistema de Apoio Técnico e Financeiro às Organizações Não 

Governamentais (POEFDS) e o Programa Operacional Potencial Humano (POPH). Porém, 

estas estruturas de financiamento apresentam pontos menos atrativos devido ao peso 

administrativo e burocrático (Monteiro, 2013). Consequentemente, desta reorganização e do 

envolvimento dos atores políticos apontam-se como principais barreiras a burocracia e a 

indiferença política perante as questões de género. 

  



 

20 

 

 

 

(página intencionalmente em branco) 

 

 



 

21 

 

III. METODOLOGIA 

O presente trabalho pretende responder à seguinte questão "Quais as condições de 

Capacidade Institucional das Organizações da Sociedade Civil dedicadas à temática da 

Igualdade de Género em Portugal?”.  

Como estratégia de resposta a esta questão, foram definidos os seguintes objetivos: 

1. Aferir as condições de Capacidade Institucional das Organizações da Sociedade 

Civil dedicadas às questões de género em Portugal; 

2. Aferir qual o efeito que o programa técnico-financeiro da CIG tem sobre a 

Capacidade das Organizações da Sociedade Civil 

 

Por forma a concretizar o primeiro objetivo, começou-se o processo de análise através da 

consulta da lista de organizações que pertencem ou pertenceram aos órgãos consultivos da 

CIG ou se encontram financiadas pela Comissão. Este passo foi realizado acedendo ao 

website da CIG1, com o objetivo de recolher quais os contactos das organizações. Deste 

processo de mapeamento resultou uma lista de 21 organizações. 

Após o mapeamento destas mesmas organizações, foi elaborado um inquérito por 

questionário, destinado às organizações anteriormente listadas, que deveria ser respondido 

por um membro da equipa de gestão de cada organização, com perguntas de resposta fechada 

e, ocasionalmente, perguntas de resposta aberta. Este questionário (ver Anexo 1) tinha como 

objetivo aferir quais os principais recursos de que as Organizações da Sociedade Civil 

dispõem, quais as principais atividades desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade 

Civil, quais as principais parcerias que as Organizações da Sociedade Civil mobilizam para 

o desenvolvimento das suas atividades e identificar as principais dificuldades das 

Organizações da Sociedade Civil e as eventuais estratégias de mitigação.  

 

1 https://www.cig.gov.pt/recursos/ong-e-outras-associacoes/  

https://www.cig.gov.pt/recursos/ong-e-outras-associacoes/
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Para a elaboração deste inquérito questionário foram utilizados por base dois estudos já 

anteriormente referenciados na parte da revisão de literatura, um de autoria de Lee & Nowell, 

(2014) e outro de autoria de Despard, (2017), mostrando-se o segundo mais pertinente, 

devido à maior validação de questões a nível do foco organizacional.  

Este questionário foi enviado por e-mail no dia 17 de junho de 2019 e tinha como prazo de 

resposta dia 30 de junho de 2019. Perante a ausência de respostas, este prazo foi aumentado 

para 15 de julho de 2019. Posteriormente, devido à falta de adesão por parte das 

Organizações, foram recolhidos os contactos telefónicos de cada Organização acedendo ao 

website de cada uma e realizadas diversas chamadas com o objetivo de obter um maior 

número de respostas possível. 

Após vários momentos de insistência, foi possível obter resposta de uma amostra composta 

por 7 organizações, num total de 21 inquiridas. Dado o reduzido tamanho da amostra, a 

análise dos dados foi feita através de estatística descritiva. 

Na concretização do segundo objetivo, procedeu-se à consulta da legislação e documentação 

técnica enquadradora do Programa de Apoio Técnico e Financeiro às ONG de Mulheres, 

bem como à realização de uma entrevista que teve como destinatários dois técnicos da 

Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género e que procurou perceber melhor o 

funcionamento deste programa. A entrevista apresentou um guião semiestruturada (ver 

Anexo 2), que nos deu espaço para algumas questões adicionais que não se encontravam 

presentes no guião, mas que consideramos efetivamente pertinentes para um maior 

aprofundamento sobre a temática analisada. A entrevista foi realizada no dia 05 de agosto 

de 2019, na sede da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, em Lisboa. A 

entrevista contou com a presença de dois entrevistadores, eu como primeira entrevistadora e 

o Prof. Doutor Luís Mota como segundo entrevistador, contando também com dois 

entrevistados/as, nomeados/as como “Entrevistado A” e “Entrevistado B”, de forma a manter 

o anonimato.  

Em complemento à aplicação do questionário e da entrevista anteriormente referida, e com 

o propósito de contribuir para a prossecução de ambos os objetivos de investigação, 

procedeu-se à realização de uma segunda entrevista, desta feita dirigida a uma Organização 
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da Sociedade Civil pertencente ao conselho consultivo da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, que manteremos no anonimato. Esta entrevista teve como principal 

objetivo entender as estratégias de capacitação da organização, quais as fontes de apoio e as 

principais dificuldades sentidas pela organização. A entrevista apresentou um guião 

semiestruturado (ver Anexo 3), que também nos deu espaço para algumas questões 

adicionais que não se encontravam presentes no guião, mas que consideramos efetivamente 

pertinentes para um maior aprofundamento sobre a temática analisada. A entrevista foi 

realizada no dia 02 de setembro de 2019, via Skype. A entrevista contou com a presença de 

dois entrevistadores, eu como primeira entrevistadora e o Prof. Doutor Luís Mota como 

segundo entrevistador, e também com a/o vice-presidente da organização, que responde na 

pessoa da organização. 
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IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Análise dos resultados  

Este ponto dedicado à análise dos resultados encontra-se dividido em duas partes, a primeira 

dedicada à aferição de condições de capacidade institucional das Organizações da Sociedade 

Civil dedicadas à Igualdade de Género em Portugal e a segunda dedicada aos Programas de 

Apoio Público dedicados ao funcionamento das ONG’s de Mulheres. 

 

4.1.1 Aferição de condições de capacidade institucional das Organizações da Sociedade 

Civil dedicadas à Igualdade de Género em Portugal 

Para melhor entendermos a capacidade organizacional das organizações da sociedade civil 

dedicadas à temática do género em Portugal, procedemos à elaboração de um inquérito por 

questionário a essas organizações. O questionário foi elaborado com recurso a estudos de 

outros autores que se apresentam na parte dedicada à revisão da literatura do presente 

documento. A estrutura do questionário passou por sete pontos essenciais, que se refletem 

na estrutura deste ponto do trabalho, sendo estes: Caracterização Genérica da Organização; 

Caracterização da Estrutura Organizacional e Cargos Dirigentes; Recursos Humanos, 

Financeiros e Logísticos; Práticas de Gestão; Parcerias; Resultados e Impactos; e Focos de 

atenção organizacional. 

