AGENDA ANOTADA
REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE IGUALDADE DE GÉNERO,
PROMOÇÃO DA MULHER E DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE (DO FPSADC)
LEMA:

CUIDADOS E TRABALHO DOMÉSTICO SEM REMUNERAÇÃO:
HÁ RAZÕES PARA O PARLAMENTO SE IMPORTAR?

DATA:

QUARTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2021

HORAS:

09h30 – 12h30 E 14h30 – 16h00

LOCAL:

VIRTUAL

AGENDA
1.

Verificação dos efectivos e justificação de ausências

2.

Aprovação da agenda

3.

Alocução de boas-vindas pelo Presidente da comissão

4.

Análise da acta da reunião da Comissão Permanente de Igualdade de
Género, Promoção da Mulher e Desenvolvimento da Juventude realizada
em formato virtual na Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020, no quadro da
48.ª Assembleia Plenária

5.

Assuntos abordados na reunião da Comissão Permanente de Igualdade de
Género, Promoção da Mulher e Desenvolvimento da Juventude (do FPSADC) realizada em formato virtual na Quarta-feira, 28 de Outubro de
2020, no quadro da 48.ª Assembleia Plenária, e que requeriam seguimento

6.

Análise do documento de síntese sobre a proposta do lema da 48.ª
Assembleia Plenária

7.

Diversos
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AGENDA ANOTADA
QUESTÕES PARA ANÁLISE
1.0
1.1

Adopção da agenda
Os membros são convidados a analisar e adoptar a proposta de agenda
apresentada pelo Secretariado.

2.0

Assuntos abordados na reunião da Comissão Permanente de
Igualdade de Género, Promoção da Mulher e Desenvolvimento da
Juventude (do FP-SADC) realizada em formato virtual na Quartafeira, 28 de Outubro de 2020, no quadro da 48.ª Assembleia Plenária,
e que requeriam seguimento

2.1

A comissão é convidada a recordar que, na sua reunião de 28 de Outubro
de 2020, no quadro da 48.ª Assembleia Plenária, a comissão propôs
recomendar uma forte colaboração com as instituições tradicionais,
porque, quando estão a ser aprovadas leis que se prendem com o
casamento prematuro ou o monitoramento da idade de consentimento,
educação ou reajustamento ou imposição de sentenças, a principal
questão era geralmente a tradição.

2.2

A comissão recomendou também que deve ser reforçada a sensibilização
pública sobre a prevalência, os factores catalisadores e as consequências
do casamento prematuro, e apelou para uma maior liderança do governo
e um maior investimento na sua prevenção e mitigação.

2.3

Além disso, a comissão propôs recomendar a elaboração dum plano
abrangente pós-COVID-19 para a reabertura das escolas. Havia a
necessidade de uma abordagem multi-sectorial, particularmente na
saúde e na educação, para a elaboração e comunicação de cronogramas
bem-definidos ligados à reabertura das escolas, com referências e normas
claras.

3.0
3.1

Análise do documento de síntese sobre a proposta do lema
A comissão é convidada a analisar e aprovar a proposta do lema:
Cuidados e Trabalho Doméstico sem Remuneração: Há Razões para
o Parlamento se Importar?
Que a ONU Mulheres e a Oxfam International sejam convidados a
apresentar comunicações especializadas sobre a temática do lema em
apreço.
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