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Este mês falamos de…

Prioridades

A COVID-19 veio alterar os nossos quotidianos e fazer-nos repensar as nossas
prioridades. O Dia Nacional da Igualdade Salarial, 10 de novembro, marca o dia em
que as mulheres deixam de ser remuneradas, mantendo-se o persistente
desequilíbrio salarial entre mulheres e homens, já por nós evidenciado em 1977.
A CIG assinalou o seu 43.º aniversário encarando o momento presente “como um
desafio em equipa, com os olhos postos nos objetivos futuros”. Prioridade ao
combate à violência contra as mulheres que, assinalado a 25 de novembro, precisa
que se estabeleça um Pacto Contra a Violência coletivo para que a
Campanha#EuSobrevivi tenha eco.
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Monografias | Reservados | Violencia
As mulheres em Portugal,
hoje

Duas palavras sobre o
processo de D. Joanna
Pereira e outros

Autores: Marta Mesa, co-autor; Laura Sagnier,

Autor: Ribeiro, José Frederico Emauz do Casal

orient. Ciente: Alex Morell
Coleção: Estudos da Fundação, 2019

Publicação: Lisboa, Lallemant Frères, 1877
Com base nos resultados decorrentes de um
abrangente inquérito, procedeu-se a uma
análise sobre as frentes que as mulheres têm na
vida, o seu ciclo de vida e as dificuldades de
conciliação sentidas pelas
mulheres ativas no mercado de trabalho.
(Consulta Local - Reservados )

(Aceda ao documento em PDF na imagem)

GREVIO's Baseline Evaluation
Report: Portugal
Autoria: GREVIO, Group of experts on Action
against violence against women and domestic
violence, 2018

Violência doméstica e de
Género e Mutilação Genital
Feminina
Autoria: CEJ - Centro de Estudos

O relatório avalia as medidas de
implementação tomadas pelas autoridades
portuguesas no que diz respeito a todos os aspetos
da Convenção do Conselho da Europa sobre a
Prevenção e Combate à Violência contra as
Mulheres e a Violência Doméstica.

Judiciários
Data: 2020

(Aceda ao documento em PDF na imagem)

(Aceda ao documento em PDF na imagem)

Monografias | Desigualdade Salarial
Closing the gender gap: act now
Autoria: OECD. Secretary-General, 2012
Este relatório tem como intuito informar, partilhar experiências políticas e boas práticas e
ajudar os governos a promover a igualdade de
género na educação, no emprego e no empreendedorismo. Analisa a situação a partir de uma
perspetiva de género, examina como e porque
as desigualdades se desenvolveram e quais os
obstáculos que devem ser superados para
avançar em direção a uma maior igualdade.

A promoção da igualdade.
Avaliação dos postos de trabalho
sem enviesamento de género
Autor(es): Marie-Thérèse Chicha
Publicação: OIT ; CITE , 2011
O presente Guia foi elaborado no âmbito do Acompanhamento do Plano de Ação para Eliminação da
Discriminação (2004-2007), e pretende dar resposta
a um número crescente de pedidos de apoio técnico
neste domínio.

(Aceda ao documento em PDF na imagem)

(Aceda ao documento em PDF na imagem)

campanhas

Para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade,
Rosa Monteiro, e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género lançaram a campanha #EuSobrevivi, que reforça a vigilância
contra a violência doméstica e alerta para os desafios impostos pela pandemia COVID-19.
Aceda a mais informação sobre a campanha e respetivos materiais, clicando nas imagens e hiperligações.

Assinalou-se o Dia Nacional da Igualdade Salarial no dia 10 de novembro. Esta data, que não é fixa,
traduz em dias de trabalho pago a disparidade salarial de género e assinala o dia a partir do qual as
mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho, enquanto os homens continuam a receber
o seu salário. Assim, a diferença remuneratória entre homens e mulheres corresponde, de acordo
com os dados mais recentes disponíveis, a 52 dias de trabalho pago.
Aceda a mais informação clicando na imagem.

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Informa-se que os Centros de Informação e Documentação de Lisboa e do Porto asseguram o atendimento presencial com marcação prévia.
Centro de Informação e Documentação de Lisboa
Email: cid@cig.gov.pt | Telf: 217 983 000

Centro de Informação e Documentação do Porto:
Email: cdoc.cignorte@cig.gov.pt
Telf: 22 207 43 70

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