 

a) Caracterização Genérica das Organizações  

No que diz respeito à caraterização, as organizações foram inquiridas quanto à localização 

da sede da sua organização, dando opção de resposta aberta. Com esta questão, foi possível 

verificar que a maioria das organizações apresentam sede no distrito de Lisboa (n=5). As 

restantes sedes das organizações estão localizadas no distrito de Coimbra, Porto e Leiria, 

sendo que uma das 5 organizações que tem sede no distrito de Lisboa também tem sede no 

distrito de Coimbra. 
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Quanto ao desenvolvimento das atividades, as organizações foram questionadas em que zona 

do país normalmente desenvolviam as suas atividades. Através das respostas foi possível 

apurar que, ainda que a sede das organizações se apresente maioritariamente em cidades do 

litoral, a quase totalidade desenvolve atividades de âmbito nacional, com a exceção da 

organização sediada no Porto, que apenas desenvolve atividades na Zona Norte, Grande 

Porto e Zona Centro do país.  

Um outro aspeto que foi possível apurar através do questionário relaciona-se com o facto de 

2 das 7 organizações inquiridas serem organizações representativas de outras organizações 

(“umbrela organisations”), sendo que uma delas tem 120 organizações filiadas e outra tem 

45 organizações filiadas.  

Quanto à presença em plataformas de organizações, apenas 1 das organizações não é 

membro de uma plataforma de organizações nacional ou internacional. As plataformas 

descritas a nível nacional foram: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (n=3); 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (n=1); Cooperativa António Sérgio para 

a Economia Social (n=1); Confederação Portuguesa para a Economia Social (n=1); 

Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento 

(n=1); Rede Regional do Norte de Apoio a Vítimas de Tráfico (n=1); e, por último, a 

plataforma de Redes Sociais Municipais (n=1). Já a nível internacional foram descritas três: 

Conselho Económico e Social das Nações Unidas (n=1); Organização das Nações Unidas 

(n=1); e Comité Olímpico Internacional (n=1). 

Quanto ao tipo de atividades desenvolvidas por cada organização, no questionário era 

perguntado se as organizações desenvolviam as seguintes atividades: Representação de 

interesses/ instituições de advocacy; Educação política/ consciencialização; Prestação de 

serviços de integração social a associados; Prestação de serviços de integração social à 

comunidade em geral; Serviços de autoajuda; Angariação de fundos; e Assessoria/ 

aconselhamento. A estas atividades, as organizações poderiam acrescentar outras atividades 

desenvolvidas, tendo sido acrescentadas “Dinamização de projetos temáticas em áreas 

transversais ao desenvolvimento local” e “Valorização Social do Desporto”.  
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Como podemos atentar no gráfico seguinte, as atividades desenvolvidas por um maior 

número de organizações são “Educação política/ consciencialização” (n=7), bem como 

“Representação de interesses/ instituições de advocacy”, “Prestação de serviços de 

integração social a associados” e “Assessoria/ aconselhamento” (nos três casos, n=5). Por 

outro lado, as atividades desenvolvidas por menos organizações são “prestação de serviços 

de integração social a associados”, “prestação de serviços de integração social à comunidade 

em geral”; “serviços de autoajuda”; “angariação de fundos” (em todos os casos, n=1). 

 

Figura 8. Atividades desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil 
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b) Caracterização da Estrutura Organizacional e Cargos Dirigentes 

Em relação à estrutura organizacional e cargos dirigentes das organizações, primeiramente 

procurámos entender se as organizações dispunham de um conjunto de cargos de direção e 

técnicos (Presidência, Secretariado, Relações Públicas, Tesouraria, Conselho de 

Administração e Assembleia geral), por forma a tentarmos perceber se eram organizações 

estruturadas.  

Como é possível observar na figura seguinte, o órgão que um maior número de organizações 

inquiridas dispõe é a Assembleia Geral (n=6). Para além do referido, os outros órgãos/ cargos 

mais presentes nas organizações inquiridas são a Presidência, Tesouraria e Conselho de 

Administração (n=5). Menos frequentes nas organizações inquiridas são os cargos de 

secretariado (n=3) e de relações públicas (n=1). 

 

Figura 9. Número de organizações inquiridas com determinados cargos na sua estrutura  
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cargos de direção máxima na maioria das organizações inquiridas são não-remunerados 

(n=6) com ocupantes escolhidos por recrutamento interno (n=5). 

Ainda quanto ao ponto de estrutura organizacional, o número médio de membros dos seus 

Conselhos de Administração é de 5 pessoas, dos quais, em média, 2 são mulheres. 

  

c) Recursos Humanos, Financeiros e Logísticos 

Em relação a este ponto, primeiramente inquirimos as organizações quanto ao número de 

funcionários e voluntários, tanto a full-time como a part-time, de que dispunham. Através 

das respostas das organizações inquiridas (ver figura seguinte), é possível verificar que estas 

dispõem, em média, de 5,57 funcionários a tempo completo e 0,43 funcionários a tempo 

parcial, bem como de 9,57 voluntários a tempo parcial.  

 

Figura 10. Número médio de funcionários e voluntários em regime part-time e full-time  

 

 

Ainda em relação aos recursos humanos das organizações, foi possível apurar que, em 

média, apenas 2 funcionários receberam formação no último ano.  
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Quanto aos recursos financeiros da organização no último ano, como podemos verificar na 

Figura 11, em 7 organizações duas preferiram não responder a esta temática do inquérito por 

questionário. Das restantes organizações (n=5), duas delas apresentam lucro, duas prejuízo 

e uma resultado nulo. É também notório que a organização “F” apresenta valores 

extremamente elevados comparativamente às restantes organizações. 

 

Figura 11. Gastos e Receitas das ONGs no último ano  

  

 

No referente ao financiamento obtido pelas organizações da sociedade civil dedicadas à 

temática da Igualdade de Género em Portugal, quisemos ainda perceber qual o valor total de 

financiamento suportado por diferentes fontes de financiamento. Como podemos verificar 

através do gráfico seguinte, as principais fontes de financiamento das organizações 

inquiridas são claramente o Estado Central e Entidades estatais locais. O financiamento 

obtido através de fundações e outros organismos privados, de quotas ou de outras fontes de 

financiamento são, assim, marginais. 
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Figura 12. Fontes de Financiamento obtido pelas ONG, em percentagem, nos últimos 12 meses 

 

 

Por fim, em relação aos recursos logísticos foi possível apurar que 3 das 7 das organizações 

inquiridas partilham o espaço de realização de atividades com outras organizações. 

 

d) Práticas de Gestão 

Neste questionário pretendeu-se ainda perceber se as organizações estudadas tinham um 

conjunto de práticas de gestão consideradas como mais desenvolvidas (ver figura abaixo). 

