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LIBERDADE
Março e abril são os meses preciosos para a CIG. O Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, foi por ela eleito para
apresentar o novo site da CIG. Mas também a realização do webinar “Os impactos socioeconómicos da COVID-19 – A
igualdade de género no centro da recuperação” porque as crises não são neutras do ponto de vista de género e a pandemia COVID 19 veio acentuar os persistentes desequilíbrios, em desfavor das mulheres. E para que as escolhas académicas das raparigas permitam que os seus horizontes profissionais se ampliem, está a realizar-se até maio, o Ciclo de
Workshops Raparigas nas Engenharias e Tecnologias. Muitas têm sido as iniciativas realizadas em prol da dignificação
das mulheres. Devemo-lo à Revolução de 25 de Abril de 1974. Na Biblioteca da CIG podem-se consultar 47 anos de
história de libertação das portuguesas, para que nunca se volte ao passado, para que se continue em Liberdade.
Nesta edição conheça as publicações dedicadas às mulheres nas ciências. Boas leituras!

Monografias Mulheres nas ciências
Les femmes dans la
science: conférence faite
au cercle Saint-Simon

As cientistas: 52 mulheres
intrépidas que mudaram o
mundo

Autoria: A. Rebière

Autoria: escrito e ilustrado por Rachel
Ignotofsky; tradução Susana Ferreira

Publicação: Paris: Nony, 1894

Aceda ao documento em PDF
(Reservados)

As mulheres no mundo da
ciência e do trabalho:
reflexões sobre um saberfazer
Autoria: Isabel Lousada, Márcio Matiassi Cantarin (organizadores)

Publicação: Lisboa, Bertrand, 2018
Aceda ao documento em PDF

Mileva Einstein-Maric: the
woman who did Einstein's
mathematics
Autoria: Senta Troemel-Ploetz

Publicação: Curitiba, Appris, 2020

Publicação: Women's Studies
International Forum. - (1990). - v.13,
nº 5. - pp. 415-43

Aceda ao documento em PDF

Aceda ao documento em PDF

Webinares
Até maio 2021
Ciclo de Workshops
Raparigas nas Engenharias e
Tecnologias
Esta iniciativa, do projeto Engenheiras por um Dia, tem por objetivo
promover, junto das estudantes de
ensino não superior, a opção pelas
engenharias e pelas tecnologias,
desconstruindo a ideia de que estas
são domínios masculinos.

A CIG assinalou o Dia Internacional das Mulheres com Webinar sobre os impactos socioeconómicos da COVID-19 na igualdade de género. As conclusões são claras: dado que são as
mulheres que, maioritariamente, se dedicam a tarefas de cuidar e outras que não podem ser realizadas em teletrabalho
(as limpezas, são um exemplo), não só o risco de contrair a
doença tem sido maior, como o número de horas trabalhadas
e não pagas aumentou substancialmente, dado que também
quem teve de ficar em teletrabalho tem, muitas vezes, pessoas a cargo (por norma, filhos ou pessoas idosas).
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Com coordenação da CIG, em articulação com a Carta da Diversidade,
Instituto Superior Técnico e Ordem
dos Engenheiros, o Engenheiras por
um Dia envolve, ainda, uma rede de
56 entidades parceiras, 23 escolas e
13 instituições de ensino superior.
Desde a sua criação, em 2017, o
Projeto já chegou a 7975 jovens do
3º ciclo e do ensino secundário, em mais de 350 atividades práticas laboratoriais, sessões de role model e mentoria.
Aceda aos webinares na imagem
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