INFORMAÇÃO DE AGENDA
28 de julho, 2016
SECP assina Protocolo de Cooperação para a implementação e
desenvolvimento do projeto "Igualdade nas Comunidades"
15h30: A Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas, o Alto Comissariado para as Migrações e a Mulher Migrante
assinam um Protocolo de Cooperação para a implementação e
desenvolvimento do projeto "Igualdade nas Comunidades".
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila do
Conde.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e a
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, vão
assinar o novo Protocolo de Cooperação no âmbito do Gabinete de Apoio ao
Emigrante e o Protocolo de Cooperação sobre a promoção da Igualdade nas
Comunidades Portuguesas.
Este projeto inovador consiste no reforço da promoção da Igualdade e NãoDiscriminação nas Comunidades Portuguesas, desencadeando um conjunto de
medidas e iniciativas junto das comunidades e do movimento associativo da
diáspora.
Reforçar a promoção da igualdade de género nas comunidades portuguesas,
divulgando as políticas da igualdade de género já desenvolvidas em Portugal,
estabelecer uma rede de partilha de conhecimentos e experiências concretas,
dando visibilidade ao percurso de mulheres migrantes de várias gerações e em
diferentes domínios da vida profissional e pública e incentivar as mulheres a
participar ativamente na liderança do movimento associativo das comunidades
portuguesas e na vida pública, pelo exercício dos seus direitos de cidadania,
são alguns dos objetivos deste projeto.
A valorização da Igualdade nas Comunidades Portuguesas é uma aposta clara
do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro e da
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, para
a construção de uma sociedade mais justa, mais participada, integrando a
diáspora nas políticas de Igualdade desenvolvidas em Portugal.
Lisboa, 27 de julho de 2016
Vítor Pinto
Assessor de Imprensa
Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
Lg. Rilvas, 1399-030 Lisboa
Tlf. 21 394 68 38/TM 91 729 60 05
vitor.pinto@mne.gov.pt