Em relação às práticas de gestão mais frequentes, é possível verificar, através da figura 

seguinte, que a totalidade das organizações inquiridas (n=7) dispõem de alguém responsável 

pela gestão financeira, procedem à conservação dos registos dos resultados e impactos das 

atividades realizadas e estão envolvidas em processos de tomada de decisão pública. Outras 

práticas de gestão desenvolvidas pela maioria das organizações inquiridas são também a 

elaboração de um orçamento anual (n=6), a obtenção de feedback dos seus beneficiários em 
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igualdade de género (ambas, n=5). As práticas de gestão que são desenvolvidas apenas por 

cerca de metade das organizações são, por sua vez, a formalização de contratos-parceria com 

o Estado, a criação ou atualização de um website, o registo dos serviços prestados (nos três 

casos, n=4), bem como a realização de relatórios anuais de desempenho dos funcionários e 

dos serviços, ou mesmo participação em órgãos de consulta municipais (ambas, n=3). Já as 

práticas menos frequentes dizem respeito ao desenvolvimento de um plano de captação de 

fundos (n=2) ou à contratação de alguém externo para elaboração de candidaturas a pedidos 

de financiamento (n=1).  

 

Figura 13. Número de Organizações que desenvolvem determinadas Práticas de Gestão 
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e) Parcerias 

No ponto que se refere às Parcerias obtidas pelas organizações, as questões realizadas aos 

inquiridos passaram por compreender com que outras entidades as organizações estavam 

envolvidas em parcerias e o propósito destas.  

Quanto aos parceiros das Organizações da Sociedade Civil dedicadas à temática do género 

em Portugal (ver figura seguinte), foi possível concluir que as instituições com as quais um 

maior número de organizações inquiridas tem parcerias são o Estado (n=5) e instituições de 

ensino (n=3). É possível ainda verificar que apenas uma das organizações inquiridas dispõe 

de parcerias com empresas do setor lucrativo, com organizações baseadas na fé, com outras 

organizações da economia social, ou com instituições desportivas. 

 

Figura 14. Parcerias efetuadas pelas ONGs 
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necessidades da comunidade (ambos, 15%). Quanto aos propósitos menos importantes, os 

resultados indicam que são ao recrutamento de voluntários, bem como a obtenção de doações 

em espécie (ambos, 4%). 

 

Figura 15. Propósito das parcerias efetuadas pelas ONGs 

 

 

f) Resultados e Impactos 

Relativamente ao número de destinatários atendidos pelas Organizações da Sociedade Civil 

no último ano, foram em média 167.369 utentes. Três das organizações afirma que o número 
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impactos na vida dos seus destinatários pelo menos significativos, 3 das quais considerando 
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g) Focos de atenção organizacional 

Atentemos agora a temática do questionário dedicada ao nível de foco de atenção 

organizacional das organizações, através da Figura seguinte. O nível de foco foi analisado 

com respostas de opção em escala sendo estas: “A organização sabe que deve ser feito, mas 

não dispõe de tempo nem recursos para tal.”; “A organização está a desenvolver ou já 

desenvolveu planos nesta área, mas ainda não os implementou.”; “A organização já 

implementou atividades neste domínio.”; “Não é uma área de foco neste momento pois a 

organização considera-se satisfeita nesta área.”. 

. 

Figura 16. Focos de atenção organizacional das ONGs 
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O primeiro nível de foco analisado corresponde ao recrutamento e gestão de voluntários de 

maneira mais eficaz. Em 7 organizações, mais de metade, ou seja, 4 organizações, 

consideram que não é uma área de foco, na medida em que a organização está satisfeita 

quanto a esta temática., Contudo, 2 delas consideram que a organização tem consciência que 

deveria apresentar mais atenção a esta temática mas não dispõe dos meios necessários. 

Seguidamente, o nível de foco analisado diz respeito ao desenvolvimento de sistemas que 

ajudarão a gerir as finanças da organização de maneira mais eficaz. As respostas quanto a 

este foco organizacional são bastante divergentes. 3 de 7 organizações afirmam que não é 

uma área de foco neste momento da organização pois esta já esta satisfeita nesta área, ao 

passo que 2 afirmam que a organização já implementou atividades neste domínio. Uma das 

organizações considera que a organização está consciente que algo deve ser feito, mas não 

dispõe de recursos nem tempo para esta medida 

O terceiro nível de foco de atenção analisado corresponde ao foco perante o recrutamento 

de novos membros para o Conselho e Direção Executiva com conhecimentos. Neste ponto 

existiu um consenso pela maioria das organizações, onde 6 de 7 organizações escolheu a 

opção que refere que a organização não apresenta o recrutamento como área de foco neste 

momento pois a organização considera-se satisfeita nesta área. Já a outra considera que a 

organização já implementou atividades neste domínio, sendo, portanto, um foco de atenção 

bastante consensual. 

Quanto à questão do desenvolvimento de um plano para ajudar a direção executiva e outros 

funcionários da organização a aprimorar as suas habilidades de liderança, mais de metade 

das organizações afirmam que a organização se considera satisfeita com o que já foi feito 

(n=4) ou que já implementou atividades neste domínio (n=2), havendo apenas uma 

organização cujos planos desenvolvidos ou em desenvolvimento ainda não estão 

implementados.  

No referente ao “desenvolvimento profissional de modo a aprimorar habilidades na 

prestação de serviços, administração ou gestão”, a quase totalidade das organizações 

considera que este desígnio já se encontra satisfeito (n=4) ou com ações implementadas 
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(n=2), havendo apenas uma organização que afirma não dispor de recursos para fazer essa 

aposta. 

Situação semelhante acontece em relação à incorporação de uma nova abordagem aos 

serviços para melhorar a qualidade/ eficácia, já que a maioria das organizações já 

implementaram projetos nesta área (n=5). Das restantes organizações questionadas uma 

afirma que a organização não dispõe de tempo nem recursos para esta temática e outra afirma 

que as medidas de intervenção nesta área encontram-se planeadas, mas ainda por 

implementar.  

Quanto à consolidação da capacidade da organização de avaliar sua eficácia geral, a maioria 

das organizações já implementou projetos na área (n=5). Como no foco de atenção anterior, 

das restantes organizações questionadas uma afirma que a organização não dispõe de tempo 

nem recursos para esta temática e outra afirma que as ações, apesar de planeadas, ainda não 

estão implementadas. 

Por último, no que diz respeito à identificação e busca de novas fontes de financiamento por 

parte do Estado, a maioria das organizações já implementaram medidas nesta temática (n=4), 

duas afirmam que a organização sabe que deve ser feito, mas não dispõe de tempo nem 

recursos para tal, e por último uma das organizações já se encontra satisfeita no que diz 

respeito a este ponto. 

 

4.1.2. Programas de Apoio Público ao funcionamento das ONGs de Mulheres  

Um dos principais programas de apoio ao funcionamento das ONGs de Mulheres é o 

Programa de Apoio Técnico e Financeiro às ONG de Mulheres, desenvolvido pela Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Para conhecer melhor este programa, foi 

feita uma análise através da consulta de documentação disponível no website da CIG e da 

realização de uma entrevista com técnicos desta organização. A análise deste programa 

encontra-se divida nas seguintes secções: Motivações e propósitos de criação do Programa; 

Processo de candidatura e Apoios concedidos; Destinatários, Atividades Desenvolvidas e 
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sua Monitorização; Impactos das Atividades e do Apoio; e, por último, Outros Programas 

de Apoio existentes. 

