Centro de Competências Jurídicas do Estado

Ação de formação
“Comunicação Inclusiva – as obrigações do Estado na promoção da igualdade entre homens e mulheres”
22 de outubro de 2019
Horário

Programa

09h00 – 09h30

Receção das pessoas participantes

09h30 – 10h45

1. Conhecer a situação dos homens e das mulheres em Portugal e
refletir sobre ela:
a) Os “papéis de género” como normatividade social “imposta” a
mulheres e a homens
b) Os indicadores da desigualdade estrutural entre homens e mulheres

10h45 – 11h00

Pausa para café

11h00 – 12h00

2. As obrigações do Estado e dos seus e suas agentes na promoção da
igualdade entre homens e mulheres em Portugal:
a) A normatividade jurídica:
i. Legislação e outras normas portuguesas
ii. Direito da União Europeia
iii. Convenções e outras normas internacionais
b) A vinculação dos e das agentes do Estado à adoção de práticas
transformadoras para a igualdade substantiva entre homens e mulheres

12h00 – 13h00

A compreensão normativa e prática, da igualdade entre homens e
mulheres, da implementação da comunicação inclusiva institucional

Formador/a

Local/ Morada

Maria do Céu Cunha Rêgo

Auditório
Presidência do Conselho de
Ministros
Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2
1399-022 Lisboa

Maria do Céu Cunha Rêgo

Teresa Alvarez

Breve nota biográfica de Maria do Céu da Cunha Rêgo
em abril de 2019

Jurista e formadora. Natural de Elvas. 68 anos. Casada, 2 filhas, 2 netas, 2 netos.
Na área da igualdade entre homens e mulheres:
- é membro do Grupo Técnico Científico do Conselho Consultivo da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género, do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género,
CIEG – ISCSP e de várias organizações não governamentais; é oradora em seminários
e iniciativas afins, autora de referenciais de formação e de artigos em revistas da
especialidade;
- foi representante de Portugal no Conselho de Administração e no Fórum de
Peritas/os do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), Secretária de
Estado para a Igualdade, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego (CITE), Vice-Presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres (CIDM), a que sucedeu a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(CIG), membro do Conselho Geral do ISCTE e membro do Conselho de Administração
da Fundação Cuidar o Futuro.

Breve nota curricular

Teresa Alvarez é licenciada em História e Mestre em Comunicação Educacional
Multimédia, é investigadora do Centro de Estudos em Migrações e Relações
Interculturais, da Universidade Aberta, no Grupo de Investigação em Estudos sobre as
Mulheres, Género, Sociedade e Cultura.
Trabalha na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género em especial nos
domínios do mainstreaming de género na administração pública, educação, formação
de profissionais de educação e ensino superior. A intervenção no domínio da educação
e da formação contínua de docentes é a sua área de especialização profissional.
A análise dos discursos visuais em torno das representações de género constitui,
atualmente, a sua principal área de investigação.
Os trabalhos que publicou incidem sobre a temática das relações entre mulheres e
homens nas áreas da educação formal e ensino da História, da comunicação e da
formação de docentes.

