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Sobre o EIGE

O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
trabalha no sentido de promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens em toda a Europa
e no mundo. A investigação realizada pelo EIGE abre
caminho a uma maior compreensão e consciencialização da igualdade de género em todas as áreas da
sociedade. O EIGE, ao assinalar os progressos ainda por
realizar e ao disponibilizar informação fiável e prática,
ajuda os decisores políticos a melhorar a vida de mulheres e homens e, dessa forma, a aproximar a Europa
da igualdade de género.
O objetivo do EIGE é tornar a igualdade
de género uma realidade para todos os
europeus e não europeus.

desemprego e inclusivamente até aos efeitos das alterações climáticas, não podem ser resolvidos sem
garantir que as mulheres e os homens dispõem de
oportunidades iguais para realizar o seu potencial.

O nosso trabalho
Sendo a única agência da União Europeia (UE) centrada
na igualdade de género, o EIGE disponibiliza investigação e informação de elevada qualidade às instituições
da União e aos Estados-Membros. O trabalho do EIGE
é transversal a muitos domínios políticos e envolve intervenientes de diferentes origens, fornecendo-lhes os
Figure
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conhecimentos e o know-how necessários para fazer
face às desigualdades de género na sociedade.
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Dotado de uma experiência e conhecimentos sólidos
e de uma excelente biblioteca em linha, que conta
com uma vasta coleção de publicações e recursos, o
EIGE está em vias de cumprir a sua missão de se tornar
o centro de conhecimento europeu no domínio das
questões relacionadas com a igualdade de género.

Porquê a igualdade de género?
A eliminação da desigualdade entre mulheres e homens é fundamental para a criação de uma Europa
mais forte, mais justa e mais unida. Os desafios que
enfrentamos hoje, desde a pobreza, passando pelo
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O Índice de Igualdade de Género do EIGE mostra que com
uma pontuação global de 52,9 em 100, a União Europeia
está apenas a meio caminho para a igualdade de género.
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Acompanhamento da aplicação
da Plataforma de Ação de
Pequim na União Europeia
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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O EIGE apoia a UE e os Estados-Membros individualmente na assunção deste compromisso
através da produção de relatórios que oferecem
uma perspetiva sobre os desenvolvimentos e recomendações que permitem uma definição de
políticas mais bem fundamentada.
Os relatórios do EIGE examinam diferentes domínios da PAP, tal como solicitado pelas presidências
do Conselho da União Europeia. São 12 as áreas
cruciais da PAP, disponíveis para permitir explorar
a informação estatística conexa na base de dados
relativa a estatísticas de género do EIGE.
Quase uma em cada quatro
pessoas na União Europeia
vive em risco de pobreza ou
exclusão social, sendo que mais
de metade destas pessoas são
mulheres.
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Pobreza, género e intersecção
de desigualdades
A pobreza é um fenómeno complexo e multidimensional e não pode ser inteiramente compreendido sem incluir uma perspetiva de género. As mulheres em toda a UE correm um maior
risco de pobreza, principalmente devido a desigualdades de género no mercado de trabalho
experimentadas ao longo da vida. O relatório do
EIGE estuda os progressos alcançados entre 2007
e 2014 no que respeita à redução da pobreza na
União Europeia. A perspetiva interseccional do relatório revela as numerosas facetas da pobreza e
os fatores que exacerbam as vulnerabilidades e as
diferenças entre mulheres e homens.

Aumentar o nível das
qualificações das mulheres e
dos homens em situação precária
na União Europeia
A globalização e os avanços tecnológicos levaram
a importantes mudanças no mercado de trabalho. A complexidade dos empregos tem vindo
a aumentar em todos os setores e profissões, incluindo empregos pouco qualificados. A nota de
investigação do EIGE estuda o potencial de aumentar o nível das qualificações das mulheres e
homens na União Europeia. Este estudo assinala
diferenças importantes entre mulheres e homens
com poucas qualificações no que se refere à sua
empregabilidade, situação no mercado de trabalho e acesso a formação relacionada ao trabalho.

O relatório sobre a pobreza apresenta dados relativos aos
desafios com que se deparam as famílias monoparentais.
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Uma Europa livre de violência baseada
no género
A violência contra as mulheres é uma das violações
dos direitos humanos mais generalizada do nosso
tempo e uma forma de discriminação que origina, ou
é suscetível de originar, danos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, ou sofrimento para as mulheres.
Reforça as desigualdades de género e mina a dignidade e integridade das mulheres, prejudicando gravemente as famílias, as comunidades e as sociedades.
Apesar da dimensão do problema na União, existe ainda falta de informação sobre a violência contra as mulheres. O EIGE contribui ativamente para o importante
trabalho da UE no domínio da prevenção e eliminação da violência baseada no género, trabalhando para
melhorar a disponibilidade, qualidade e comparabilidade dos dados sobre a violência contra as mulheres.
Através da investigação e da recolha de informações,
o EIGE apoia as instituições europeias e os peritos na
identificação das lacunas existentes nos dados atuais,
bem como no reforço do conhecimento e compreensão globais desta matéria. Os estudos do EIGE
também realçam a diversidade das abordagens legislativas em todos os Estados-Membros, demonstrada

por diferentes aplicações da lei; e as várias abordagens
para a recolha de dados sobre a violência contra as
mulheres em cada Estado-Membro.
Uma em cada três mulheres na
União Europeia sofreu violência
física ou sexual, ou ambas,
desde os 15 anos de idade.

