Comemorações do 8 de Março de 2011

Data

Organização

Iniciativas

18 a 28 de Fevereiro

Exposição – “ Agir em Igualdade, Revalorizar o Trabalho, Lutar para Mudar” – Biblioteca de
Castelo Branco

1 a 15 de Março

Exposição – “ Agir em Igualdade, Revalorizar o Trabalho, Lutar para Mudar” – Biblioteca do
Fundão

16 a 25 de Março

União dos Sindicatos de
Castelo Branco

1 a 18 de Março

Exposição – “ Agir em Igualdade, Revalorizar o Trabalho, Lutar para Mudar” – Biblioteca do
Fundão
Distribuição do Doc. nas empresas e serviços, com Org. sindical e prioritárias

8 de Março

Jantar de Comemoração – “As Mulheres que se destacaram no Distrito” – Teixoso

12 de Março

Acção de Sensibilização nas grandes superfícies contra a carestia de vida
(C. Branco, Fundão e Covilhã)
Distribuição de postais e do documento central aos/às trabalhadores/as

1 a 8 de Março

União dos Sindicatos do
Algarve

1 a 18 de Março

Contacto com trabalhadores/as e distribuição de doc. a 9 empresas do sector do calçado e a
10 empresas do sector das indústrias transformadoras (SITE Centro Norte)

7 de Março

Contacto com trabalhadores/as e distribuição de doc. a 3 empresas do sector da cerâmica e
10 empresas do sector da hotelaria

Até 8 de Março

Contacto com trabalhadores/as e distribuição de doc. a 12 empresas do sector da cortiça e 3
empresas do sector dos têxteis
União dos Sindicatos de
Aveiro

8 de Março

Contacto com trabalhadores/as e distribuição de doc. a 20 empresas do sector do comércio
e a 1 empresa do sector das indústrias transformadoras (SITE Centro Norte)
Contacto com trabalhadores/as e distribuição de doc. a 20 empresas do sector do comércio
e a 1 empresa do sector das indústrias transformadoras (SITE Centro Norte)
Encontro com distribuição de documento central – Professores Norte e Centro

12 de Março
Função Pública – Distribuição de Doc. aos/ás Delegados/as do Sector
STAL – Envio de Postal, via CTT aos/às Sócios/as

2 de Março

10 de Março

3 de Março

Seia (2) e Guarda (10) Distribuição do Doc. do 8 de Março em conjunto com acções de
mobilização para o dia 19 de Março (faixas em torno do combate às portagens)
União dos Sindicatos da
Guarda

União dos Sindicatos de
Setúbal

Conferência de Imprensa, em conjunto com o MDM – Casa do Trabalhador, 11 horas

3 de Março

7 de Março

8 de Março

Tribuna Pública e Conferência de Imprensa – 16 Horas
Entrega de Relatório sobre discriminações nos locais de trabalho ao Governador Civil

União dos Sindicatos de
Braga

Distribuição do Doc. Central em diversas empresas
Distribuição de cravos em empresas – das 13.40h às 14.45h
Acção de Rua na Arcada, com distribuição de documentos e recolha de assinaturas para o
abaixo - assinado “Dar dignidades à vida das mulheres”, música alusiva ao dia e leitura de
poemas – 10 horas
Visitas às utentes do hospital e distribuição de documentos e flores – 15 horas
Jantar na Taberna do Migaitas, na Sé, com a presença de Lúcia Gomes (MDM) – 20 horas

9 de Março

Distribuição de documentos na rua e nas empresas

10 de Março

Debate na Velha-a Branca “8 de Março – Importância e actualidade”, com a participação de
Manuela Silva (MDM) e Deolinda Machado (CIMH/CGTP-IN) – 21.30H

Distribuição de documentos sectoriais no feminino e no masculino em 2 empresas do sector
das indústrias transformadoras (SITE Centro Norte)

3, 4 e 7 de Março

4 de Março

Distribuição de documentos e contacto em 2 empresas do sector da Cerâmica e
Construção. (Sind. Cerâmica e Construção)

