
 

Dia Internacional da Mulher 2017
 
O Parlamento Europeu dedica o Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, à
emancipação económica das mulheres. Atualmente, as mulheres ainda recebem
ordenados mais baixos que os homens, encontram-se sub-representadas na política e
em posições de liderança e dedicam mais tempo a atividades não-remuneradas
relacionadas com a família e a casa. Continue a ler para descobrir as atividades
planeadas no Parlamento Europeu.
 
O dinheiro não traz felicidade, mas pode ajudar a decidir o próprio futuro ou facilitar a fuga de
uma situação de violência doméstica. Apesar de algum progresso, as mulheres ainda recebem
um salário substancialmente inferior aos homens em posições semelhantes, representam a
maioria dos trabalhadores em empregos com baixos salários e lutam para aceder às posições
de liderança.
 
A comissão do Parlamento Europeu para os direitos da mulher e a igualdade dos géneros
decidiu dedicar o Dia Internacional das Mulheres, assinalado a 8 de março, à emancipação
económica das mulheres.
 
O Dia Internacional da Mulher no Parlamento Europeu
 
 
Eurodeputados e homólogos dos parlamentos nacionais da UE e de países vizinhos reúnem-se
para debater estes e outros desafios no Parlamento Europeu, de 8 a 9 de março, em Bruxelas.
A reunião conta, entre outros, com a participação do presidente do Parlamento Europeu
Antonio Tajani e da comissária europeia Věra Jourová, representantes das Nações Unidas,
ativistas, incluíndo Lamiya Aji Bashar, Prémio Sakharov 2016 e cientistas.
 
À reunião interparlamentar seguem-se workshops e a cerimónia da entrega do Prémio da UE
para Mulheres Inovadoras com a presença do comissário europeu Carlos Moedas e da vice-
presidente do Parlamento Europeu Mairead McGuinness. Fique a conhecer as 12 finalistas
aqui. 
 
Exposição
 
O Centro de Visitantes do PE. Parlamentarium, inaugura a 7 de março, a exposição "Onze
mulheres enfrentam a guerra". A exposição, composta por fotografias e vídeos, da autoria de
Nick Danziger, acompanha as histórias, muitas vezes ignoradas, de mulheres apanhadas em
conflitos violentos no mundo, como o Afeganistão, Colômbia ou Serra Leoa. A exposição
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/home/the-prize.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists


apoiada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha estará aberta ao público até 14 de maio
de 2017.
 
Facebook live
 
Na quarta-feira, acompanhe a entrevista ao eurodeputado Ernest Urtasun (Verdes/ALE,
Espanha) em direto no Facebook. Urtasun é o autor do relatório sobre a igualdade das
mulheres e homens na UE em 2014-2015 que será debatido e votado em sessão plenária já na
próxima semana.
 
Seminário para jornalistas
 
O Parlamento organiza entre 7 e 8 de março, um seminário para jornalistas. Entre os oradores
incluem-se eurodeputados e especialistas, incluindo a física nuclear Hélène Langevin-Joliot,
neta de Marie Skłodowska-Curie, e a empresária Gina Miller que colocou o governo britânico
em tribunal devido ao Brexit.
 
Para saber mais
Resolução sobre a criação de condições no mercado de trabalho favoráveis ao equilíbrio entre
a vida pessoal e a vida profissional (13 de setembro de 2016)
Relatório sobre igualdade entre mulheres e homens na UE 2014-2015
Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros
Infografia sobre a capacitação económica das mulheres na UE e no mundo

Seminário para jornalistas
Acompanhe em direto, 7 de março de 2017
Acompanhe em direto, 8 de março de 2017
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0046&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20170307-1430-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20170308-0930-SPECIAL-UNKN


O Dia Internacional da Mulher é assinalado anualmente a 8 de março. ©AP Images/European Union-EP

Eliminar o fosso entre os géneros na Europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap
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Mais mulheres na Ciência
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/more-women-in-science
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