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Caros (as) Dirigentes Associa vos 
 
As condições de vida de muitas mulheres con nuam di ceis. São elas que, em média, trabalham mais horas, 
seja nas tarefas profissionais, seja nas tarefas de casa. 
 
Bem sabemos que as mulheres trabalhadoras estão confrontadas com uma di cil ar culação entre as exigên-
cias profissionais, a organização da vida domés ca e o acompanhamento familiar. 
 
A Igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e uma condição de jus ça social, 
sendo igualmente um requisito necessário e fundamental para a igualdade, o desenvolvimento e a paz, onde 
homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas e 
devem beneficiar das mesmas condições. 
 
"NÃOÊHÁÊNENHUMAÊRAZÃOÊPARAÊQUEÊSEÊMANTENHAMÊBARREIRAS" 
 
Sublinhamos que este assunto não pode ser encarado como um problema das mulheres. Admi mos ter havido 
progressos, mas persistem ainda desigualdades, como a diferença salarial e a receber menos do que os ho-
mens. Assinalar o Dia Internacional da Mulher é deixar bem claro que todo o povo merece igual respeito, e va-
lorizar de igual modo as diferenças de mulheres e de homens e os vários papéis que desempenham na socieda-
de, sendo esta uma condição necessária para o bom funcionamento da democracia e conduzindo a polí cas 
mais eficazes.  
 
PromoverÊaÊigualdadeÊdeÊgénero,ÊvalorizarÊoÊpapelÊdasÊmulheresÊnoÊMovimentoÊAssocia voÊPopular,Êdesta-
candoÊaÊsuaÊpar cipaçãoÊcívica,ÊoÊseuÊcontributoÊparaÊaÊsociedade,ÊparaÊasÊpopulaçõesÊeÊasÊcomunidadesÊlo-
cais,ÊéÊurgenteÊeÊnecessário.Ê 
 
A Confederação saúda todas as mulheres especialmente as que connosco comungam dos mesmos ideais associ-
a vos e manifesta a sua determinação em apoiar todas as inicia vas que visem promover os seus direitos no 
trabalho, na família e na sociedade.  
 
A todas as Mulheres, portuguesas ou de outras nacionalidades, desejamos que mais cedo que tarde, seja reco-
nhecido o seu papel numa sociedade mais justa, fraterna e solidária. 
 
VivaÊoÊDiaÊInternacionalÊdaÊMulher!Ê 
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