 

a) Motivações e propósitos de criação do Programa 

Em primeiro lugar, foi possível perceber que este apoio nasceu face à necessidade de 

capacitação das organizações de mulheres, numa época em que a atual CIG se designava 

como CCF (Comissão da Condição Feminina) e procurava prestar um apoio entre o Estado 

e a Sociedade Civil, quer por meio de pequenas subvenções, quer por cedência de espaço, 

por exemplo.  

“(…) Era o Estado a assegurar que a sociedade civil tinha capacidade para se 

organizar, pronto, e é nesta linha que surgem estes financiamentos. (…)”  

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

Através do Website da CIG é possível obter ainda uma pequena descrição do que é 

considerado este apoio, com base no Decreto-Lei n.º 246/98, com as alterações da Lei n.º 

37/99, no qual se afirma que o Estado apoia o contributo das Associações não 

Governamentais de Mulheres através da prestação de apoio técnico e financeiro, desde que 

estas desenvolvam atividades como programas, projetos ou ações, descritas nas seguintes 

alíneas do n.º 2 do art. 7.º do Decreto-Lei n.º 246/98: 

“a) A mudança de atitudes e mentalidades, no âmbito da igualdade de 

oportunidades, nomeadamente ao nível da educação, da cultura e dos meios de 

comunicação social; 

b) A prestação de assistência médica, pedagógica e psicológica às mulheres vítimas 

de violência doméstica e abusos sexuais e às que sofram de problemas específicos 

de isolamento; 

c) A formação técnica de suporte a iniciativas empresariais, com vista a estimular a 

actividade empreendedora das mulheres; 

d) A formação profissional, de forma a fomentar o aumento da participação das 

mulheres em áreas profissionais novas ou onde estão sub-representadas; 
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e) A criação de serviços de apoio que visem facilitar a conjugação da vida familiar 

com a actividade profissional; 

f) O intercâmbio de experiências e de informações, na perspectiva do 

estabelecimento duradouro de uma dinâmica de desenvolvimento da igualdade de 

oportunidades e da melhoria da qualidade de vida das mulheres; 

g) O estudo e a investigação destinados à formulação de novas propostas para 

completar e reforçar o quadro jurídico em matéria de igualdade de oportunidades; 

h) O estudo e a investigação, nomeadamente sobre o valor económico do trabalho 

doméstico, da participação na exploração agrícola e da pres- tação de cuidados de 

assistência a familiares; 

i) O combate à exploração da prostituição e do tráfico de mulheres e à concretização 

de medi- das de apoio às mulheres vítimas de tráfico.” 

 

Ao longo da entrevista, foi possível perceber que o apoio técnico-financeiro se mantém na 

atualidade, não tanto por necessidade das organizações, mas sim para manter a tradição de 

prestar apoio às organizações, como afirmam os entrevistados. Os entrevistados da CIG 

reforçam a ideia, com o argumento que atualmente existem bastantes fundos europeus a que 

as Organizações da Sociedade Civil se podem candidatar, não necessitando tanto de recorrer 

à CIG.  

 “(…) Mantiveram-se, mas estamos a falar de um montante pequeno, e que funciona 

muito como, digamos aqui, fechado para estas organizações, quase que fazem parte 

do conselho consultivo, e foram-se criando aqui algumas regras. É quase o manter 

de uma tradição, que ajuda a… Eventos pontuais dessas organizações se 

mantenham, organização de seminários, e muitas vezes é visto apenas como um 

apoio ao desenvolvimento das suas atividades. (…)” 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

Em suma, o principal propósito do apoio técnico financeiro prestado pela organização 

consiste em reforçar a capacidade das Organizações da Sociedade Civil através de uma 

pequena verba. Os entrevistados consideram o apoio mais associado a termos monetários, 
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que permite a algumas organizações elaborarem pequenos projetos, que seriam considerados 

muito mais complicados se necessitassem de recorrer a outros fundos. 

 

b) Processo de candidatura e Apoios concedidos 

Para concorrer ao apoio técnico-financeiro, as organizações devem estruturar um projeto, 

ainda que de forma simples. Muitas vezes, o projeto para que pedem o financiamento é 

apenas a organização de um seminário, dada as fracas capacidades da Organização que 

efetua o pedido. Neste ponto, os entrevistados clarificam que para valores considerados tão 

baixos, se estas candidaturas fossem elaboradas a Fundos Europeus iriam acabar por ser 

diluídos nesse meio, uma vez que os Fundos Europeus apresentam candidaturas bastante 

mais exigentes do que a candidatura ao apoio técnico e financeiro oferecido pela Comissão 

para a Cidadania e Igualdade do Género. 

“Portanto, muitas vezes quando não têm muita capacidade financeira para o fazer, 

o próprio projeto é isto: realização de um seminário. (…) Ou ações de sensibilização 

nas escolas. São questões muito pontuais dirigidas a uma determinada necessidade 

que foi identificada por aquela organização e que visa dar resposta a isso. (...) é 

mais o objetivo que é dito pela própria organização para estes pequenos projetos 

que seriam mais difíceis de colocar numa candidatura para o Fundo Social 

Europeu”. 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

Em relação ao processo de candidatura das Organizações ao apoio técnico e financeiro 

prestado pela CIG, através de consulta ao website da CIG é possível obter acesso ao 

formulário de candidatura. Neste formulário procede-se, primeira, à recolha de alguns dados 

sobre a caraterização genérica organização: número de trabalhadores permanentes; número 

de elementos do órgão executivo; ou fontes de financiamento habituais. Após estas 

perguntas, existe um segundo grupo de questões denominado por “Informações relativas ao 

apoio”, nas quais é necessário descrever o tipo de atividade que a organização pretende 

desenvolver, os objetivos e resultados pretendidos, assim como as datas previstas para o 

início e término desse projeto. Seguidamente, uma parte referente ao orçamento da atividade, 
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com estimativa das despesas e receitas da atividade. Por último, uma secção denominada por 

“Questionário para conferência/seminários e outras manifestações”, onde a organização que 

pede o financiamento deve explicitar qual a justificação para o contributo financeiro da 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 

As propostas candidatas são, posteriormente, analisadas por um júri composto por elementos 

internos da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 

“(…) Aqui neste apoio concretamente, até aqui tem sido tudo elementos internos, 

sim, noutro tipo de apoios existe essa possibilidade normalmente é alguém da 

academia, alguém digamos com competência reconhecida na matéria ou na área 

(…)” 

Entrevistado B, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

No âmbito da análise das propostas, importa salientar o número 1 do Artigo 8º do Decreto-

