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Este mês falamos de...                               Direitos Humanos  

Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias  

Livres e iguais: os direitos 
humanos na escola 
 
Autoras: Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada; Ilustrações: Ana Seixas  
 
Ano: 2018 
 
 
 
 
 

(Consulta local ) 

This is my story   
 
Autor: Eleanor Roosevelt  
 
  
 
Publicação: New York, Bantam Books 
 
 
Ano: 1950  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(consulta local | Reservados) 

Por nascer mulher... um outro 
lado dos Direitos Humanos 
 
Autora: Carla Martingo  

 
Publicação: APF - Associação para o             
Planeamento da Família, D.L. 2008  
 
 
 
 

(Consulta Local) 

Cidadania e Direitos Humanos 
Iº Congresso Ibero-Americano 
de Intervenção Social  
 
 
 

Publicação:  Congresso Ibero-Americano 
de Intervenção Social, 1, Porto 
 
Ano:  2017  
 
 
(Consulta local) 

Déclaration des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne 
  

Autora: Olympe des Gouges  
 
Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos 
Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 afir-
mando que a "mulher nasce livre e permanece 
igual ao homem em  direitos".  Esta  declaração 
foi rejeitada sendo completamente ignorada 
politica e academicamente. 
 
 
 

(Clique na imagem para PDF) 

Situação da população mundial 
2019: um trabalho inacabado a 
busca por direitos e escolhas 
para todos e todas 
 
Publicação: UNFPA 
 
 Ano: 2019 
 
 
  

(Clique na imagem para PDF) 

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 orto: 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  

Sabia que...  

 Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789) ) defendia-se que “os homens nascem e são livres e 
iguais em direitos”? 

 Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da 
Mulher e da Cidadã (1791) afirmando que a "mulher nasce livre 
e permanece igual ao homem em  direitos"  e que essa declara-
ção foi rejeitada sendo completamente ignorada politica e aca-
demicamente? 

 

 Foi apenas, na Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos 
realizada em Viena, em 1993, pelas Nações Unidas que foi 
expresso pela primeira vez, de forma clara e inequívoca, o prin-
cípio fundamental segundo o qual os direitos humanos das 
mulheres e das raparigas são parte inalienável, integral e  indi-
visível dos direitos humanos? 

Infographic: Human Rights of Women, UN Women (2019) 
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