BOLETIM INFORMATIVO
Nº 14 | março’20

Este mês falamos do…

Dia Internacional das Mulheres

Comemora-se no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres que celebra “os
movimentos a favor do direito à participação das mulheres, em pé de igualdade
com os homens, nos diferentes setores da sociedade: como trabalhadoras, como
proprietárias, como artistas, como políticas, como atletas, como empresárias, como
cientistas, como governantes, como profissionais, como cidadãs.”.
Esta edição do Boletim pretende mostrar a evolução deste caminho que começou
há muito tempo e no qual, já se atingiram metas importantes para o nosso país,
nomeadamente após a intervenção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim,
que este ano comemora 25 anos-.
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8 de março - Dia Internacional das Mulheres
De forma a assinalar o Dia Internacional das Mulheres, o
Governo lança um vídeo e um folheto informativo que dá
conta da evolução em Portugal em várias das áreas críticas de
intervenção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim,
desde a participação das mulheres na educação, mercado de
trabalho e tomada de decisão, às persistentes desigualdades
ao nível dos rendimentos e trabalho de cuidado, ao longo de
25 anos.
Para ver o vídeo, clique na imagem. Mais informações aqui.
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt

Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt

Horário: dias úteis | 10h00 - 17h00
No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt

