
SAUDAÇÃO 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

As origens do Dia Internacional da Mulher remontam a 1857.  

A 8 de março um grupo de trabalhadoras da indústria têxtil organizou uma marcha em 

Nova Iorque para exigir melhores condições de trabalho - jornada diária reduzida para 10 

horas e direitos iguais para homens e mulheres. Cinquenta e um anos depois, a 8 de março 

de 1908, um outro grupo de trabalhadoras em Nova Iorque escolheu a data para avançar 

para uma greve, consagrando as suas antecessoras. Pretendiam o fim do trabalho infantil 

e o direito ao voto.  

Após várias ocorrências desta contenda, finalmente nos Estados Unidos, a 28 de fevereiro 

de 1909, o Partido Socialista da América instituiu o Dia Nacional da Mulher. No ano 

seguinte, em 1910, na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Copenhaga, 

na Dinamarca, foi aceite uma resolução que recomendava seguir o modelo norte-

americano, dando-lhe um caráter mundial.  

O Dia Internacional das Mulheres nasceu aí e as celebrações foram-se distendendo por 

toda a Europa. 

Todas estas menções ao dia 8 de março levaram as Nações Unidas a eleger a data 

oficialmente como Dia Internacional da Mulher, em 1975. 

Este dia é a consequência de um infinito número de lutas e exigências. Pelo voto, uma 

das lutas de maior significado para as mulheres, pela educação, as mulheres tiveram suas 

primeiras vitórias pelo acesso à Educação no século 19. Em 1837, passou a ser permitida 

a entrada de mulheres em universidades nos Estados Unidos. Na Europa, o acesso à 

Educação generalizou-se após a 1ª Guerra Mundial. Pelas liberdades civis, em 1962, o 

Estatuto da Mulher Casada alterou mais de 10 artigos do código civil vigente. A nova lei 

retirou a obrigatoriedade de autorização do marido para trabalhar, concedeu direito a 

herança, de requerimento da guarda dos filhos e estendeu às mulheres o poder familiar, 

http://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml


antes restrito aos homens. Isso significou, de forma jurídica, o mesmo peso dentro da 

organização familiar, e libertou as esposas da tutela dos maridos, ainda que faltasse mudar 

os hábitos. Em 1977, a provação da Lei do Divórcio conferiu independência e autonomia 

para as mulheres interromperem casamentos infelizes. 

Não devemos nunca esquecer que a natureza desta data não existe somente para que seja 

mais um dia a comemorar. Temos de nos valer desta oportunidade para debater com os 

mais jovens os direitos que já foram adquiridos há mais de 100 anos e refletir sobre o que 

ainda pode e precisa ser feito para criar momentos dignos a todos e na mesma condição a 

de Ser cidadãos e cidadãs.  

Progredimos, apesar das mulheres continuarem a ter a sobrecarga maior de trabalho 

doméstico, por exemplo. 

A luta pelos direitos das mulheres tem mais de um século, mas as conquistas continuam a 

não ser universais. 

O princípio da igualdade entre mulheres e homens encontra-se consagrado na Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE, onde se determina que “Deve ser garantida a igualdade 

entre mulheres e homens em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, 

trabalho e remuneração. O princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou 

adotem medidas que prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado.” 

Congratulemo-nos então pelas duas propostas de lei agora aprovadas no Parlamento que 

representam grandes avanços civilizacionais.  

Falamos da igualdade entre homens e mulheres, no campo da administração pública e no 

âmbito da participação política, que deu um salto qualitativo com a aprovação na 

Assembleia da República. 

A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos que estabelece uma representação 

mínima de 40% de cada género. Esta nova lei será aplicada já nas eleições legislativas de 

6 de Outubro. 

Falamos da entrada em vigor da lei que obriga à igualdade salarial entre homens 

e mulheres. 

https://www.publico.pt/1805890
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 De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citado 

pelo Diário de Notícias, a diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal é de 

16,7%. Esta desigualdade compromete uma diminuição de rendimento de 2 464€ por ano 

para as mulheres. Nos cargos de chefia a diferença é ainda mais notória sendo que as 

mulheres recebem, cerca de menos 9 mil euros por ano do que os homens. 

Consideramos que aprovação desta lei que promove a igualdade remuneratória entre 

homens e mulheres é um grande acontecimento e que irá transformar e promover o 

trabalho igual por igual valor, entre mulheres e homens! 

“Neste dia as mulheres não são melhores do que os homens mas os homens também não 

são melhores, são iguais e sempre serão iguais” esta citação é de um menino com 8 anos 

de idade! 

É nestas atitudes que nos devemos rever, que devemos acreditar, é na incumbência de 

valores verdadeiros não premeditados e essencialmente descomplexados que nos temos 

de concentrar e quando esta for a nossa postura, com toda a certeza que não haverá mais 

necessidade de um dia dedicado só à mulher! 

 

A Vereadora do Partido Socialista, 

Maria de Fátima Soares 
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