Lei n.º 246/98, que especifica que os critérios para avaliação dos pedidos de financiamento 

são os seguintes: 

“ 1 — Os pedidos de apoio formulados ao abrigo do artigo anterior são apreciados 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) A idoneidade e a capacidade organizacional; 

b) A qualidade técnica da acção proposta, nomeadamente quanto aos objectivos, 

conteúdos programáticos e duração da acção; 

c) A coerência entre o conteúdo da acção pretendida, as competências e as 

experiências profissionais possuídas; 

d) A relação entre o custo e os resultados esperados; 

e) As zonas abrangidas e o público alvo; 

f) A continuidade e a estabilidade dos efeitos pretendidos; 

g) A participação de trabalho de voluntariado; 

 h) O grau de carência da região abrangida pela actividade.” 
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Após a aprovação por parte do júri, em termos formais e técnicos, é estabelecida uma 

hierarquização das propostas, atribuindo uma classificação a cada uma para poderem 

prosseguir para o fecho de contrato e financiamento. A este propósito, importa destacar o 

número 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 246/98, com alterações pela Lei n.º 37/99, que 

refere que “o apoio referido no número anterior não pode exceder 70% do total do valor do 

programa, projecto ou acção.”. 

No que diz respeito ao valor disponível para o apoio às Organizações da Sociedade Civil, 

dedicadas à temática da Igualdade do Género, os entrevistados referem que este ronda os 

120.000 euros, tendo sofrido um reforço nos últimos dois anos, pois anteriormente o valor 

disponível era de 90.000 euros. Este valor é distribuído aproximadamente por 16 

organizações. A este propósito, importa salientar que a CIG tem a preocupação em não 

deixar nenhuma organização sem financiamento, desde que estas cumpram os critérios já 

referidos anteriormente. 

“(…) Para além dos 70%, ainda era necessário fazer algum corte adicional para 

poder privilegiar, financiar mais… Não deixar nenhuma das que concorreu e que o 

júri entendeu que eram válidas, não deixar algumas sem apoio. (…)” 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

c) Destinatários, Atividades Desenvolvidas e sua Monitorização  

Por outro lado, a organização foi inquirida sobre a quantas organizações está atualmente a 

prestar apoio e qual o tipo de monitorização que tem para com estas organizações. Quanto à 

primeira questão, referem que são 16 organizações e que muitas são projetos de 

continuidade, existindo apenas 1 ou 2 organizações novas. Nas organizações que apresentam 

projetos de continuidade, apresentam como exemplo projetos realizados nas instituições de 

ensino como seminários e ações de sensibilização, todos os anos. 

No que diz respeito à monitorização, esta encontra-se prevista na lei apenas associada às 

organizações que solicitam o financiamento, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do Artigo 

15º do Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de agosto: 
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“ A ONGM que tenha recebido qualquer apoio fica obrigada a: (…) d) Apresentar, 

até 60 dias após o final da acção, relatório detalhado das actividades desenvolvidas, 

bem como da aplicação das verbas concedidas.”.  

 

Sendo assim, a CIG afirma-se como incapaz de monitorizar regularmente todos os projetos 

que financia. Contudo, existe sempre a apresentação de um relatório de execução final por 

parte das Organizações financiadas, que é posteriormente analisado.  

“(…) É assim, da parte da CIG, o que nós fazemos, não temos capacidade para 

acompanhar digamos o quotidiano do desenvolvimento dos projetos. Como lhe dizia 

há bocado, há sempre a apresentação de um relatório final, um relatório de 

execução chamemos-lhe assim, e, portanto, esse relatório é analisado, é visto. (…)” 

Entrevistado B, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

d) Impactos das Atividades e do Apoio 

Quanto à temática sobre o retorno nos resultados produzidos, os entrevistados reconhecem 

que o apoio técnico tem produzido benefícios para a sociedade em geral. 

“(…) Sabemos que sim, que isto tem um impacto, quer dizer, ou seja, aqui também 

se fizermos a analise não é, hoje em dia é mais visível na sociedade civil estas, a 

temática…(…)” 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

Contudo, referem que o impacto do programa se depara com alguns obstáculos, 

nomeadamente o facto de a CIG não apresentar autonomia financeira, o que por vezes pode 

perturbar o apoio concedido às organizações. 
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e) Outros Programas de Apoio existentes 

No seguimento da entrevista, os entrevistados explicam também a que fundos as 

organizações da sociedade civil podem recorrer para conseguirem as verbas para o seu apoio 

técnico e financeiro. Neste tópico da entrevista, são referidos dois fundos de caráter 

internacional – o Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e as EEA Grants. Ambos 

os fundos têm como objetivo o desenvolvimento em diversas áreas, desde conciliação na 

vida profissional e familiar, violência de género, entre outros, apresentando uma linha 

especifica para as questões da igualdade de género.  

Relativamente à obtenção destes fundos, existe um processo de candidatura, onde a CIG 

concorre de forma igualitária e imparcial ao mesmo tempo que todas as outras Organizações 

da Sociedade Civil e com as mesmas regras que todas as outras organizações. Quanto ao 

valor do financiamento obtidos nesta temática do apoio técnico e financeiro, os entrevistados 

referem envelopes financeiros na ordem de alguns milhares de euros, concretamente 7 

milhões de euros no EEA Grants e no POISE cerca de 70 milhões de euros.  

A este propósito, os entrevistados referem que muitas organizações já concorrem a fundos 

abertos diretamente por Bruxelas e que a probabilidade de conseguirem ganhar concursos já 

é bastante elevada, existindo atualmente bastante capacidade instalada por parte da maioria 

das ONGs.  

“ (…) Hoje em dia diríamos que se calhar em rigor este não faz sentido, ou então a 

CIG tinha de ter uma capacidade financeira para apoiar diretamente. Mas do ponto 

de vista da transparência, hoje em dia com tantos financiamentos públicos que 

existem que podem ser muito mais facilmente descortináveis, em rigor quase que 

diríamos que este podia já não fazer sentido. Este pequeno apoio técnico financeiro, 

este que nós falamos aqui especificamente, é entendimento da casa que se mantém e 

que de facto tem esta vantagem que nós já falamos aqui, de apoiar determinado 

tipo…. E também de apoiar algumas associações que não têm tanta capacidade e 

que não podem concorrer ao POISE possam começar a dar alguns primeiros passos, 

a ver se atingem algum estado de maturidade que lhes permita depois irem por 

outros meios. (…)” 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
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Apesar de referirem estes fundos, os entrevistados concordam que os mesmos só estarão 

acessíveis para organizações com alguma capacidade instalada, o que reforça a necessidade 

do apoio técnico e financeiro da CIG para apoiar as organizações mais pequenas. 

