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Março foi o mês das mulheres.
A 6 de março realizou-se o Dia da Igualdade Salarial em Portugal, marcando o número de
dias extra que as mulheres têm de trabalhar num ano para atingirem o mesmo salário que os
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homens ganharam no ano anterior, 65 dias!!
A 8 de março comemorou-se o Dia Internacional das Mulheres, lembrando as conquistas
económicas, políticas e sociais das mulheres, e recordando o muito que há para fazer para que
as mulheres exerçam os seus direitos, oportunidades e obtenham os mesmos deveres e
resultados que os homens.
E em Nova Iorque realizou-se a 59ª sessão da Comissão do Estatuto das Mulheres
dedicada ao 20º aniversário da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, tento resultado
na Declaração política na qual “Os Governos destacam os progressos alcançados no sentido
da plena realização da Declaração e da Plataforma de Ação de Pequim mediante políticas
concertadas aos níveis, nacional, regional e global. Mas exprimem preocupação com o lento e
o desigual progresso, com a persistência de grandes discrepâncias e obstáculos incluindo,
entre outros, barreiras estruturais na realização das doze áreas críticas de preocupação da
Plataforma de Ação, e reconhecemos que, 20 anos após a Quarta Conferência Mundial sobre
as Mulheres, nenhum país alcançou plenamente a igualdade e o empoderamento para as
mulheres e as meninas, que níveis significativos de desigualdades entre mulheres e homens e
entre meninas e rapazes persistem globalmente, e que muitas mulheres e meninas vivem
formas de discriminação múltiplas e interseccionais, vulnerabilidade e marginalização ao longo
do seu ciclo de vida”. Para mais informações: http://plataformamulheres.org.pt/declaracaopolitica-por-ocasiao-do-20oaniversario-da-iv-conferencia-mundial-sobre-as-mulheres/
A PpDM - Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres apoia as suas
organizações membro e outras organizações de mulheres oferecendo serviços de consultoria a
projetos e a candidaturas através do Gabinete de Apoio Técnico.
O nosso Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações é um espaço coletivo que se
baseia em princípios feministas, subsidiários e solidários, promovido pela PpDM, que oferece
espaço de trabalho para organizações de mulheres que se encontram sem instalações próprias
bem como espaço para a realização de reuniões, seminários e debates. Visite-nos em Parque
do Alvito, Estrada do Alvito, em Monsanto.
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A PpDM e as suas organizações membro trabalham continuamente para e pelos Direitos Humanos das
Mulheres e pela igualdade de género. Para alcançar os nossos objetivos precisamos de apoio. O seu apoio
pode mudar muito. Para apoiar a PpDM:


Seja uma organização membro da PpDM - se a sua organização partilha os nossos princípios
igualitários

e

feministas

na

senda

de

uma

sociedade

justa,

vá

a

faça-o

indo

a

http://plataformamulheres.org.pt/participe/como-aderir/;


Seja

membro

singular

-

se

individualmente

se

quiser

associar,

http://plataformamulheres.org.pt/docs/ficha-membros-apoiantes-singulares.doc;


Seja amig@ da PpDM, apoiando-nos de forma contínua com um donativo mensal (a partir de apenas
7€

ou

mais);

preencha

o

formulário

content/ficheiros/2015/03/AmigasFormulario.pdf

em

http://plataformamulheres.org.pt/wpou

vá

a

http://plataformamulheres.org.pt/participe/amizade/ para mais informação.


Faça um donativo pontual. O seu contributo é muito importante para nós. Para fazer um donativo,
basta preencher o formulário online em https://www.easypay.pt/form/?f=plataforma-mulheres ou
contactar-nos para mais informação.



Seja voluntári@ e apoie-nos com a sua energia, trabalho e conhecimento. Contacte-nos por telefone
+351 21 362 60 49 ou por email plataforma@plataformamulheres.org.pt. Será, para nós, um privilégio
integrá-l@ na nossa equipa.

As nossas organizações membro:
Aliança para a Democracia Paritária (ADP) | Associação ComuniDária | Associação de Mulheres Caboverdianas na Diáspora em Portugal (AMCDP) | Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) |
Associação de Mulheres Séc. XXI | Associação Mén Non | Associação para o Desenvolvimento das Mulheres
Ciganas Portuguesas (AMUCIP) | Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM) |
CooLabora | EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento | Fundação ADFP – Assistência,
Desenvolvimento e Formação Profissional | GRAAL | Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens (REDE) | SERES
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