
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
8 DE MARÇO DE 2018



PORQUÊ ESTE DIA?

MULHERES NA DIVISÃO DE TAREFAS

MAIS 1h45, POR DIA,
DO QUE OS HOMENS

MULHERES NA DECISÃO

60% DOS LICENCIADOS
15,5% NOS CONSELHOS
DE ADMINISTRAÇÃO

MULHERES NA INVESTIGAÇÃO

APENAS 28%
EM TODO O MUNDO

MULHERES NO TRABALHO

MENOS 16% DE SALÁRIO
DO QUE OS HOMENS



Porque somos um Município empenhado na causa da igualdade, porque 
acreditamos que o projeto da igualdade entre homens e mulheres é ainda um 
projeto inacabado, celebramos de forma ativa e aberta este Dia, em coerência 
com o nosso Plano Municipal para a Igualdade de Género e com os nossos 
valores de sempre: liberdade, justiça, criatividade, desenvolvimento, 
diversidade, respeito.

Celebrar esta data associada à luta histórica das mulheres pela igualdade de 
direitos é celebrar as conquistas, mas também trazer para a atualidade a 
reflexão sobre a urgência de promover iguais direitos e oportunidades para 
todas as pessoas.
 
Segundo o Fórum Económico Mundial, só daqui a 217 anos haverá igualdade 
salarial entre homens e mulheres e só daqui a 100 anos as mulheres terão 
igual acesso à saúde, à educação ou participação política.

O Dia da Mulher em Almada sai das portas da Câmara e desafia todo o 
Concelho. É um Dia aberto a todos, porque a igualdade é uma causa de 
todos: um dia aberto às mulheres e aos homens; aberto às trabalhadoras do 
Município e às trabalhadoras de todo o Concelho. 
 
Nesse sentido, lançámos um conjunto de iniciativas de sensibilização social e 
cultural para as quais estão todas convidadas, e nas quais as incentivo a 
participar, na companhia das vossas famílias e dos vossos amigos.

Venha celebrar a Igualdade.

A Presidente da Câmara Municipal de Almada

Inês de Medeiros



EXPOSIÇÕES

ANA HATHERLY
O PRODÍGIO DA EXPERIÊNCIA
8 de março | 21h30
seg. a sex.: 10h - 12h30|14h - 18h|Sáb.: 14h – 18h|Entrada livre
Patente até 12 de maio
GALERIA MUNICIPAL DE ARTE DE ALMADA  
A exposição pretende apresentar uma visão abrangente da obra visual de 
Ana Hatherly, propondo um olhar sobre o percurso experimental e 
multidisciplinar da autora. A exposição organiza-se em dois espaços 
distintos, a Casa da Cerca e a Galeria Municipal de Arte. Complementares e 
dialogantes entre si, ambos os núcleos funcionarão também em autonomia, 
com o seu próprio calendário. Dia 24 de março inaugura o núcleo na Casa 
da Cerca – Centro de Arte Contemporânea.
Informações: 212 724 950 | casadacerca@cma.m-almada.pt

DIA DAS MULHERES
ART KEEPS ME ALIVE E ANDREIA ALVES
17 de março | 19h
qua. a dom.: 14h - 19h|20h - 22h|Entrada livre
Patente até 28 de março 
OFICINA DE CULTURA
Exposição centrada na temática do feminismo baseada em frases de 
mulheres influentes que através de pintura de Art Keeps Me Alive e da 
fotografia de Andreia Alves serão ilustradas em trabalhos de grande 
formato. (Iniciativa integrada no programa Março à Solta).

