
 

  

8 de março de 2019 

Dia Internacional da Mulher 

O SINDEL comemora este ano o seu 40º aniversário. 

Falamos em 40 anos de luta pela melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho dos trabalhadores 
em geral e dos seus associados em particular! E, numa altura em que tanto se fala em igualdade de género, em 
desigualdades entre homens e mulheres e, ainda mais, em violência doméstica, não podíamos deixar sem uma 
referência especial a passagem de mais um Dia Internacional da Mulher. 

Quando pensávamos já ter tudo dito sobre a luta das mulheres pelo direito à igualdade de oportunidades no 
trabalho e na sociedade, eis que regredimos e precisamos de lutar pelo direito à vida, de lutar pelo direito de decidir 
como e com quem queremos partilhar a intimidade, por não sermos agredidas e mortas por companheiros ou ex-
companheiros que não respeitam a mulher como um ser humano, livre nas suas escolhas. 

As mulheres mais do que nunca têm que estar unidas, atentas e solidárias entre si para que não se perca, pelo 
medo, aquilo que se conquistou com tanto esforço. 

Este é o dia de todas as mulheres, saibamos dar voz e apoiar as que estão a ser silenciadas pela violência.  

Nunca é demais relembrar alguns momentos, decisões e movimentos históricos. 

Nos Estados Unidos, a 26 de fevereiro de 1909, milhares de mulheres juntaram-se e marcharam pelas ruas de 
Nova Iorque reivindicando melhores condições de trabalho. Em 1913, não só continuaram a reivindicar melhores 
condições laborais como reivindicavam o seu direito ao voto. 

Na Europa não era muito diferente: em 1910, o II Congresso Internacional de Mulheres aprovou a criação de um 
Dia Internacional da Mulher que, a partir de então começou a ser comemorado em alguns países a 28 de fevereiro 
e, noutros, a 25 de março. 

O Dia Internacional da Mulher só viria a ser oficializado e pela Organização das Nações Unidas em 1975, ano 
declarado como Ano Internacional da Mulher. 

Não é “apenas” o facto de tanto se falar em igualdade de género, em desigualdades entre homens e mulheres e 
em violência doméstica que torna este dia e este momento, num espaço importante de reflexão. São as conquistas 
feitas ao longo dos anos; e a vontade de que, juntos, homens e mulheres possam trabalhar para que muitas mais 
sejam alcançadas e que possamos viver numa sociedade igualitária. 

 "Pense na Igualdade, Desenvolva Inteligência, Inove para a Mudança" - Este é o lema que a ONU escolheu 
para o dia 8 de março de 2019. 

“…Todos nós beneficiamos quando as mulheres e meninas – as vossas mães, irmãs, amigas e colegas - podem 
atingir o seu pleno potencial.” (Mensagem do Secretário-geral da ONU António Guterres para o Dia Internacional 
da Mulher). 

Daqui saudamos efusivamente todas as mulheres do mundo; e muito especialmente as associadas, delegadas 
sindicais e dirigentes do SINDEL!  

A Comissão de Igualdade do SINDEL 
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