“Se agora nós constituirmos uma organização e quisermos concorrer no âmbito do 

POISE, se não tivermos alguma capacidade técnica e financeira instalada, vamos 

ter muita dificuldade” 

Entrevistado A, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

4.2. Discussão dos Resultados 

Os resultados encontrados na presente dissertação seguem a ideia referida por Despard 

(2017), quanto ao facto de cada organização necessitar de diferentes recursos e funções para 

a prossecução da sua missão. Estes recursos podem passar por recursos humanos, parcerias, 

financiamento, entre outros (Franco et al., 2005) 

No que diz respeito à temática de tipologia das organizações, a maioria das organizações 

analisadas poderão ser consideradas como Organizações de tipologia interna, na medida em 

que efetuam algum tipo de parceria/contrato com instituições estatais, como é o caso do 

Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género. Segundo Craig 

et al. (2004), as organizações de tipologia interna consideram-se organizações privilegiadas, 

ou com algumas vantagens comparativamente às organizações de tipologia externa. Como 

exemplos destacam-se a facilidade no acesso a material administrativo e também a 

comunicação entre as organizações, como foi possível verificar nas entrevistas realizadas. 

Ainda neste ponto, outro tópico que nos leva a crer que as organizações se enquadram na 

tipologia interna prende-se ao objeto das atividades desenvolvidas. Através do inquérito por 

questionário concluiu-se que a totalidade das organizações desenvolve atividades centradas 

na consciencialização e representação de interesses.  

Quanto à capacitação das organizações, esta torna-se evidente por três motivos: a presença 

das organizações em plataformas de organizações internacionais; a capacidade de concorrer, 

de forma competitiva, a Fundos Comunitários Europeus, tal como referido na entrevista 

dirigida à CIG; a posse de um espaço físico próprio onde podem desenvolver o seu trabalho. 
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; o desenvolvimento de diversas práticas de gestão, das quais se destacam um Orçamento 

anual, relatórios e registos dos impactos das atividades realizadas por cada organização. Esta 

capacidade conduz, assim, a que as Organizações considerem que apresentam um impacto 

significativo na vida dos seus destinatários. 

Em sentido contrário, denota-se alguma reduzida capacidade institucional em realidades 

como a ausência ou reduzida presença, em algumas organizações, de cargos como o de 

secretariado e de relações públicas, ou de funcionários a full-time.  Podemos associar esta 

falta de capacitação, primeiramente, à falta de plano de captação de fundos e, em segundo, 

ao reduzido e inconstante financiamento. Foi percetível que apenas duas organizações 

apresentavam um plano de captação de fundos, ou seja, o facto de não estar estruturado um 

plano nesta temática conduz à dificuldade de obtenção de financiamento, o que tem como 

consequência a inexistência de recursos para a contratação de funcionários.  

 

Esta ideia é expressa na entrevista realizada a uma Organização não Governamental de 

Mulheres, na qual a pessoa entrevistada relaciona o financiamento com a quantidade de 

recursos humanos existentes na organização.  

 “(…) não nos permite contratar por exemplo uma pessoa a meio tempo, umas horas 

por semana, uma manhã por semana, que nos aliviava o trabalho voluntário. (…)” 

Entrevistado C, Representante de uma ONG de Mulheres  

 

Quanto ao segundo objetivo, que relaciona a capacitação das Organizações não 

Governamentais com o apoio técnico financeiro prestado pela Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género em Portugal, torna-se necessário salientar que o financiamento dos 

projetos é em apenas 70% e o valor destinado ao financiamento de todas as organizações 

que se candidatam é de 120 mil euros.  

“(…) é comparticipável 70% do valor do projeto, mas eles já sabem todos isso e, 

portanto, já ajustam o que pedem (…), depois é assinado um contrato e é pago uma 

parte logo com a assinatura do contrato e outra depois. (…)”  

Entrevistado B, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
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Este valor reduzido faz, assim, com que este programa de apoio seja importante, sobretudo, 

para organizações da sociedade civil mais pequenas, visto que as organizações mais 

capacitadas já têm atualmente outras fontes de financiamento. Tal como referido 

anteriormente, a maioria das organizações consegue candidatar-se a outros fundos.  

Contudo, a falta de capacitação também pode surgir associada a estes fundos mais avultados, 

uma vez que os fundos estão associados a projetos, o que faz com que a organização não 

apresente mais meios financeiros quando o projeto termina. 

Em suma, o principal problema de capacitação das organizações da sociedade civil é o 

financiamento, que conduz à falta de recursos humanos.  

  



 

48 

 

 

 

(página intencionalmente em branco) 

 

 

 

  



 

49 

 

5. NOTAS FINAIS E PISTAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Em nota conclusiva, é importante afirmar que o conceito de capacidade institucional 

carateriza-se como um conceito amplo e complexo, não sendo um conceito fácil de definir 

devido à sua constituição por diferentes variáveis. Medir a capacidade institucional das 

organizações verificou-se como algo difícil, na medida em que existe pouca literatura sobre 

um modelo que consiga medir efetivamente a capacidade institucional das Organizações da 

Sociedade Civil, devido à falta de validade desses mesmos modelos. Contudo, considera-se 

que a metodologia usada neste estudo se mostrou adequada para responder às questões de 

investigação. 

Podemos afirmar que a capacidade institucional das Organizações da Sociedade Civil é 

atualmente incerta, devido à dependência de financiamento por parte do Estado Central ou 

de Entidades estatais locais. Apenas as Organizações atualmente com maior estrutura 

conseguem concorrer a fundos internacionais para desenvolverem os seus projetos. A falta 

de recursos humanos é outra das limitações, o que faz com que a maioria das organizações 

subsista através do trabalho voluntário, que tem grande peso para a maioria das organizações. 

Ainda nesta linha de ideias, existe pouca diversidade de fontes de financiamento, o que faz 

com que as parcerias sirvam maioritariamente para obter esse mesmo financiamento. 

A maioria das organizações assume a existência de uma direção técnica, o que se considera 

fundamental. Contudo, a ausência de um secretariado e o facto de os membros da direção 

serem, frequentemente, membros não remunerados pode conduzir a uma menor 

produtividade na hora de tomar decisões. Por outro lado, a maioria das organizações dispõe 

de um funcionário específico para questões financeiras, o que leva a crer que apresentam 

consciencialização quanto ao rigor para estas questões. Contudo, convém assinalar a 

frequente ausência de um plano de captação de fundos, o que pode prejudicar a organização 

na obtenção de financiamento.  

Quanto a pistas para futuras investigações, passam pela procura de um modelo que meça 

com eficácia a capacidade institucional.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Questionário Realizado às Organizações da Sociedade Civil 

 

Capacidade Institucional das Organizações da Sociedade Civil  

dedicadas à temática do Género 

 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito da dissertação do Mestrado em 

Administração e Gestão Pública realizada na Universidade de Aveiro, sob a orientação do Prof. 

Doutor Luís Mota.  

Os resultados obtidos serão utilizados para fins estritamente académicos com o objetivo de aferir 

as condições de capacidade institucional das organizações da sociedade civil dedicadas às questões 

de género em Portugal. Por isso, solicitamos-lhe que responda de forma espontânea e sincera a 

todas as questões.   

