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• A nova programación dos Fondos 2007-2013 modificou o papel da cooperación 
entre Estados membros, dotándoa de maior entidade ao convertela nun dos tres 
Obxectivos Prioritarios da Unión Europea, a “Cooperación Territorial Europea".

• Aprobado pola Comisión Europea o 25 de outubro de 2007, o Programa de 
Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 promove o 
desenvolvemento das áreas fronteirizas entre España e Portugal, reforzando as desenvolvemento das áreas fronteirizas entre España e Portugal, reforzando as 
relacións económicas e as redes de cooperación existentes entre as cinco Áreas 
definidas no Programa.

• Este Programa permite aproveitar as amplas redes de cooperación existentes que 
se viñeron desenvolvendo dende 1989, con execución de proxectos de 
infraestruturas materiais, ás que se incorporaron progresivamente outros sectores 
como o turismo, servizos sociais, medio ambiente, innovación tecnolóxica, 
sanidade, educación ou cultura.



POCTEP: Segunda convocatoria

• O Comité de Seguimento do POCTEP aprobou na súa reunión do 23 de febreiro de 2010 

publicar unha segunda convocatoria para a presentación de proxectos.

• Nese momento, a Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia xa estaba 

traballando conxuntamente coa Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de 

Portugal (CIG) nun proxecto para a posta en marcha de Centros de Dinamización 

Integral para as Mulleres , co obxectivo de presentalo á citada convocatoria.

• O proxecto CEDIM xorde polo tanto da necesidade detectada por ambas as dúas 

administracións públicas de aproveitar sinerxias para a creación de estruturas 

conxuntas que fomente a igualdade entre mulleres e homes e contribúan a erradicar a 

violencia de xénero.

• A pertinencia do proxecto  encaixa á perfección no marco do POCTEP, especialmente no 

seu eixe prioritario 4: Cooperación e xestión conxunta para o fomento da cooperación e 

integración económica e social , sendo sumamente novedosa a presentación dun 

proxecto en temas de igualdade, posto que non se presentou ningún proxecto destas 

características en primeira convocatoria.



POCTEP: Segunda convocatoria

• A Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género de Portugal (CIG) elaboramos conxuntamente este proxecto, mantendo 
diversas reunións para estudar en profundidade as necesidades e oportunidades que presentan 
os centros de dinamización integral ás mulleres.

• A cooperación entre ambas as dúas institucións comezou no 2000, a partir do proxecto ELAS 
(Estratexias Locais de Acción Solidaria) que tiña como obxectivo xeral a promoción de Igualdade 
de xénero no ámbito local a través da incorporación do mainstreaming nas políticas municipais.

• Desta cooperación, xurdiron numerosas iniciativas conxuntas entre ambas as dúas institucións, • Desta cooperación, xurdiron numerosas iniciativas conxuntas entre ambas as dúas institucións, 
contribuíndo así á creación de canles estables para a cooperación entre Galicia e Portugal en 
materia de igualdade entre mulleres e homes, así como para a erradicación da violencia de 
xénero.

• Do mesmo modo, cabe destacar, que ambas as dúas entidades teñen unha grande e exitosa 
experiencia na xestión de proxectos europeos. A pesar de que nos últimos años (2004-2009) esta 
colaboración en programas europeos se viu minguada, é para a Secretaría Xeral da Igualdade 
unha prioridade retomar a participación en proxectos europeos, e a relación coa CIG.



CEDIM: Centros de Dinamización 
Integral para as Mulleres na Eurorrexión 
Galicia - Norte de Portugal

Acrónimo CEDIM
Beneficiario Principal Secretaría Xeral da Igualdade

Xunta de GaliciaXunta de Galicia

Coste Total 712.225,00 euros

Eixe prioritario 4. Cooperación e xestión conxunta para o fomento da 
cooperación e integración económica e social



OBXECTIVOS

1. Fomentar a utilización compartida de equipamentos e 

servizos dos colectivos raianos, superando a fractura da 

fronteira galaico-portuguesa.

2. Promover e mellorar a eficacia de redes estables de 

cooperación transfronteiriza de ámbito municipal, mediante 

a apertura de centros de información ás mulleres 

facilitadores de actividades de información, formación e 

orientación.

3. Impulsar actividades de valor compartido, favorecendo o 

intercambio transfronteirizo entre colectivos e profesionais.



PARTENARIADO

BENEFICIARIO PRINCIPAL Secretaría Xeral da Igualdade

BENEFICIARIO 2
Comissâo para a Cidadania e Igualdade de 

Género

BENEFICIARIO 3
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica

BENEFICIARIO 4
Fundación para o Fomento da Calidade Industrial 

e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia



PLAN DE TRABALLO

1. Análise das estruturas institucionais para a 
cooperación.

2. Constitución de catro centros de información ás 
mulleres compartidos.

3. Implementación da figura “dinamizadora de 3. Implementación da figura “dinamizadora de 

centros compartidos”, favorecendo a creación 

dunha rede de dinamizadoras e de dinamización de 
centros de información ás mulleres, optimizada a 

través da utilización preferente das TICs

4. Formación e intercambio transfronteirizo de colectivos 
e profesionais (preferentemente a través do uso TIC)



RESULTADOS ESPERADOS

• Realización de estudos sobre as necesidades técnicas e 
persoais, impacto do seu establecemento e elaboración dun 

protocolo de intervención dos equipamentos e servizos 

compartidos.

• Apertura de tres centros en Galicia e un en Portugal de • Apertura de tres centros en Galicia e un en Portugal de 
información ás mulleres, co obxectivo de implementar 
actividades de información, formación e orientación.

• Contratación de catro dinamizadoras de centros 

compartidos.

• Realización de seminarios de formación e intercambio de 
experiencias dirixidos a usuarias e profesionais.



VALOR ENGADIDO DO 
PROXECTO

• Este proxecto retomará a participación conxunta entre a Secretaría Xeral da 
Igualdade e a CIG en programas europeos, tan esquecida durante a última 
lexislatura.

• CEDIM ten un alto grao de transferibilidade, xa que comunidades como Castela e 
León, a través da súa Dirección Xeral da Muller, mostrou o seu interese por esta 
iniciativa.

• Os centros de dinamización son unha estrutura innovadora e única, e fomentarán • Os centros de dinamización son unha estrutura innovadora e única, e fomentarán 
de forma significativa a utilización das tecnoloxías entre as mulleres.

• Estes centros permitirán aproveitar sinerxias entre os socios beneficiarios do 
proxecto, mellorando así a eficiencia dos recursos existentes a ambos os dous lados 
da fronteira, e por suposto a situación das mulleres.

• CEDIM, permitirá mellorar a empregabilidade das mulleres, promovendo a 
mobilidade laboral transfronteiriza feminina, o que repercutirá nas economías de 
ambos os dous países.



INFORMACIÓN FINANCEIRA 
DO PROXECTO

Custo total elixible 712.300,00 euros

Cofinanciamento FEDER 534.225,00 euros

Contrapartida pública 178.075,00 euros

Taxa de cofinanciamento 

solicitada
75%



DISTRIBUCIÓN DO 
ORZAMENTO POR SOCIO
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