
 

 

 
 

 

Viva o Dia Internacional da Mulher! 

APJD associa-se às celebrações do dia 8 de Março 

 

Neste 08 de Março de 2021 já vai bem longe o dia – mais de 120 anos – em que Clara Zetkin propôs a sua 

comemoração anual. Contudo, e não obstante os avanços registados e que honram a luta corajosa de milhões 

de mulheres em todo o mundo, muito persiste ainda por fazer, até que possamos falar de uma sociedade em 

que às mulheres, não apenas é reconhecido, mas efectivado, o direito à igualdade de oportunidades em 

relação aos homens. 

 

A realidade portuguesa é bem representativa do que acontece um pouco por todo o lado: às mulheres 

continua a ser negado o direito de auferirem o mesmo salário do que um homem, pelas mesmas funções; 

as mulheres continuam imensamente sub-representadas nos órgãos hierárquicos de topo das maiores 

empresas e organizações, em geral; as mulheres continuam a ser mais sobrecarregadas, do que os homens, 

com o trabalho doméstico; as mulheres continuam vítimas de estereótipos sociais que reprimem e 

constrangem a sua liberdade de expressão. Ser mulher significa ser-se mais explorada por um sistema em 

que os lucros se sobrepõem à nossa humanidade. 

 

O que dizer também a respeito da violência doméstica, agravada em tempos de pandemia de Covid-19. A 

verdade é que continuam a verificar-se números impensáveis de dramas vividos por mulheres vítimas da 

violência mais gratuita e insidiosa.  

 

Em dia de comemoração da luta das mulheres pela sua emancipação, é importante lembrar as conquistas 

alcançadas após o 25 de Abril e que estão consagradas na Constituição de República Portuguesa. 

É também importante lembrar que há muito trabalho por fazer até que as mulheres atinjam a igualdade 

efectiva a que têm direito.  

 

E neste ponto saudamos a intervenção e o papel e contributo inestimável que o Movimento Democrático 

das Mulheres (MDM) tem desempenhado. 

 

Lembrar a luta das mulheres pela sua emancipação é também lembrar a luta de todos os oprimidos que, em 

todo o mundo se batem pelos seus direitos e dignidade. 

 

Neste dia 08 de Março, a APJD associa-se à luta das mulheres pela sua emancipação, aproveitando também 

a efeméride para endereçar ao MDM – Movimento Democrático das Mulheres -, bem como a todas as 

mulheres em luta, a sua fraternidade e amizade na árdua tarefa de construção e uma sociedade mais livre e 

mais justa. 
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