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Quatro organizações portuguesas em encontro sobre direitos da mulher
Quatro organizações não governamentais portuguesas participam em Nova Iorque na 60ª reunião anual da
Comissão do Estatuto da Mulher, um organismo da ONU dedicado à promoção da igualdade de género e
ao empoderamento das mulheres.
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"Estas organizações vêm com o objetivo de fazer 'lobby', para influenciar, no que poderem, as posições dos países. Também trazem algum 'rapport' para Portugal e tentam
concertar esforços com as suas parceiras internacionais", disse à Lusa a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino.
PUB
Uma das organizações, A UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) vem mesmo integrada na delegação oficial portuguesa.
"Isto é uma situação que já não acontecia há alguns anos. A UMAR foi eleita no conselho consultivo das organizações não governamentais da Comissão de Igualdade de
Género e Cidadania. Foi eleita pelos seus pares para os representar", explicou Marcelino.
Participam ainda a PPDM (Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres), a AMCV (Associação Mulheres contra a Violência) e o Graal, que ao longo destes dias
terão iniciativas próprias à margem do encontro e estarão presentes nas reuniões oficiais como observadoras.
Em entrevista à Lusa em Nova Iorque, a secretária de Estado disse que esta presença é "relevante e importante."
"O encontro celebra o seu 60 aniversário no ano em que estão a ser lançados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se tornam grande marca desta
conferência. Isso causou uma participação muito elevada, que foi além dos estadosmembros, incluindo a sociedade civil e as ONGs", disse.
A secretaria de Estado destacou ainda a escolha de Portugal para, pela primeira vez, integrar a equipa europeia que vai negociar as conclusões finais da conferência.
"Isto é muito importante, porque mostra bem o reconhecimento que a região Europa tem por aquilo que tem sido o trabalho de Portugal nesta área da igualdade", garantiu
Catarina Marcelino.
A Comissão do Estatuto da Mulher é um encontro que reúne, todos os anos, representantes dos EstadosMembros da ONU, organizações da sociedade civil e outras
entidades para discutir o progresso e as lacunas na implementação da Declaração de Pequim de 1995, um documento internacional sobre igualdade de género.
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