Mutilação genital feminina
A União Europeia condena veementemente a mutilação genital feminina (MGF) e o sofrimento que provoca às vítimas. Em 2017, o EIGE aplicará a metodologia
desenvolvida em 2014 e conduzirá um estudo que
fornece uma estimativa do número de raparigas em
risco de MGF em seis países da UE: Bélgica, Chipre,
França, Grécia, Itália e Malta. Os resultados do estudo
fornecerão aos Estados-Membros informações importantes e necessárias para proteger as raparigas e
as mulheres da MGF e impedir que tal aconteça.

Comprometer a Europa com o fim
da violência contra as mulheres!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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A equipa do EIGE faz campanha contra a violência baseada no género

A diretiva dos direitos das vítimas
A revisão da legislação no EIGE envolve colocar os
«óculos do género» e a adoção de uma perspetiva
de género. A diretiva dos direitos das vítimas foi lançada pela Comissão Europeia com o objetivo de conceder a todas as vítimas da criminalidade na Europa
o mesmo acesso à justiça e ao apoio. A análise aprofundada do EIGE de 26 artigos da diretiva assistirá os
Estados-Membros na implementação da diretiva de
uma forma que tenha em conta as necessidades específicas das vítimas de violência baseada no género.
Está disponível em linha para consulta.

Centrar a atenção na violência
contra as mulheres
Em 2017, o EIGE apoiará a Comissão Europeia nas
ações de sensibilização para a realidade chocante

da violência contra as mulheres na Europa. O EIGE
centrar-se-á em fornecer conselhos práticos aos Estados-Membros para os ajudar a abordar a violência
baseada no género e a proteger as vítimas da melhor
forma. Serão fornecidas atualizações regulares através
do sítio web e nos meios de comunicação social.

Campanhas de comunicação
– «16 dias de ativismo»
Os «16 dias de ativismo pelo fim da violência contra
as mulheres» é uma campanha que decorre todos os
anos entre 25 de novembro (Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra as Mulheres) e 10 de
dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).
Durante esses 16 dias, o EIGE junta-se a outros atores
globais para promover a sensibilização para esta
matéria através de eventos, atividades e mensagens
específicas.
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Os homens e a igualdade
de género
Onde encaixam os homens
na discussão sobre a igualdade
de género?
As políticas e campanhas que promovem a igualdade de género foram muitas vezes entendidas como
sendo, exclusivamente, «questões relacionadas com
mulheres». No entanto, a realidade é muito diferente.
Os homens também são fortemente afetados pelos
papéis de género e experimentam desigualdades
nas suas vidas diárias, especialmente visíveis em domínios como o nível de educação e a esperança de
vida. Criar uma sociedade mais igualitária do ponto
de vista do género, razão por que o envolvimento
ativo das mulheres e dos homens é tão importante.

A área de «Homens e igualdade de género» não
é uma área prioritária separada para o EIGE, dado
que todos os aspetos do trabalho do Instituto são
modelados com base numa perspetiva de género,
o que implica o reconhecimento de que tanto as
mulheres como os homens se deparam com desafios e oportunidades diferentes que afetam o seu
acesso a recursos assim como a capacidade de realizar o seu potencial.

A campanha «Laço Branco»
No quadro do seu trabalho de sensibilização, o
EIGE contribui para a campanha «Laço Branco»
(uma das maiores campanhas do mundo liderada

6 medidas que pode tomar!
1. Informe-se sobre a violência e as

4. Seja um exemplo para os rapazes.

ameaças que as mulheres enfrentam por parte dos homens.

Mostre que ser homem não significa controlar ou dominar os outros.

2. Conteste a linguagem e piadas

5. Divulgue a campanha junto dos

sexistas no seu local de trabalho,
escola e família.

3. Analise de que forma as suas próprias atitudes e comportamentos podem contribuir para o problema.

seus amigos e familiares.