Programa



CICLO DE CINEMA

O QUE ESTÁ POR VIR 
7 de março | 21h30
3€ (desconto 50%, jovens e reformados) |M/14
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA
Com: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka
Realização: Mia Hansen-Løve
Nathalie ensina filosofia num liceu em Paris. Entrega-se à sua profissão com 
paixão e gosta particularmente de ensinar os alunos a pensar. É casada, tem 
dois filhos e divide o seu tempo entre a família, os antigos alunos e a sua 
possessiva mãe. Um dia, o marido anuncia-lhe que vai deixá-la, por ter 
encontrado outra mulher. Vendo-se de repente em plena posse da sua 
liberdade, Nathalie tem de reinventar a sua vida.

UMA MULHER FANTÁSTICA 
21 de março | 21h30
3€ (desconto 50%, jovens e reformados) |M/14 
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA
Com: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Realização: Sebastián Lelio
Marina e Orlando, vinte anos mais velho do que ela, amam-se longe dos 
olhares e fazem projetos futuros. Quando ele morre repentinamente, Marina 
é alvo da hostilidade dos familiares de Orlando: uma “santa família” que 
rejeita tudo o que Marina representa. Marina lutará com a mesma energia 
que dedica desde sempre para se tornar naquilo que é: uma mulher forte, 
corajosa, digna… Uma mulher fantástica!



CICLO DE CINEMA

PAULA REGO, HISTÓRIAS & SEGREDOS 
28 de março | 21h30|3€ (desconto 50%, jovens e reformados)|M/12
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA, ALMADA
Realização: Nick Willing
Paula Rego revela-se neste filme, surpreendendo o seu filho, o cineasta Nick 
Willing, com histórias e segredos da sua vida excecional, uma vida de luta 
contra o fascismo, um mundo da arte misógino e a depressão. 

CONFERÊNCIAS
QUOTIDIANOS DE “DES”IGUALDADE 
Numa abordagem ao quotidiano de homens e mulheres, as conferências 
partem de experiências do dia a dia que nos falam de oportunidades, 
relações de igualdade e desigualdade, caminhos percorridos, conquistas, 
direitos sociais e desafios.
A educação, o trabalho, o desporto, a ciência e a imigração são os temas, em 
torno dos quais, se falará de desigualdades, de estereótipos, de cidadania.

Tema: O papel da Mulher na Produção do Conhecimento Científico
19 de março - 15h às 18h - Auditório Biblioteca da FCT NOVA, Caparica
Conferência coordenada pela Professora Elvira Fortunato  
Org.: Câmara Municipal de Almada e FCT NOVA

Tema: Lutas e Quotidianos de Mulheres
22 de março - 14h30 - Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, Almada

Programa a divulgar em: www.m-almada.pt/diadamulher



DESPORTO
PEDALAR PELA IGUALDADE 
18 de março | 9h 
PRAÇA SÃO JOÃO BAPTISTA, ALMADA
Um passeio de bicicleta pelo território de Almada, dando a conhecer alguns 
dos locais emblemáticos da cidade, com passagem pelo Teatro Municipal 
Joaquim Benite, Cova da Piedade, Museu da Cidade, Parque da Paz, Pragal, 
Cristo Rei, Almada Velha, Paços do Concelho, Mercado Almada, Cacilhas, 
regresso à Praça São João Baptista.
Distância: 25 km | Dificuldade: média/baixa
Organização: SaltapocinhasBTT
Inscrições: div.desporto@cma.m-almada.pt
(indicar nome, data de nascimento, nº de BI/cartão de cidadão, email/telefone) 

SALTO PARA A IGUALDADE  | Bungee Jump 
25 de março | 9h às 18h 
ELEVADOR DA BOCA DO VENTO, ALMADA
Atreve-te e salta pela Igualdade, no Elevador da Boca do Vento, um dos 
melhores spots nacionais para Bungee Jump. (Iniciativa integrada no 
Programa Março à Solta). Entrada livre.

ANIMAÇÃO DE  ESPAÇO PÚBLICO
SER IGUAL, ... NESTE DIA DA MULHER
8 de março | 12h às 20h
ALMADA FÓRUM
Animação em espaço público, com registo fotográfico para assinalar este 
Dia da Mulher.




