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Este mês falamos do…      Dia Internacional das Mulheres                                             
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias - reservados  

Novas Cartas Portuguesas 
 
Autoras: Maria Isabel Barreno, Maria 
Velho da Costa, Maria Teresa Horta 
 
Publicação: Lisboa: Futura, cop.  
 

Data: 1974 
 
 
 
 
 
 
(Consulta local) 

O Longo caminho das           
mulheres 
feminismos 80 anos depois 
 
Organização:  Ligia Amâncio, Manuela 
Tavares, Teresa Joaquim, Teresa Sousa de 
Almeida  
 
Publicação: Lisboa : Dom Quixote  
 

Data:  2007 
 
 
 
 
 
 

(consulta local ) 

Alma Feminina  
Orgão do Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas  
 
 

Publicação: Lisboa: Elina Guimarâes 
 

Data:  1930 
 
 
 
 

Publicação em PDF - clique na imagem 
(Consulta local - Reservados) 

As mulheres do meu país  
 
Autora/es:  Maria Lamas; coordenação, 
organização e criação gráfica, José Antó-
nio Flores; revisão, Maria d'Aires Caeiro 

 

Publicação: Lisboa, Caminho 
 
Data:  2003 
 

 

 

(Consulta local) 

Gender Trouble 
 

Autor: Judith Butler; tradução Renato 
Aguiar 
 

Publicação:  New York: London: Routledge 
 
  

Data: 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Consulta Local) 

Às Mulheres Portuguesas 
 
Autor: Ana de Castro Osório 

 
Publicação: Lisboa: Livraria Editora Viúva 
Tavares Cardoso  
 
Data: 1905 
  
 
 
 
 

(Consulta local - Reservados) 

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  

8 de março - 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-. 

Monografias / Recortes de Imprensa - consulta local  

 

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. 

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&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=Publica%C3%A7%C3%B5es%20CIG
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/archive/Catalog/winlib.aspx?skey=AC06A127F5EE420682A37E98D783FD9D&option=Arquivo%20Hist%C3%B3rico
mailto:cid@cig.gov.pt
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc=94904&img=141481
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc=94904&img=141481
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc=94904&img=141481
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc=94904&img=141481
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc=94904&img=141481
https://youtu.be/3vvemysy3d8
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/FolhetoInformativo_Pequim25.pdf
https://www.cig.gov.pt/2020/03/governo-aposta-no-combate-segregacao-sub-representacao-das-mulheres-nas-engenharias-nas-tecnologias/
https://www.youtube.com/watch?v=3vvemysy3d8C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://bit.do/as-mulheres
http://bit.do/80-anosdepois
http://bit.do/novas-cartas-portuguesas
http://bit.do/mulheres-pais
http://bit.do/alma-feminina
http://bit.do/Gender-Trouble

