
Comemorar o Dia Internacional da Mulher

MULHERES
EXIGIR IGUALDADE NA VIDA 

os direitos das mulheres 
não podem esperar! 

MANIFESTAÇÃO NACIONAL DE 

PORTO
5 MARÇO | 14H30

Batalha

LISBOA
12 MARÇO | 14H30

Restauradores

VEM DAÍ E LUTA!

O 8 DE MARÇO 
NÃO É UM DIA QUALQUER!
Permanece, mais do que nunca, como um dia de afirmação do valor da luta 
das mulheres e da sua unidade pela emancipação. Um dia para afirmar as 
aspirações e os sonhos das mulheres.
Vamos dar voz à solidariedade com as mulheres que em Portugal e no mundo 
lutam contra as desigualdades, as discriminações e as violências, pela 
liberdade, igualdade, justiça social e pela Paz. 
 

VEM DAÍ! 
Vamos comemorar
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
e afirmar a força das mulheres 
na luta por direitos 
e pela igualdade.

os direitos das mulheres 
não podem esperar! 

www.mdm.org.pt | geral@mdm.org.pt 
segue-nos: Facebook e Instagram

EXIGIR IGUALDADE NA VIDA 



MULHERES

os direitos das mulheres 

PORTO
5 MARÇO | 14H30

Batalha

LISBOA
12 MARÇO | 14H30

Restauradores

O direito ao trabalho com direitos, 
condição de igualdade e de emancipação das mulheres
Aumento geral dos salários, salário igual para trabalho igual, eliminar todas 
as discriminações, em particular na maternidade 
Pôr fim à precariedade laboral, valorizar carreiras e profissões
Reduzir o horário de trabalho para as 35 horas sem perda de salário, 
combater a desregulação dos horários

O  direito de todas as mulheres à Saúde
Reforçar o Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais, investir nos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, de cuidados de saúde materna e 
infantil, e garantir a cobertura nacional de rastreio do cancro da mama e 
colo do útero

O direito aos serviços públicos e às funções sociais do 
Estado 

Reforçar com mais trabalhadores e meios a Educação e a Cultura, 
a Segurança Social e a Justiça, alargar a protecção social no desemprego, 
na doença e na velhice, investir na rede pública de creches, 
jardins-de-infância, centros de dia, lares e centros de actividades 
ocupacionais
Garantir habitação condigna e acessível, a mobilidade e o transporte 
público 

O direito a uma vida sem violências

Proteger mulheres e crianças vítimas de violência, reforçar o combate 
à violência doméstica, implementar programas de saída para as mulheres 
prostituídas
Eliminar todas as formas discriminatórias, de objectificação, exploração e 
mercantilização do corpo das mulheres

Pela eliminação de todas as discriminações, pela 
dignidade e a valorização das mulheres. Combater 
preconceitos e estereótipos 

As mulheres trabalham e participam em todas as áreas da vida, 
assumindo um importante papel no desenvolvimento do País. 
Neste contexto de surto epidémico, o imenso esforço que nos exigem no 
trabalho e na família tem sido retribuído com a destruição de muitos dos 
nossos direitos. E sem direitos não há igualdade na vida. 
Recusamos viver na incerteza e não aceitamos mais desculpas. 

VEM DAÍ E LUTA!

OS DIREITOS DAS MULHERES 
NÃO PODEM ESPERAR! 

Para a degradação das condições de vida
e de trabalho das mulheres
desemprego e precariedade, pobreza e baixos salários, 
congelamento de carreiras, discriminações salariais e desrespeito 
pela função da maternidade
horários desregulados, sobrecarga da vida profissional, das tarefas 
domésticas 
grande aumento do custo de vida e dos bens essenciais

Para as desigualdades no acesso à saúde 
no território nacional
encerramento de serviços e maternidades, atrasos ou cancelamento 
de consultas, carência de profissionais e de equipamentos 

Para as múltiplas formas de violência contra as mulheres

violência doméstica e no namoro, mutilação genital e casamento 
forçado, assédio moral e sexual, violação sexual e ciberviolência, 
exploração sexual, prostituição e tráfico de mulheres 

NÃO TEM DE SER ASSIM...
As mulheres têm razões para exigir, 
com confiança, a melhoria das condições de 
vida. E não estão sós!

EXIGIR IGUALDADE NA VIDA

A IGUALDADE NA VIDA É:


