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Beijing platform for action 
Beijing + 25: the fifth review of 
the implementation for the Bei-
jing Platform for action in the EU 
Member States  
 

Autor: EIGE - European Institute for Gender 

Equality  
 
Data: 2020 
 
Publicação: Luxemburgo, 2020  
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A situação das mulheres no 
mundo  
Impacto da Plataforma de Acção 
de Pequim   
 

 

 
Autora: Maria Regina Tavares da Silva  
 

Separado de: Faces de Eva. - Lisboa, ISSN 0874-
6885  

Data: 2007 
 
(consulta local) 

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 uma vez por semana, com marcação prévia. 
 

Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt                        Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt 

              Telf:  217 983 000                          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  

Publicações - Tráfico de Seres Humanos  

Apesar de se continuar a viver a ansiedade da COVID-19, o mês de outubro apresenta-
se cheio de iniciativas que, em termos bibliográficos, estão ancoradas no Centro de In-
formação e Documentação. Desde logo assinalaram-se os 25 anos da Conferência de 
Pequim, conferência que contou com ativa participação de Portugal, nomeadamente da 
CCF/CIG, como o Notícias n.º 33 o destaca. Igualmente se assinalou o Dia Europeu de 
Combate ao Tráfico de Seres Humanos (a 18), mas também mobilizarmo-nos contra 
o sexismo (a 19) e ainda o envolvimento no, e do, Poder Local (a 22) nas questões da 
igualdade entre mulheres e homens. Com o cumprimento das regras de segurança, to-
das estas éreas, há muito a serem trabalhadas pela CIG, não pararemos. 

Estratégias Internacionais para a 
Igualdade de Género 
  

A Plataforma de Ação de Pequim 
(1995-2005)  
 
 
Publicação: Lisboa, tradução e organiza-
ção Comissão para a Igualdade e para os 
Direitos das Mulheres  
 

Data: 2013 
  
 
(Consulta local) 

Tráfico de Seres Humanos 
Relatório de 2019  
 

Publicação:  Ministério da Administração 
Interna  e Observatório de Tráfico de Seres 
Humanos  
Data: 2020 

 
Este relatório cumpre o reporte anual realizado 
pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos, 
com base nos registos (sinalizações) de 
(presumíveis) vítimas de tráfico de seres huma-
nos  (TSH) recebidas ao longo de 2019. Inclui 
ainda dados da Justiça via a cooperação com a 
Direção-Geral da Política de Justiça. 
 
 

(Aceda ao documento em PDF na imagem)  

A Dimensão de Género no 
Tráfico de Seres Humanos 
 
Boletim Estatístico Temático   
 
Publicação: Lisboa, Observatório do Tráfico de 
Seres Humanos. Parceria com a CIG. 
Data: 2020 
 
O presente boletim temático apresenta uma 
breve análise sobre a dimensão de Género no 
TSH através de alguns indicadores que apontam 
para a forma, diferencial, como homens e 
mulheres são vitimizados.  
 
 

(Aceda ao documento em PDF na imagem)  

Campanhas  

No dia 18 de outubro assinalou-se o Dia Europeu 
de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, tendo 
a CIG realizado o webinar Tráfico de Seres Huma-
nos em Portugal. 
 
 
Durante este mês, a CIG associou-se à campanha 
Mobiliza-te Contra o Sexismo, um projeto em 
cooperação com o Lobby Europeu das Mulheres e 
financiado pelo Conselho da Europa, que preten-
de promover o debate público sobre 
a prevalência do sexismo e as suas manifestações 
atuais, e sobre as respostas possíveis a dar a este 
fenómeno, em cada contexto e em cada organiza-
ção. 

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
https://www.cig.gov.pt/servicos/centro-de-informacao-e-documentacao/
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1D5CC87426B34A78B22D1AF65E33E4DF&option=generic2
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1D5CC87426B34A78B22D1AF65E33E4DF&option=generic2
http://cid.cig.gov.pt/nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=&pag=1&tpp=10&sort=4&cap=&pesq=5&thes1=20661&label=EIGE%20-%20European%20Institute%20for%20Gender%20Equality
http://cid.cig.gov.pt/nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=&pag=1&tpp=10&sort=4&cap=&pesq=5&thes1=20661&label=EIGE%20-%20European%20Institute%20for%20Gender%20Equality
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=2A16FA5752974007B8B7A3F9A288E178&pesq=5&doc=9536
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=2A16FA5752974007B8B7A3F9A288E178&pesq=5&doc=9536
mailto:cid@cig.gov.pt
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=plataforma-de-acao-de-pequim-portugal-25-anos-depois
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=plataforma-de-acao-de-pequim-portugal-25-anos-depois
https://www.cig.gov.pt/2020/10/trabalho-parceria-fundamental-combater-trafico-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/2020/10/trabalho-parceria-fundamental-combater-trafico-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/2020/10/mobiliza-te-sexismo-alto-comissariado-as-migracoes/
https://www.cig.gov.pt/2020/10/igualdade-desenvolvimento-conceito-vez-municipios-estao-dispostos-assegurar/
https://www.cig.gov.pt/
http://bit.do/fKxVY
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=2A16FA5752974007B8B7A3F9A288E178&cap=1%2c2%2c3%2c4%2c6%2c8%2c13%2c14%2c15%2c16&pesq=2&var0=Poverty%2c%20gender%20and%20intersecting%20inequalities%20&opt0=and&t01=Poverty%2c%20gender%20and%20
http://bit.do/fKxWS
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=2A16FA5752974007B8B7A3F9A288E178&pesq=3&doc=96779
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