DICAS PARA EXPLORAÇÃO DO TEMA
Edição 2017-2018
IGUALDADE DE GÉNERO

Neste documento, apresentam-se alguns recursos informativos que são sugeridos para consulta,
acessíveis online, alusivos ao tema em debate na edição 2017/2018 do Parlamento dos Jovens,
que, este ano, é comum ao ensino básico e ao ensino secundário.
Estes recursos poderão constituir pistas para professores e alunos explorarem o tema em
conjunto e servir de complemento para uma eventual pesquisa mais aprofundada que venham a
desenvolver. Será certamente enriquecedora uma incursão pelas bibliotecas escolar ou
municipal para eventual recolha de outros materiais.
A orientação dos professores na abordagem do tema e deste documento é fundamental, mas os
jovens devem ser incentivados a redigir autonomamente as suas ideias sobre o tema.
Bom trabalho!

SÍTIOS INSTITUCIONAIS DE REFERÊNCIA
A igualdade de género é um tema de interesse transversal que ocupa a agenda nacional e
internacional, tendo sido fixado, em 2015, pela Organização da Nações Unidas, como um dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclui-se, por isso, nesta secção uma seleção de
sítios Internet não só de instituições de âmbito nacional, mas também de instituições
internacionais1.

NACIONAIS
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)
Direção-Geral da Educação (Educação para a Igualdade de Género)

1

Dado que o inglês é a língua de trabalho mais usada na maior parte das organizações internacionais, alguns dos
recursos aqui mencionados estão apenas disponíveis nesta língua. Não quisemos, contudo, deixar de os incluir como
referência para eventual consulta.
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INTERNACIONAIS
Comissão Europeia (Igualdade de Género) [inglês]
Conselho da Europa (Igualdade de Género) [inglês]
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Igualdade de Género):
Igualdade e Discriminação: Guia de Recursos
Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) (Igualdade de Género) [inglês]
Vídeo: “Empower Women, Empower the future”
Instituto Europeu para a Igualdade de Género [inglês]
Observatório Europeu para a Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Vida Local
[inglês]
Organização das Nações Unidas (ONU) [inglês] e ONU Mulheres [inglês com versão português
do Brasil]:
Igualdade de género: por que é importante [inglês]
Vídeo: o que significa igualdade de género para as e os jovens [inglês legendado em
português do Brasil]
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (Igualdade
de Género) [inglês]
Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Igualdade de Género) [inglês]
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) (Igualdade de Género
e Desenvolvimento) [inglês]
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (Igualdade de Género) [inglês]
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LEGISLAÇÃO
Compilações:
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)
Documento orientador das políticas públicas em matéria de igualdade de género:
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2014 -2017

DADOS ESTATÍSTICOS
Caritas Portuguesa (ed.)
s.d.
Indicadores de Igualdade. In Caderno prático para a integração da igualdade de
género na Cáritas em Portugal, fascículo V.
Comissão Europeia
Disparidades salariais entre homens e mulheres em Portugal menores do que
na UE
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
2014
Igualdade de género em Portugal - poder e tomada de decisão nas empresas:
mulheres e homens. [Lisboa]: CIG.
2017

Igualdade de género em Portugal: indicadores-chave 2017. [Lisboa]: CIG.
Várias ligações para dados estatísticos

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
Disparidades salariais entre homens e mulheres em Portugal
Eco – Economia Online
Igualdade de género em Portugal em seis gráficos e testemunhos
PORDATA
Disparidade salarial entre sexos nos trabalhadores por conta de outrem (%): total
e por sector de atividade económica (Europa)
População ativa: total e por sexo (Portugal)
População residente analfabeta com 10 e mais anos segundo os Censos: total e
por sexo (Portugal)
População residente com 15 e mais anos de idade por nível de escolaridade
completo mais elevado: total e por sexo (Portugal)
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