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Este mês falamos de…                                    Discriminação  
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias | Analíticos | Consulta local  

Hate speech, sex speech, free 
speech  
 
Autor: Wolfson, Nicholas  
 
Publicação: Westport: Praeger,  
 
Data: 1997  
 
 
 
(Consulta local) 

Descolonizando el feminismo 
Teorías y práticas desde los 
márgenes  
 
Autoras: Suárez Navaz, Liliana, ed. 
lit.; Hernández, Rosalva Aída, ed. lit. 
  
Publicação:  Madrid: Cátedra, 2008 
 
A partir de uma perspectiva                        
interdisciplinar e reunindo o trabalho de 
viragem na discussão de género na teoria                
internacional, procurou-se desafiar a 
perspectiva etnocêntrica que não tinha 
encontrado uma ligação entre sexo e raça, 
entre identidade cultural e identidade 
sexual, entre racismo e patriarcado ou 
ainda entre ideologias e práticas.  
 
(Consulta local) 

Nós e os outros 
A exclusão em Portugal e na 
Europa  
Jornada Racismo, Xenofobia e outras 
formas de exclusão  
 

Autores: Araújo, Henrique Gomes de, ed. 
lit.; Santos, Paula Mota, ed. lit.; Seixas, 
Paulo Castro, ed. lit.; Jornada Racismo, 
Xenofobia e Outras Formas de Exclusão 
 

Publicação: Porto: SPAE, 1998  
 

(Consulta local) 

Imigração e etnicidade        
Vivências e trajectórias de 
mulheres em Portugal  
 
Autora:  Carmo Calheiros, trad.  

Publicação: Lisboa: SOS Racismo 
 
Data: 2005 

 

 

 

 

(Consulta local) 

Research survey on migrants 
experiences of racism and 
discrimination in Portugal  
 

Co-Autor: Tiago Santos  
 

Publicação: Porto Salvo: Númena  
Centro de Investigação em Ciências    
Sociais e Humanas, 2010 
 

Relato de experiências de racismo e xenofobia 
vividas na sociedade portuguesa por grupos 
minoritários numa pluralidade de papéis e 
contextos que vão desde a recusa da entrada 
numa loja ou restaurante aos insultos e                  
violência nas ruas, passando pela formação de           
amizades pela força dos laços em Portugal.  
 
(Consulta Local) 

Black women, sexism and   
racism: black or antiracist     
feminism  
 
Autora: Gemma Tang  Nain  

 
IN:  Feminist Review -  London -  
(Spring 1991) - nº37 -  p. 1-22  
 
 

(Consulta local) 
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No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

Campanha “Os direitos das mulheres são direitos humanos”  

Pela sua natureza institucional, a CIG, ao longo das suas quatro décadas de existência,              
tem-se pautado pela persistente denúncia de situações de discriminação, das quais as                
mulheres têm sido as principais protagonistas. Inicialmente focou-se na discriminação com 
base no sexo. Ao consultar a sua produção Editorial comprovamos que os desequilíbrios de 
género persistem em todos os níveis da vida social e pessoal. Quer a ONU quer a UE instam 
ao combate das discriminações em razão do sexo, idade , raça, orientação e sexual, origem 
étnica, religião deficiência ou convicções. Também a CIG segue estas linhas orientadoras no 
seu trabalho diário. Continua a publicar Estudos pioneiros por forma a conhecer, e dar a 
conhecer, os diferentes fenómenos munindo-se de instrumentos eficazes à sua erradicação.           
Conheça, nesta edição, as publicações sobre esta temática. Boas leituras! 

Recordamos a campanha “Os direitos das mulheres são 
direitos humanos, que assinalou o Dia Internacional das 
Mulheres, no ano em que a Declaração e Plataforma de 
Ação de Pequim das Nações Unidas, pilar máximo dos 
direitos das mulheres, faz 25 anos. 

O Governo lançou vários materiais que dão conta da           
evolução 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.  

Folheto informativo 

Aceda ao vídeo, clicando na imagem abaixo. 

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
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/publicacoes-cig/colecoes-cig/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/igualdade-de-genero-em-portugal/
https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_inequalititesmultdiscrimination_pt.pdf
https://equineteurope.org/2019/equality-and-the-fight-against-racism-and-xenophobia-cost-of-non-europe-report/
https://equineteurope.org/2019/equality-and-the-fight-against-racism-and-xenophobia-cost-of-non-europe-report/
https://www.cig.gov.pt/
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&cap=&pesq=10&var8=Publica%u00e7%u00e3o%20CIG&bo=0&var4=Estudos%20de%20G%u00e9nero&nohist=true&doc=9021
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/os-direitos-das-mulheres-sao-direitos-humanos/
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/os-direitos-das-mulheres-sao-direitos-humanos/
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/FolhetoInformativo_Pequim25.pdf
http://bit.do/fF3EA
http://bit.do/fFZdy
https://www.youtube.com/watch?v=3vvemysy3d8
http://bit.do/fF3EF
http://bit.do/fF3EQ
http://bit.do/fF3Fa
http://bit.do/fF3Fq

