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NOTÍCIAS
FÓRUM ORGANIZAÇÕES
PARA A IGUALDADE

LIVRO “LONGO
CAMINHO PARA A IGUALDADE”
“O Longo Caminho para a Igualdade. Mulheres e Homens no século XXI”, livro da autoria de Ana Maria
Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Susana Carvalhinhos, foi lançado a 8 de março de 2021.
Trata-se da primeira publicação do iGen – Fórum Organizações para a Igualdade, em parceria com a editora
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
É um livro pedagógico que, através de uma linguagem apelativa e com belas ilustrações, explica aos mais
jovens que as possibilidades são ilimitadas tanto para homens como para mulheres, e a igualdade entre
as pessoas no trabalho e no emprego é um ponto de partida fundamental.

Sabes que todas as Pessoas podem escolher a profissão que quiserem? Sabes que todas as escolhas
são válidas? As Pessoas devem acreditar nos seus sonhos! Por isso, tivemos a ideia deste livro... Esperamos
que as personagens desta história te inspirem a descobrir que tens a capacidade de escolher livremente
a tua profissão.
Tendo esta sinopse como ponto de partida e por forma a alcançar o objetivo prioritário de fazer chegar
as mensagens deste livro aos jovens e fazê-los compreender a importância fulcral da Igualdade de Género,
está a ser desenvolvido pelo iGEN um projeto para alcançar e cativar este grupo etário.
O livro, que foi um sucesso de vendas e já está na segunda edição (foi o título da editora Casa da Moeda,
mais vendido em 2021), encontra-se incluído no Plano Nacional de Leitura.
Mas queremos ir ainda mais longe e chegar a mais pessoas!
Sabendo que, lamentavelmente, os hábitos de leitura entre os jovens do segundo e terceiro ciclo do ensino
secundário, têm índices muito baixos, criamos um subgrupo do GT1 – Comunicação, para trabalhar o plano
e estratégia de comunicação, para atingir este grupo de leitores em particular.
Contamos em breve estar em condições de partilhar novas e boas notícias sobre a vida do nosso livro,
sendo que as empresas que pretendam reforçar o seu pedido de livros podem contatar a task force do iGen.
Quem sabe, pode ser um ótimo presente, para as vossas organizações poderem distribuir como oferta
no Dia Mundial da Criança, aos filhos dos vossos colaboradores.
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