
  

 
  

 

 
 

 

O SINDEL celebra mais um Dia Internacional da Mulher evocando e aplaudindo 
todas aquelas que lutaram – e lutam – pela Liberdade e pela igualdade de 
direitos e oportunidades. 

 

O lema da ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o 
Empoderamento das Mulheres) para o ano de 2022 é, justamente, “Igualdade de género hoje 
para um amanhã sustentável”. É um lema que reconhece a importância da contribuição que 
as mulheres – algumas ainda meninas – têm dado em todo o mundo para o debate sério e 
urgente das questões fulcrais que se colocam, no presente, à Humanidade.  

Muitas são as que – trabalhando para que se abram as consciências e se construa um futuro 
mais sustentável para todos – têm liderado movimentos de alerta para a imprescindibilidade 
de dar resposta, por exemplo às mudanças climáticas; mas também à premência de defender 
os mais desprotegidos e todos aqueles que se encontram em situações de fome ou qualquer 
outro tipo de carência. 

O lema do Dia Internacional adotado pela ONU Mulheres para 2022 está, aliás, alinhado com 
o tema prioritário a ser abordado na 66ª Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres, a 
realizar de 14 a 25 de março, em formato híbrido. “Alcançar a igualdade de género e o 
empoderamento de todas as mulheres e meninas no contexto das mudanças climáticas e da 
redução do risco de desastres ambientais” é o tema desta Comissão, que se realiza com uma 
periodicidade anual. 

 

 

     Igualdade de género hoje  

    para um amanhã sustentável 

 ONU Mulheres, 2022 

 

 

 

O SINDEL não pode deixar de subscrever cabalmente, na essência e na abrangência, estas tão 
nobres causas que naturalmente também abraça, sublinhando – e orgulhando-se por isso – 
o trabalho que inúmeras mulheres suas Dirigentes, Delegadas e Associadas têm desenvolvido 
nas várias frentes que conduzirão a um futuro mais justo, equilibrado e livre. 

A todas o SINDEL dirige um enorme obrigado. E a certeza de que poderemos – o Sindicato e 
a Sociedade – continuar a contar com a sua incontornável vontade de caminhar nesta direção!  

 

Este ano brindamos com um leque simbólico. 



 

 

 

 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – Nota Histórica 

O Ano Internacional das Mulheres foi proclamado, pelas Nações Unidas, em 1975, tendo-se 
seguido a Década das Nações Unidas para as Mulheres, começando a celebrar-se o dia 8 de 
março como Dia Internacional da Mulher. Dois anos mais tarde, em dezembro de 1977, este 
dia foi proclamado oficialmente pelas Nações Unidas, para lembrar as conquistas sociais, 
políticas e económicas das mulheres. 

A ideia de um Dia Internacional da Mulher surge no contexto da Segunda Revolução Industrial 
e da Primeira Guerra Mundial, quando ocorre a incorporação de mão-de-obra feminina, em 
massa, na Indústria. As condições de trabalho, frequentemente insalubres e perigosas, eram 
motivo de repetidos protestos, em várias partes do mundo. 

O primeiro Dia Internacional da Mulher havia, contudo, sido já celebrado em 28 de fevereiro de 
1909, nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Socialista da América. 

A 25 de março de 1911, um incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist mataria 146 
trabalhadores, a maioria costureiras. O número elevado de mortes foi atribuído às más 
condições de segurança do edifício. Este foi considerado como o pior incêndio da história de 
Nova Iorque, até ao fatídico ataque perpetrado contra as Torres Gémeas, a 11 de Setembro 
de 2001. É provável que a morte destas trabalhadoras se tenha imposto ao imaginário 
coletivo, de tal modo que esse episódio é, com frequência, erroneamente considerado como 
estando na origem da celebração deste Dia. 

Na Rússia, a 8 de março de 1917, a greve das operárias da Indústria Têxtil precipitou os 
acontecimentos que resultaram na Revolução de fevereiro. Leon Trotsky registou assim o 
evento: “Em 23 de fevereiro (8 de março no Calendário Gregoriano) estavam planeadas ações 
revolucionárias. Pela manhã, a despeito das diretivas em vigor, as operárias têxteis deixaram 
o trabalho de várias fábricas e enviaram delegadas para solicitar a sustentação da greve. 
Todas saíram às ruas e a greve foi de massas. Mas não imaginávamos que este ‘Dia das 
Mulheres’ viria a inaugurar a revolução”. 

No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de 1910 e 
1920. Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi recuperada pelo movimento 
feminista, já na década de 1960, sendo, finalmente, adotado pelas Nações Unidas, em 1977. 

 

 

 

8 de março de 2022                     O SECRETARIADO do SINDEL 


