DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE | Igualdade é Desenvolvimento | 24 outubro
De norte a sul do país, em nome da Igualdade, cerca de 220 iniciativas assinalam
o Dia Municipal para a Igualdade, que se celebra a 24 de outubro
No âmbito da comemoração do Dia Municipal para Igualdade, no dia 24 de outubro, o
tema da Igualdade volta a dominar a agenda política e sociocultural de norte a sul do país.
Pelo 10.º ano consecutivo, por proposta da comissão organizadora da Agenda Nacional
do Dia Municipal para a Igualdade, sob o lema “Igualdade é Desenvolvimento” e no
âmbito do tema nacional “Igualdade, Inclusão, Participação”, organizações da sociedade
civil e entidades públicas de diferentes pontos do território, realizam, em 111 concelhos,
mais de 220 iniciativas no território continental e ilhas, com vista a reforçar a temática da
Igualdade junto das comunidades locais.
Ao longo dos últimos 10 anos, a comemoração deste dia envolveu cerca de um milhão de
pessoas, mais de nove centenas de organizações e cem concelhos.
Assim, mais de 330 organizações estarão no dia 24 de outubro de 2019, ou em dias
próximos, a promover o Dia Municipal da Igualdade, realçando a temática da Igualdade
enquanto promotora de Desenvolvimento e Cidadania.

Mais info:
Isabel Rebelo (ANIMAR) 935215216
Célia Lavado (ANIMAR) 963496541
A Comissão Organizadora do Dia Municipal para a Igualdade é uma iniciativa da ANIMAR e é constituída
por: ACEESA - Associação Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico; ANAFRE - Associação
Nacional de Freguesias, APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; CASES - Cooperativa António
Sérgio Para A Economia Social, EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza; FENACERCI - Federação Nacional de
Cooperativas de Solidariedade Social; Plataforma Portuguesa para os Direitos Sociais; UMAR - União de
Mulheres Alternativa e Resposta. A iniciativa conta ainda com da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, da Secretaria Regional de Solidariedade Social do Governo dos Açores, do ACM – Alto
Comissariado para as Migrações, da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, da CITE Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, da Câmara Municipal de Lisboa, do INR – Instituto
Nacional para a Reabilitação e do iGen Fórum Empresas para a Igualdade.

