Rosa Monteiro
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade

A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade do XXI Governo Constitucional,
Rosa Monteiro, tutela as áreas da igualdade e da não discriminação.
Neste âmbito são desenvolvidas políticas públicas com o intuito de promover a
igualdade e plena participação de todas as mulheres e homens na sociedade.
Nesta área governativa destacamos como domínios de intervenção a promoção da
igualdade entre mulheres e homens; a prevenção e combate à violência doméstica e
violência contra as mulheres; o combate à discriminação em razão da orientação
sexual, identidade, expressão de género e características sexuais, bem como o
combate à discriminação relativamente à origem étnica, raça ou religião. É
igualmente prioritário a integração das pessoas ciganas, refugiadas e imigrantes.
Programas estruturais:
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 Portugal +
Igual - Visão a longo prazo é traduzida nos seguintes três planos de ação que definem
medidas e metas concretas já para os próximos quatro anos, até 2021:


Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens.



Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e
a Violência Doméstica.



Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da Orientação
Sexual, Identidade e Expressão de Género, e Características Sexuais.

IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos
2018-2021 - O flagelo do tráfico de seres humanos assume formas cada vez mais
diversificadas, complexas e sofisticadas, o que implica a necessidade de uma
orientação estratégica bem definida e conduzida de modo coerente, designadamente
através de uma política de segurança coordenada e eficaz, respondendo aos
principais riscos e ameaças internas e externas e promovendo uma proteção
integrada das vítimas.
Programa 3 em Linha – para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar Foi apresentado publicamente a 5 de dezembro de 2018 e propõe uma mudança
cultural que convoca a sociedade a assumir um compromisso coletivo com medidas
de impacto a curto, médio e longo prazo, representando um esforço conjunto do
Governo, de empresas públicas e privadas, e de entidades da Administração Pública
central e local.
Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas - Plataforma para o
desenvolvimento de uma intervenção alargada e articulada, onde os vários
ministérios, municípios, organizações da sociedade civil, academia e comunidades
ciganas, entre outras organizações, contribuem ativamente para a melhoria das
condições de vida das pessoas e comunidades ciganas.
Plano Estratégico para as Migrações - Programa que prevê a implementação de
políticas adequadas à integração da população imigrante, assumindo como
prioritárias as áreas da cultura e da língua, da educação e do emprego e qualificação
profissional.
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (em articulação com o Ministério
da Educação) - Determina a implementação da componente curricular de Cidadania e
Desenvolvimento em todos os níveis de educação e ensino, reconhecendo que
compete à escola proporcionar às crianças e jovens processos educativos que
promovam o aprofundamento de conhecimentos e competências de participação
plural e responsável de todas e todos na construção de sociedades mais justas e
inclusivas.

