O que procura é:
• Acesso em linha rápido e fácil a mais
de 244.000 recursos relacionados com
a igualdade de género em todos os Estados-Membros e a nível da UE, incluindo
documentos políticos, recursos em linha,
livros, artigos, investigação, estudos e bases de dados especializadas do EIGE?
• Materiais relacionados com a igualdade
de género em línguas nacionais, incluindo holandês, inglês, francês, alemão,
sueco, dinamarquês, italiano, grego e outras línguas que se seguirão?
• Um espaço de colaboração em linha
para debater, partilhar conhecimentos e
boas práticas em matéria de igualdade de
género com decisoras/es, profissionais e
peritas/os de todos os Estados-Membros
e instituições da UE?
• Um ponto de referência central europeu para o conhecimento em matéria
de igualdade de género, com dados e
informações fiáveis e comparáveis sobre
igualdade de género na UE-28, tendo em
vista o desenvolvimento de ações fundamentadas e a melhoria das políticas neste
domínio?
Em caso afirmativo, entre no Centro de
Recursos e Documentação do Instituto
Europeu para a Igualdade de Género!

«Congratulamo-nos com o Centro de Recursos e
Documentação do EIGE enquanto fonte europeia
única de conhecimento institucional e metodológico
em matéria de igualdade de género».
A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género do Parlamento Europeu

Centro de Documentação e Biblioteca
Uma biblioteca especializada e uma
biblioteca virtual que
proporcionam acesso rápido e simples a
mais de 244.000 recursos relacionados
com a igualdade de
género na UE28

EuroGender
A Rede Europeia para a
Igualdade de Género:
um espaço em linha para
discutir e partilhar experiências e as informações
mais recentes sobre igualdade de género na UE.

Aceda ao Centro de Recursos
e Documentação do EIGE em:
www.eige.europa.eu/rdc

Centro
de Conhecimento
As estatísticas de género da mais elevada
qualidade, investigação, métodos, instrumentos e boas práticas
em matéria de aplicação das políticas de
igualdade de género e
integração da dimensão de género, processadas e produzidas
pelo Instituto Europeu
para a Igualdade de
Género e facilmente
acessíveis através das
respetivas bases de dados e publicações

Pela primeira vez, um único portal disponibiliza uma imensidão de recursos em
matéria de igualdade de género na UE!
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O acesso a todos os recursos em matéria de igualdade de género é proporcionado em colaboração com os
principais centros europeus de documentação e informação especializados em questões relacionadas com
esta temática:
Cid-femmes et genre – Centro de
Informação e Documentação sobre as
Mulheres e as Questões de Género, no
Luxemburgo

Amazone – Centro de Recursos
para a Igualdade entre Mulheres e
Homens, em Bruxelas
Ariadne – Centro de Documentação de
Estudos sobre as Mulheres, na Biblioteca
Nacional Austríaca, em Viena

ETUI – Centro de Documentação do
Instituto Sindical Europeu

Atria – Instituto da Igualdade de
Género e História das Mulheres, em
Amesterdão

Biblioteca de Género do Centro
de Estudos Transdisciplinares no
domínio da Igualdade de Género, na
Humboldt-Universität, em Berlim

Biblioteca della Donna - A Biblioteca
Italiana dedicada às Mulheres, em
Bolonha

KVINFO – Centro Dinamarquês de
Investigação e Informação sobre
Género, Igualdade e Diversidade

Biblioteca de Género e Igualdade e Arquivos
Históricos do Secretariado Geral para
a Igualdade de Género – Ministério do
Interior, Grécia

KvinnSam – Biblioteca Nacional de
Recursos para Estudos de Género, na
Universidade de Gotemburgo
EIGE RDC - Centro de Recursos e Documentação do Instituto Europeu para a
Igualdade de Género (EIGE)
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Informações de contacto

Correio eletrónico: eige.sec@eige.europa.eu

Instituto Europeu para a Igualdade de Género

http://eige.europa.eu

Gedimino pr. 16

http://www.twitter.com/eurogender

LT-01103 Vilnius

http://www.facebook.com/eige.europa.eu

LITUÂNIA

http://www.twitter.com/eurogender

Tel.: +370 52157444

http://eurogender.eige.europa.eu

Para organizar um pequeno evento relacionado com a igualdade de género no ponto de
entrada do RDC do EIGE, queira preencher o formulário em linha disponível em http://eige.europa.
eu/rdc-entry-point-event e entrar em contacto connosco através de: rdc.info@eige.europa.eu
Para visitar a nossa biblioteca especializada em Vilnius, queira fazer uma marcação através de:
rdc@eige.europa.eu
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