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AGENDA
FÓRUM ORGANIZAÇÕES
PARA A IGUALDADE

VAI ACONTECER

MARÇO

15

A 34ª Reunião Plenária do Fórum iGen irá ocorrer no próximo dia 15 de março, entre as 14h30
e as 17h00, em formato online, estando convidados todos/as os/as representantes das Organizações
Membro do Fórum iGen.

O Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial é comemorada todos os anos
a 21 de março, criada pela ONU, devido ao massacre ocorrido em Joanesburgo a 21 de março
de 1960: o Massacre de Sharpeville. Neste dia 20.000 pessoas protestavam pacificamente contra
a Lei do Passe, que obrigava a população negra a ser portadora de um cartão com identificação dos locais
onde era permitida a sua circulação. A polícia do regime de apartheid disparou na multidão desarmada,
causando 69 mortos e 186 feridos. Todos os anos se comemora a data com um tema relacionado
com o racismo. A mensagem do Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial é de igualdade
e de combate à discriminação racial. Neste dia a ONU reafirma e renova o seu objetivo de ajudar a construir
um mundo mais justo e igualitário.
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ABRIL
O Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho celebra-se todos os anos a 28 de abril.
Este dia pretende chamar a atenção das empresas e dos trabalhadores para a importância
de tomar medidas preventivas que garantam a segurança no trabalho. Este dia é comemorado
em Portugal e no mundo também como uma homenagem a todas as vítimas dos acidentes de trabalho
e de doenças profissionais. Desde 1996 que se celebra esta data mundialmente. Em Portugal, o dia 28
de abril foi instituído como o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho com a resolução
n.º 44/2001, sendo a Autoridade para as Condições do Trabalho a responsável pelo cumprimento
desta resolução. Prevenir acidentes de trabalho é uma responsabilidade de todos, assim como a prevenção
é um direito transversal a todos os trabalhadores.
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MAIO
O Dia do Trabalhador é celebrado anualmente a 1º de Maio. A data remonta ao dia 1º de
Maio de 1886, nos EUA, quando mais de 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago,
numa manifestação pacífica, exigindo a redução da jornada de trabalho para oito horas.
Em Portugal, o 1º de Maio começou a ser festejado a partir de maio de 1974, após a Revolução do 25
de abril. O Dia do Trabalhador é comemorado em todo o país, com manifestações, marchas, celebrações
e comícios, de forma a apresentar ao Governo e às entidades patronais quais as necessidades e os direitos
dos trabalhadores.
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O Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e a Transfobia realiza-se anualmente a 17
de maio. Trata-se de um dia de consciencialização civil para a discriminação das pessoas
homossexuais, transexuais e transgéneros. Esta data celebra-se a 17 de maio pois foi neste dia
(em 1990) que se retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
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