7 de Março

Distribuição de documento próprio em várias empresas de Oliveira do Hospital, do Sector
Têxtil (Sind. Têxteis do Centro)
Distribuição de postais e manifesto em vários locais de Coimbra, Figueira da Foz e outros
Concelhos, do Sector da Hotelaria (Sind. Hotelaria Centro)
União dos Sindicatos de
Coimbra

9 de Março

De 9 a 11 de Março

11 de Março

Distribuição de documento próprio nas estações da CP de Coimbra, Pampilhosa e Alfarelos,
do sector Ferroviário. (Sindicato Nacional dos Trab. Do Sector Ferroviário)
Entrega de Manifesto e contacto com os/as trabalhadores/as de uma empresa do Sector da
Alimentação. (STIANOR)
Entrega do manifesto central e contactos com trabalhadores/as em estabelecimentos
comerciais, do Sector do Comércio (CESP)

Entrega do manifesto central e contactos com trabalhadores/as de uma empresa, do Sector
da alimentação (STIANOR)
Entrega do manifesto, postal e plenário aos/às trabalhadores/as de uma empresa do sector
da hotelaria. (Sind. Hotelaria Centro)
Debate sobre igualdade com alunos/as e professores/as – Sindicato Professores do Centro

4 de Março

União dos Sindicatos de
Lisboa

Tribuna pública no Largo do Chiado – Contra o Desemprego, as Injustiças e as
Desigualdades – Pela Mudança de Politicas” – 13h
Cordão Humano até à Residência Oficial do 1º Ministro – 14.30h

7 de Março

União dos Sindicatos de
Viana do Castelo

Distribuição de flores, postais e doc. central nos locais de trabalho
9 Horas – Colocação de uma coroa de flores no Cemitério Municipal de Viana do Castelo,
em homenagem a todas as mulheres

8 de Março

20 Horas – Jantar comemorativo na Quinta da Presa (Viana do Castelo), com a participação
da Deputada Rita Rato
8 de Março
União dos Sindicatos do
Norte Alentejano

11 Horas – Conferência de Imprensa
14 Horas – Plenário numa empresa problemática (salários em atraso)

Jantar e Debate com a participação da Directora da ACT, da Actriz Susana Teixeira, do
coordenador da União e com a moderação da Jornalista Susana Mourato

9 de Março

Acção Pública na Rua de Santa Catarina (distribuição de cravos e de folheto central) – Entre
as 12 e as 14 horas.
9 de Março

União dos Sindicatos do
Porto

Distribuição de postais e folhetos
Envio de Saudações aos Sócios – Professores do Norte
Distribuição de flores nos locais de trabalho

9 de Março

União dos Sindicatos da
Horta

9 de Março
União dos Sindicatos de
Beja

Distribuição de flores e comunicado à população

“ Em Igualdade – Poesias e Canções” – 22.30h, na Galeria do Desassossego
Com a participação de vários actores, autores e músicos locais.
Iniciativa em parceria com MDM, Cooperativa cultural Alentejana, Cooperativa Rádio Voz da
Planície e Galeria do Desassossego.

Intervenções, animação musical, poesia e lanche, com a participação da Dr.ª Regina
Marques, da Direcção Nacional do MDM. – Sindicato dos Mineiros, às 16.30h
Esta iniciativa é em pareceria com o MDM.

12 de Março

11 de Março

União dos Sindicatos da
Madeira

Debate "Desemprego e suas repercussões na vida das Mulheres" – Sindicato da Hotelaria,
às 15 horas

24 de Março

CIMH

Sessão Pública de encerramento das comemorações do Centenário do Dia Internacional da
Mulher – “Os Desafios da Luta pela Igualdade entre Mulheres e Homens – Passado,
Presente e Futuro”

1 a 18 de Março

União de Leiria

Distribuição de documentos em Peniche, Marinha Grande e Leiria

