Fogo: Federação das Mulheres do PAICV promove mega encontro com mulheres da ilha para debater que
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Actualizado a 07/03/2015, 00:09 São Filipe, 07 Mar (Inforpress) – A Federação das Mulheres
do PAICV promove hoje, sábado , na cidade de São Filipe, um encontro com as mulheres da
ilha para uma reflexão sobre a participação dessa camada populacional na ida política. O
encontro, segundo a presidente da Federação das Mulheres do PAICV, Joanilda Alves,
enquadra-se na comemoração dos 40 anos da Independência Nacional, Dia da Mulher
Cabo-verdiana e Março mês de mulher e visa homenagear as mulheres cabo-verdianas e as
da ilha do Fogo em particular. O encontro, que decorre nas instalações do Centro de Emprego
e Formação Profissional, é precedido de uma marcha por algumas artérias da cidade. O
objectivo, conforme explicou a presidente, é “falar do desafio da mulher na participação
política”, notando que o encontro tem como tema “igualdade do género compromisso de Cabo
Verde”, por entender que a taxa de participação da mulher na política está muito baixa.
Segundo a mesma, neste momento regista-se apenas 21 por cento (%) de mulheres no
Parlamento e sendo a igualdade do género o terceiro Objectivo do Desenvolvimento do Milénio
(ODM) , que é compromisso assumido por Cabo Verde perante as Nações Unidas, é
necessário o engajamento e um trabalho de sensibilização, do governo, partidos políticos, ONG
e sociedade civil, para estimular a mulher, de modo a atingir a meta até final de 2015. Nos
Mosteiros, o Dia Internacional da Mulher, que se celebra no ,domingo, é comemorado com um
conjunto de actividades culturais programado pelo pelouro da Acção Social da edilidade local.
Do programa constam a realização de uma tarde cultural no polivalente de Pai António, que
contempla animação com grupo local de batucada, mensagens do presidente da Câmara
Municipal dos Mosteiros e da vereadora para a área, e da ministra do Desenvolvimento Rural
(MDR), Eva Ortet, torneio de futsal feminino, música e teatro ao vivo com grupos locais e
convidados de outros municípios da ilha. JR Inforpress/Fim

1/1

