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FENPROF pela igualdade de Direitos, contra a discriminação na
Vida e no Trabalho
9 de março (amanhã) | Manifestação Nacional das Mulheres
LISBOA – Praça dos Restauradores - 14.30 horas

A FENPROF saúda o Dia Internacional da Mulher pelo significado que tem para a luta pela igualdade de direitos e pelo
reconhecimento do papel da Mulher no desenvolvimento das sociedades.
Para a FENPROF, a Escola tem um papel fundamental na afirmação dos direitos constitucionais contra as discriminações várias a
que mulheres estão sujeitas nos mais diversos setores profissionais, no acesso ao emprego, nos salários… e na Vida. A Escola
tem, por isso, um papel insubstituível na promoção do combate a estas desigualdades, mas também na defesa do respeito pela
dignidade do Ser Humano.
Neste sentido, associando-se à comemoração do dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher – e à luta pela igualdade de
direitos, a FENPROF encontra-se ativamente envolvida no Semestre da Igualdade que a CGTP-IN promove com múltiplas
iniciativas e reitera, como o faz a Central dos Trabalhadores, que “hoje é um dia de todas as lutas e uma luta de todos os dias:
- Pelo emprego com direitos, contra a precariedade!
- Pelo aumento dos salários, contra a discriminação salarial!
- Pelas 35 horas de trabalho semanal, contra a desregulação dos horários!
- Pela efetivação dos direitos, contra o assédio no trabalho!
- Por melhores condições de trabalho, contra a intensificação dos ritmos de trabalho e as doenças profissionais!
- Por mais e melhores serviços públicos, contra as privatizações!
- Pela revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, contra as propostas de lei do PSD/CDS e do PS.”
Tem, pois, todo o sentido proclamar que lutamos "por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e
totalmente livres".

A FENPROF participará, por isso, na Manifestação Nacional das Mulheres, amanhã, 9 de março, a partir das 14h30, com
concentração na Praça dos Restauradores (LISBOA).

O Secretariado Nacional

ALGUMAS DAS INICIATIVAS QUE HOJE, 8 DE MARÇO, SE REALIZAM, EM CADA DISTRITO E REGIÃO:

Viana do Castelo - 10h00: Tribuna Pública, na Praça da República - Viana do Castelo e Jantar Comemorativo à noite.
Porto - 15h00: Concentração na Rua 31 de Janeiro (Praça da Batalha) com desfile em Cordão Humano para a Rua de Santa
Catarina (CC Via Catarina).
Vila Real - 09h00: Ação Pública, no Mercado Municipal, de Vila Real.
Bragança - 11h00 às 17h00: Banca de rua, no Largo dos Correios, Bragança.
Aveiro - 11h00: Sessão Pública sobre "O papel das trabalhadoras corticeiras na luta pela igualdade salarial e pela efetivação dos
direitos", em Santa Maria de Lamas (SOCN).

Coimbra - 16h00: Sessão Pública "A Mulher e a Paz", no Auditório da Escola Avelar Brotero, em Coimbra (SPRC).
Castelo Branco - 09h00: Arruada Castelo Branco - Fundão - Covilhã, com início no Jardim Público da Covilhã e encerramento,
com espetáculo, pelas 16h30 e dois Jantares Comemorativos no Distrito.
Viseu - 11h30 às 13h00: Ação Pública, no Rossio, em Viseu.
Leiria - 16h00: Concentração no Mercado Santana e desfile em Cordão Humano para o Largo do Papa, em Leiria.
Santarém - 11h00 às 14h00: Ação Pública no Largo Cândido dos Reis, em Santarém.
Lisboa - 14h30: Tribuna de Canto e Luta, na Rua do Carmo (Rossio), em Lisboa.
Setúbal - 16h00: Concentração e desfile, da Praça do Bocage até à Tribuna Pública, no Largo da Misericórdia, em Setúbal,
seguida de Tertúlia, em Setúbal.
Évora - 14h00: Concentração de trabalhadoras do Município de Évora e de ativistas sindicais, na Praça do Sertório, desfile em
bicicleta (18 km) e visita guiada ao Cromeleque dos Almendres (STAL).
Beja - 10h00: Ação Pública, no centro da cidade e às 18h00: Caminhada pela Igualdade, desde a Praça da República até ao
Parque da Cidade, junto ao Memorial à Mulher Alentejana.
Faro - 14h00 - Concentração no Jardim da Alameda, seguida de Cordão Humano pela Rua das Lojas e encerramento com debate
na Casa Inglesa, em Portimão.
Funchal - 15h00: Ação Pública, na Av. Arriaga, junto à Loja do Cidadão, no Funchal.
Ponta Delgada - 12h00: Ação Pública e Concentração nas Portas da Cidade / Matriz, em Ponta Delgada.