Para qualquer informação adicional, estaremos ao seu dispor através dos e-mails: 

acatarinasilva@ua.pt e luismota@ua.pt.  

Gratos pela sua colaboração! 

 

Ana Catarina Silva e Luís Mota 

Universidade de Aveiro 

 

 

⃝ Declaro que aceito participar neste estudo e que li as informações de caracterização do estudo 

acima apresentadas. 

 

 

 

mailto:acatarinasilva@ua.pt
mailto:luismota@ua.pt
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I. Caracterização Genérica da Organização 

 

1. Nome da Organização (facultativa; apenas para efeitos de eventual follow-up e esclarecimento 

de respostas): __________________________________________________ 

 

2. Ano de fundação da organização: ________________________________________________ 

 

3. Em que zona geográfica a sua organização desenvolve atividades (indicar também pf a escala: 

município X, distrito Y, todo o país)? _____________________________________________ 

 

4. Qual o estatuto jurídico da sua organização (ex: fundação, associação, etc)? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. A sua organização poderá ser considerada como uma organização representativa de outras 

organizações (umbrella organisation)? 

⃝ Sim  ⃝ Não 

 

6. Se respondeu sim na questão anterior, por favor indique o número de organizações filiadas 

nesta estrutura representativa. ________________ 

 

7. A sua organização é membro de alguma rede, ou plataforma, de organizações nacional ou 

internacional? 

⃝ Sim  ⃝ Não 

 

8. Se respondeu sim na questão anterior, por favor indique o nome dessa rede ou plataforma. 

________________ 

 

9. Indique pf, assinalando, quais as principais ações desenvolvidas pela sua organização? 

⃝ Representação de interesses / instituições de advocacy 

⃝ Educação política / consciencialização  

⃝ Prestação de serviços de integração social a associad@s 

⃝ Prestação de serviços de integração social à comunidade em geral 

⃝ Serviços de autoajuda 

⃝ Angariação de fundos 

⃝ Assessoria / aconselhamento 

⃝ Outro  
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II. Caracterização da Estrutura Organizacional e Cargos Dirigentes 

 

10. Por favor indique, assinalando com uma cruz, quais das seguintes estruturas a sua organização 

dispõe. 

⃝ Presidência 

⃝ Secretariado 

⃝ Relações Públicas 

⃝ Tesouraria 

⃝ Assembleia geral 

⃝ Conselho de Administração 

 

11. Indique o género da pessoa que ocupa o cargo máximo de direção executiva:  

⃝ Feminino  ⃝ Masculino  ⃝ Outro: ____________________ 

 

12. Indique a idade da pessoa que ocupa cargo máximo de direção executiva: ____________ 

 

13. Na sua organização os cargos de direção são remunerados? 

⃝ Sim ⃝ Não 

 

14. Indique pf o principal método de recrutamento dos membros da direção executiva. 

⃝ Recrutamento Interno (entre @s associad@s e trabalhador@s da organização) a 

⃝ Recrutamento Externo (anúncio colocado em canais habituais: websites, jornais, etc) 

⃝ Recrutamento Misto (combinação entre recrutamento interno e externo) 

⃝ Outra situação. Qual? ________________________ 

 

15. Indique pf o número de membros do conselho de administração (se existente)__________ 

 

16. Indique pf quantos membros do conselho são mulheres __________ 
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III. Recursos Humanos, Financeiros e Logísticos 

 
17. Indique pf o número total de funcionári@s em regime de full-time na sua organização. 

__________ 
 
18. Indique pf o número total de funcionári@s em regime de part-time na sua organização. 

__________ 
 
19. Indique pf o número total de voluntári@s em regime de full-time na sua organização. 

__________ 
 
20. Indique pf o número total de voluntári@s em regime de part-time na sua organização. 

__________ 

 
21. Indique pf o número de funcionári@s que participaram em formações relacionadas com funções 

de gestão e administração nos últimos 12 meses. __________ 
 
22. Indique pf o número de funcionári@s que participaram em formações relacionadas com a 

prestação de serviços nos últimos 12 meses. __________ 
 
23. Indique pf o número de voluntári@s que participaram em formações relacionadas com a 

prestação de serviços nos últimos 12 meses. __________ 
 
24. Indique pf a receita total da sua organização no último ano fiscal concluído.__________ 
 
25. Indique pf o total de gastos no último ano fiscal concluído. __________ 
 
26. Indique pf o montante total solicitado em pedidos de financiamento apresentados nos últimos 

12 meses (independentemente da sua obtenção). __________ 
 
27. Indique pf o montante total obtido através de pedidos de financiamento dirigidos ao Estado 

Central, nos últimos 12 meses. __________ 
 
28. Indique pf o montante total obtido através de pedidos de financiamento dirigidos a entidades 

estatais locais, nos últimos 12 meses. __________ 
 
29. Indique pf o montante total obtido através de pedidos de financiamento dirigidos a fundações 

e outros organismos privados, nos últimos 12 meses. __________ 
 
30. Indique pf o montante total de quotas de associad@s, nos últimos 12 meses. _______ 
 
31. Indique pf o montante total de outras fontes de financiamento recebidas nos últimos 12 meses. 

__________ 
 

32. O espaço que a sua organização usa para as suas atividades é compartilhado com outras 
organizações?  

⃝ Sim ⃝ Não 
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IV. Práticas de Gestão 

 
33. A sua organização tem um plano estratégico? 
⃝ Sim  ⃝ Não 
 
34. A sua organização realiza habitualmente relatórios anuais relativos ao desempenho dos seus 

funcionári@s e dos serviços? 

⃝ Sim   ⃝ Não 

 
35. A sua organização tem uma pessoa designada como responsável pela gestão financeira? 

⃝ Sim  ⃝ Não 

 
36. A sua organização tem por hábito a elaboração de orçamento anual? 

⃝ Sim   ⃝ Não 

 
37. A sua organização tem algum plano de captação de fundos, por escrito? 

⃝ Sim   ⃝ Não 

 
38. Nos últimos 12 meses, a sua organização formalizou algum contrato de parceria com o Estado? 

⃝ Sim ⃝ Não 

 
39. A sua organização já contratou alguém externo à organização para elaborar candidaturas de 

pedidos de financiamento? 
⃝ Sim  ⃝ Não 
 
40. Nos últimos 12 meses, a sua organização criou ou atualizou um website/blog para expandir a 

consciencialização sobre a organização para indivíduos ou famílias na comunidade? 
⃝ Sim ⃝ Não 
 
