
 passar a mensagem
 ser socialmente responsável

A propósito de Igualdade … sabia que:

 Igualdade de Género e Não 
Discriminação

» Os cidadãos são considerados iguais perante a lei, tendo 

todos a mesma posição em matéria de direitos e deveres.

» A promoção da igualdade de género e o 

empoderamento das mulheres e raparigas assumem-se 

como objetivos não só de direitos humanos, mas também 

como uma questão de paz, justiça social e como um valor 

fundamental do desenvolvimento.

» A igualdade de género significa acesso a iguais 

oportunidades entre mulheres e homens para fazer 

escolhas, para aceder aos recursos, aos direitos e ao 

poder, e para participar de forma plena na vida 

económica, política, social e cultural das comunidades, 

países e regiões.

» Os países com mais igualdade entre os géneros ao nível 

mundial são a Holanda e a Suécia. Os mais desiguais, o 

Iêmen e o Afeganistão. 

 Violência Doméstica

  

» O número de mulheres que 

são vítimas de violência é 

alarmante, calculando-se 

que 70% das mulheres no 

mundo são alvo de alguma 

forma de violência ao longo 

da vida.

» A violência doméstica registou, em Portugal, em 2014, 

22.959 participações.

» No ano de 2013, em Portugal, 37 mulheres perderam a 

vida por crimes em ambiente doméstico.

 Tráfico de Seres Humanos

» O Tráfico de Seres Humanos 

(TSH) é um crime contra a 

liberdade pessoal, que afeta 

milhões de pessoas em todo o 

mundo. Envolve a 

movimentação de pessoas 

entre fronteiras internacionais 

ou dentro de um mesmo país, 

com o objetivo de as sujeitar a diversos tipos de 

exploração (laboral, sexual, extração de órgãos, 

mendicidade,...). 

» Em 2014, cerca de 42.500 pessoas por dia foram 

forçadas a abandonar as suas casas em busca de 

proteção, ora dentro das fronteiras nacionais ou noutros 

países.

» No mundo, 36 milhões de pessoas vivem como escravos 

e ainda existem 300 mil crianças-soldado.

» Existem cerca de 51 milhões de refugiados no mundo, o 

número mais alto desde a II Guerra Mundial. A maioria 

dos refugiados, fugindo a situações de guerra e 

instabilidade, provém atualmente do Afeganistão, Síria, 

Somália, Sudão e República Democrática do Congo.

 Disparidade Salarial

» Em média, na Europa, as mulheresganham menos 16% 

de salário do que os homens.

» Apenas 70% das mulheres

portuguesas até aos 64 anos

de idade, participam no

mercado de trabalho.

Representatividade na 
Sociedade

» Dos lugares ocupados no 

Parlamento português, 31% são 

deputadas e 69% são deputados.

» Relativamente às posições 

ministeriais no Governo de Portugal, 

apenas 21% são ocupadas por 

mulheres.

» Quanto ao peso das mulheres na administração de 

grandes companhias em Portugal, 12% são mulheres.

Dia Municipal 
para a Igualdade

24 Outubro

Um compromisso coletivo com a Igualdade. 
Uma iniciativa de cidadania local.

www.facebook.com/azemeisvida
www.cm-oaz.pt

 Igualdade

"Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, 

língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual.“

artigo 13º Constituição República Portuguesa 

 Dia Municipal para a Igualdade

Desde 2010 que centenas de organizações de todo o país 

e autarquias locais assinalam esta data promovendo 

iniciativas diversas no âmbito da igualdade. Mais uma vez, 

o Município de Oliveira de azeméis aceitou o desafio da 

Comissão Organizadora.

Promover a Igualdade é sinónimo de criar uma cultura e 

práticas que reconhecem, respeitam e valorizam a 

diferença em benefício de todas as pessoas.

O contributo de todas as pessoas é imprescindível. 

Junte-se a nós no dia 24 de outubro.

A Conselheira Local para a Igualdade
Gracinda Leal
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Trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho Interno para a Igualdade e 
Responsabilidade Social do Município


