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Quem somos...  

Esta edição pretende apresentar o Centro de Informação e Documentação da Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género.  

Nasceu em 1975 e durante décadas foi o único centro documental em Portugal especializado 
sobre a situação das mulheres, continuando a destacar-se pela raridade e quantidade do seu 
acervo (94.800 registos bibliográficos e 137.300 documentos digitais). 

Atualmente o seu espólio abrange as áreas da cidadania, igualdade de género e dos estudos 
sobre as mulheres.  

Conheça, nesta edição, todas as potencialidades deste Centro Documental.  

Esperamos a vossa visita!  

 Serviços: 

 Atendimento personalizado,     

presencial e à distância  

 Catálogo online 

 Biblioteca Madalena Barbosa 

 Biblioteca Digital 

 Publicações CIG 

Reservados  

Cartaz, 1979 

Aqui pode encontrar monografias,          

publicações periódicas relevantes para os 

Estudos sobre as Mulheres e a Igualdade de 

Género desde o séc. XVI ao início do séc. XX 

bem como material gráfico, cartazes e   

folhetos.  

Os reservados não se encontram apenas 

em suporte papel. Cerca de 300 títulos   

podem ser consultados no catálogo da   

Biblioteca Digital. Fascículo Portugal Feminino, A.2, (n. 16), Maio 

1931  

“Dos privilégios e prerrogativas que o 

género feminino , (…)”, 1557  

No Arquivo Histórico Digital  tem a possibilidade de consultar online documentos em  formato digital 

que refletem a atividade desenvolvida pela Comissão, desde os seus primórdios: 
 

Subarquivo administrativo: contém  documentação administrativa histórica, respeitante ao       

período de fundação da Comissão. 

Subarquivo técnico: é composto sobretudo por documentação, respeitante às décadas de 80 e 90 

do século XX. 

Arquivo Histórico  

Ofício enviado a Maria Lamas relativamente ao 

processo de emancipação da mulher em Portugal 

Biblioteca Especializada  

Com mais de 40 anos de existência, a Biblioteca Madalena 

Barbosa  nasce em 1975, a partir dos primeiros materiais 

vindos da 1ª Conferencia Mundial sobre as Mulheres, reali-

zado na cidade do México, nomeadamente publicações de 

vários   países sobre as questões da  condição  feminina. 

O seu acervo bibliográfico tornou-se um instrumento de 

reforço ao conhecimento, contribuindo para a                  

reconstituição da história das mulheres em Portugal e no 

mundo. 

Consulta Local 
 

Para mais informações 
clique nas imagens 

Publicações CIG 

As Publicações CIG são uma produção editorial da      

Comissão que se baseia numa estrutura organizada em 

coleções (séries), com linhas gráficas, formatos e        

dimensões distintivas, que vão ao encontro de            

abordagens ou públicos-alvo específicos.  

Representam a evolução deste organismo em               

consequência, da evolução da própria sociedade. 

Clique nas imagens 
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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  

http://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero
https://twitter.com/CIG75687895
https://www.youtube.com/user/CIGTV?reload=9
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&pesq=3C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBibliotecaDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&option=Publicacoes
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=56B2C3D28F444B74BFCDC068879126E3&pesq=11
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Archive/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreArqHistDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Archive/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&cap=1%2c2%2c3%2c13%2c14%2c15%2c4%2c5%2c6%2c20%2c7%2c8%2c9%2c10%2c11%2c12&pesq=13&opt8=and&ctd=on&c1=on&c2=on&c3=on&c13=on&c14=on&c15=on&c4=on&c5=on&c6=on&c20=
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=7D6CA4D558584D3690FBD1CDC3C0825C&option=SobreBibliotecaC:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=7D6CA4D558584D3690FBD1CDC3C0825C&option=SobreBibliotecaC:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=ADB827A161CC4FCC9C8883D3437E1E3D&cap=3&pesq=3&opt12=or&ctd=off&c1=off&c15=off&c14=off&c4=off&c2=off&c3=on&c16=off&c13=off&c8=off&c6=off&arqdig13=off&bo=0&var8=journal%20of%20family%20violence
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=0B05113BD9E74CCEB918F254EF9201D4&cap=2&pesq=3&opt12=or&ctd=off&c1=off&c15=off&c14=off&c4=off&c2=on&c3=off&c16=off&c13=off&c8=off&c6=off&arqdig13=off&bo=0&var1=Best&opt1=and&doc=96520
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=2BE436416BAC4DB9B1AD7AF751D79F67&cap=1%2c15%2c14%2c4%2c2%2c3%2c16%2c13%2c8%2c6&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c1=on&c15=on&c14=on&c4=on&c2=on&c3=on&c16=on&c13=on&c8=on&c6=on&arqdig13=off&bo=0&var1=fe
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/07/734-15_3Ciclo_Versao_Digital_Final_NOVA.pdf
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=D1A848133D28435A88940192E368FA08&option=Publicacoes
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