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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO.

INFO NEWS CAPACITA

Encontram-se abertas as seguintes linhas de financiamento:

In tro



“Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de Género ao Nível Local”: tem

O Info news CAPACITA é o boletim do

como objetivo financiar a criação de instrumentos e métodos que promovam a igualdade de género e a

projeto CAPACITA promovido pela

redução da desigualdade salarial nos quadros das entidades públicas e privadas locais, assim como o

PpDM em parceria com a APEM, -

apoio à cooperação e fortalecimento das relações bilaterais entre as instituições dos Estados Doadores

Associação Portuguesa de Estudos

(Islândia,

sobre as Mulheres financiado pelo
mecanismo financeiro do Espaço
Económico Europeu (EEA Grants) no

Liechtenstein

e

Noruega)

e

Portugal.

Até

1

de

dezembro.

Mais

info

em

http://www.cig.gov.pt/mecanismo-financeiro-do-espaco-economico-europeu-2009-2014/#2open


“Desenvolvimento de Instrumentos de Avaliação das Medidas Legislativas Promotoras da Igualdade de

âmbito do programa Cidadania Ativa

Género em Portugal” (projetos de Menor Dimensão): tem como objetivo financiar projetos de menor

gerido pela Fundação Calouste

dimensão que desenvolvam instrumentos e métodos que permitam avaliar as medidas legislativas

Gulbenkian. Este boletim, da

promotoras da Igualdade de Género em Portugal, assim como o apoio à cooperação e fortalecimento das

responsabilidade do GAT, fará a

relações bilaterais entre as instituições dos Estados Doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e

divulgação de informação relativa a

Portugal. Até 1 de dezembro. Mais info em http://www.cig.gov.pt/mecanismo-financeiro-do-espaco-

oportunidades de financiamento e de
outro tipo (por exemplo, formativas,
seminários, workshops).

economico-europeu-2009-2014/#smallgrant


Candidaturas pontuais 2015 do Programa Escolhas: projetos pontuais, com um ano de duração que visem

Este boletim irá, também, contemplar as

facilitar a empregabilidade e o emprego para jovens através de soluções criativas, “fora da caixa” inspiradas

atividades do projeto.

numa abordagem mais inclusiva aos temas do empreendedorismo, emprego e empregabilidade que
permitam

encontrar soluções

sustentáveis

de

emprego.

Até

31

de outubro.

Mais

info em

http://www.programaescolhas.pt/conteudos/noticias/ver-noticia/5416f41d68e3e/programa-escolhas-lancanovo-periodo-de-candidaturas

Parque Infantil do Alvito, Estrada do Alvito, Monsanto
1300-054 Lisboa
Tel: 213 624 069

WWW.PLATAFORMAMULHERES.ORG.PT
WWW. APEM-ESTUDOS.ORG/PT