41. A sua organização mantém registos sobre os serviços prestados aos indivíduos / famílias? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 
42. A organização mantém registos dos resultados dos destinatários de serviços? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 
43. A organização obtém feedback regular dos indivíduos / famílias em relação à sua satisfação com 

os serviços? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 
44. Nos últimos 12 meses, a sua organização desenvolveu ou distribuiu materiais escritos para 

expandir consciencialização a sobre a organização para indivíduos ou famílias na comunidade? 
⃝ Sim  ⃝ Não 
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45. Nos últimos 12 meses, a sua organização desenvolveu ou distribuiu materiais escritos para 

expandir a consciencialização sobre a organização para potenciais parceiros ou financiadores? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 
46. A sua organização já foi convidada a participar em algum processo de tomada de decisão 

pública? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 
47. Nos últimos 2 anos, a organização participou em algum comité ou grupo de consulta municipal 

para uma política ou questão específica? 
⃝ Sim ⃝ Não 

 

 

V. Parcerias 

Neste grupo deve selecionar uma ou mais opções consoante a resposta mais adequada à 
organização 

 
48. A sua organização está envolvida em parcerias com quais destas organizações: 
⃝ Estado 
⃝ Empresas do setor lucrativo 
⃝ Instituições de ensino 
⃝ Organizações baseadas na fé 
⃝ Outro. Qual? _____________________________ 

 
49. Quais os principais propósitos de obtenção de parceria na organização: 
⃝ Obtenção de financiamento 
⃝ Recrutamento de voluntári@s 
⃝ Advocacia, consciencialização e educação 
⃝ Reconhecimento para chegar a um maior público 
⃝ Trabalho conjunto 
⃝ Doações em espécie 
⃝ Avaliar as necessidades da comunidade 
⃝ Acesso a novos conhecimentos e competências 
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VI. Resultados e Impactos 

 
50. Indique pf o número total de destinatári@s dos serviços (indivíduos / famílias) atendid@s no 

último ano. __________ 
 
51. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de indivíduos ou famílias 

atendidas aumentou? 
⃝ Sim.   ⃝ Não   ⃝ A organização não tem registos que permitam saber 

 
52. Como caracterizaria o impacto que a sua organização, através das suas atividades, tem na vida 

d@s destinatári@s? 
⃝ Muito Insuficiente ⃝ Insuficiente  ⃝ Significativo  ⃝ Muito Significativo 

 
53. Como caracterizaria o impacto que a sua organização, através das suas atividades, tem na 

mudança social em Portugal nas questões de género? 
⃝ Muito Insuficiente ⃝ Insuficiente  ⃝ Significativo  ⃝ Muito Significativo 

 
54. Qual a principal dificuldade sentida pela sua organização no desenvolvimento das suas 

atividades? _________________________________________________________________ 
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V. Focos de atenção organizacional 

Este grupo pretende perceber o nível de foco da organização relativamente a determinadas áreas. 

Por favor indique com um X a opção mais adequada. 

 

55. Indique pf com um X o nível de foco da sua organização em relação  a... 

 A organização 
sabe que deve ser 

feito, mas não 
dispõe de tempo 

nem recursos 
para tal. 

A organização está 
a desenvolver ou já 
desenvolveu planos 

nesta área, mas 
ainda não os 

implementou. 

A 
organização 

já 
implementou 

atividades 
neste 

domínio 

Não é uma área de 
foco neste 

momento pois a 
organização 
considera-se 

satisfeita nesta área. 

... recrutamento e gestão de 
voluntári@s de maneira 
mais eficaz. 

    

... desenvolvimento de 
sistemas que ajudarão a 
gerir as finanças da 
organização de maneira 
mais eficaz. 

    

... recrutamento de novos 
membros para o Conselho 
com conhecimentos 
diversificados. 

    

... criação de um plano para 
ajudar a direção executiva e 
outr@s funcionári@s da 
organização a aprimorar as 
suas habilidades de 
liderança. 

    

... promoção de pessoal 
com desenvolvimento 
profissional de modo a 
aprimorar habilidades na 
prestação de serviços, 
administração ou gestão. 

    

... incorporação de uma 
nova abordagem aos 
serviços para melhorar a 
qualidade / eficácia 

    

... consolidação da 
capacidade da organização 
de avaliar sua eficácia geral 

    

... identificação e busca de 
novas fontes de 
financiamento por parte do 
Estado. 
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Anexo 2. Guião da Entrevista realizada à Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género  

1. Em que consistem os principais serviços de apoio técnico ou financeiro prestados pela 

organização? 

2. Quais os principais resultados que a CIG pretende obter com a concessão destes apoios? 

3. Poderia descrever-me p.f. com maior detalhe o processo de candidatura e atribuição do 

apoio técnico e financeiro? 

4. Qual o número de técnicos (e dirigentes) que trabalha no acompanhamento às 

organizações da sociedade civil? 

5. Qual o montante global de financiamento disponível para este programa nos últimos anos 

e em que medida se tem revelado suficiente face às solicitações? 

6. Quais as organizações que mais procuram estes serviços (Organizações feministas, 

organizações LGBT+ etc) e que tipo de apoio mais procuram? 

7. A quantas organizações está a CIG a prestar apoio atualmente? O pedido de apoio por 

parte das mesmas organizações é recorrente? 

8. Para que finalidades se dirigem a maioria dos apoios solicitados pelas organizações? 

9. Existe algum tipo de monitorização e acompanhamento dos resultados deste apoio da parte 

das próprias organizações e/ou parte da CIG? 

10.Sente que o apoio prestado apresenta algum tipo de retorno nos resultados produzidos por 

cada organização benificiária? 

11.Quais os eventuais principais obstáculos no cumprimento dos resultados esperados? 

12.Tendo em conta a avaliação dos resultados alcançados deste programa, considera que o 

mesmo cumpriu as metas e os objetivos definidos? Se sim, como avalia o impacto das ações? 



 

62 

 

13.Por favor, pode indicar o nome de três organizações que mais têm usufruído deste apoio 

por parte da CIG? 

14.O conjunto de organizações que solicita apoio representa a larga maioria das organizações 

existentes em Portugal? 

15.Que outros tipos de apoios públicos (da CIG ou não) existem para as organizações deste 

setor? 
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Anexo 3. Guião da Entrevista realizada a uma Organização Não Governamental de 

Mulheres 

1. Em que consistem os principais serviços e ou atividades prestadas pela organização? 

2. Quais os principais públicos-alvo destinatários destes serviços e que tipo de 

serviço/atividade mais procuram? 

3. Existe algum tipo de monitorização e acompanhamento dos resultados/impactos destes 

serviços/atividades? 

4. Quais os eventuais principais obstáculos no cumprimento dos resultados/ impactos 

esperados? 

5. A organização recorre frequentemente a apoios derivados de fundos públicos (nacionais 

ou internacionais)? Se sim quais? 

6. Sente que o financiamento obtido por parte de fundos é suficiente para a organização e 

permite que desenvolva todas as atividades que pretende? 

7. Quais as principais dificuldades que a organização se depara na obtenção de fundos? 

(demasiada burocracia, etc.)? 

8. Como descreveria o apoio que a CIG presta à organização? 

9. Qual o impacto desse apoio no desenvolvimento desse apoio? 
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