6. Dê a conhecer às pessoas o problema da violência contra as mulheres
no seu local de trabalho.

Instituto Europeu para a Igualdade de Género – EIGE — Breve descrição 2017
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«Sinto-me privilegiado por
ser homem. Posso dizer ou
fazer o que quiser, com toda
a liberdade e segurança.
Combato a violência contra
as mulheres porque quero
que também a minha filha
viva em segurança.»
Diretor da Plataforma Social

Instituto Europeu
para a Igualdade de Género

Adira à campanha «Laço Branco»

por homens) com o objetivo de promover a sensibilização e acabar com a violência masculina
contra mulheres e raparigas. A campanha visa esclarecer a escala e a gravidade do problema e envolver os homens de modo a tornarem-se agentes
de mudança. Ao usar a fita branca, e falando entre
amigos, colegas e familiares, os homens mostram
que estão a assumir uma posição e que a violência
contra as mulheres não deve ser tolerada. O EIGE
tem mantido estreitos contactos com líderes políticos de toda a União Europeia com o intuito de
demonstrarem o seu compromisso político com a
necessidade de sensibilizar para a realidade da violência contra as mulheres como inadmissivel.

Promessa do
«Laço Branco»
«Sou um dos milhares de milhões
que consideram que mulheres
e homens são iguais e que não
deve haver lugar para a violência
contra as mulheres neste mundo.
Prometo, usando o laço branco,
nunca cometer, tolerar, ou calar
a violência contra as mulheres.
Prometo trabalhar para o fim da
violência contra as mulheres.»

10
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Estatísticas relativas
à igualdade de género

A recolha e avaliação de estatísticas relativas à
igualdade de género é um aspeto central do trabalho do EIGE. Estas estatísticas oferecem uma
imagem mais completa e mais rigorosa de como
é a vida na Europa, na perspetiva das mulheres e
dos homens. Estas assinalam as lacunas existentes,
mas também acompanham os progressos realizados. Através da recolha de dados e da apresentação de uma panorâmica sobre a igualdade de
género a nível da União Europeia e dos Estados-Membros, o EIGE tornou-se um recurso fiável e
único para decisores políticos e peritos.

Como podemos medir
a igualdade de género?
Compreender a extensão da desigualdade de
género na Europa é um processo complexo.
Como forma de facilitar uma análise de género,

E STATÍSTIC A S DE GÉNERO MOSTR AM DE SIGUALDADE S
DE GÉNERO!

o EIGE desenvolveu uma ferramenta única chamada Índice de Igualdade de Género. Funciona
abarcando campos tradicionais de estatística,
como por exemplo, a economia e a saúde, e reparte a informação por forma a refletir as realidades, quer dos homens, quer das mulheres. O
Índice de Igualdade de Género fornece uma medida da disparidade entre mulheres e homens
(a disparidades entre os géneros) e calcula uma
pontuação, em que 1 significa desigualdade total e 100 significa igualdade total. Os resultados
permitem comparar de forma clara e significativa
a situação das mulheres e dos homens em todos
os Estados-Membros da União Europeia.
Os seis domínios principais abrangidos pelo índice do EIGE são: trabalho, dinheiro, conhecimento, tempo, poder e saúde. Existem também dois
domínios satélite que refletem a intersecção das
desigualdades e a violência contra as mulheres.
Todos estes domínios estão estreitamente associados às prioridades políticas da União Europeia.
O Índice revela uma enorme disparidade na divisão do tempo dedicado à assistência à infância e às atividades domésticas entre mulheres e
homens, bem como a representação das mulheres e dos homens no poder e na tomada de
decisões.

Instituto Europeu para a Igualdade de Género – EIGE — Breve descrição 2017
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Domínios e subdomínios do quadro conceptual do Índice de Igualdade de Género.

Lançado pela primeira vez em 2013, o Índice de
Igualdade de Género mostrou que, globalmente,
a União estava a meio caminho para a igualdade.
Em 2015, o EIGE apresentou a segunda edição do
Índice, que permitiu, pela primeira vez, uma comparação ao longo do tempo, fornecendo pontuações para 2005, 2010 e 2012.

permitindo à Sérvia proceder a uma avaliação
comparativa relativamente a outros Estados-Membros da União Europeia.

Promover a igualdade de género
na Europa e no mundo

A base de dados relativa a estatísticas de género
do EIGE centraliza todas as informações estatísticas sobre igualdade de género. Ao reunir essas
informações numa ferramenta fácil de usar, a base
de dados do EIGE permite ver além dos números e
descobrir as principais tendências, acompanhar o
progresso e dar a conhecer a realidade objetiva da
igualdade de género. É possível pesquisar de acordo com palavras-chave, ou navegar utilizando a
«árvore» de estatísticas. A base de dados também

Em 2016, a Sérvia tornou-se o primeiro país não
comunitário a utilizar o método do EIGE para
produzir o seu próprio índice de igualdade de
género. A Sérvia dispõe agora de um instrumento
analítico extremamente útil, tanto a nível nacional,
para acompanhar as realizações e as disparidades,
como também no processo de adesão à União,

Base de dados relativa a
estatísticas de género:
Tornar o invisível, visível
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Base de dados EIGE sobre estatísticas de género

é interativa e permite criar as próprias visualizações ou exportar os dados para uso próprio.

A quem se destina?
A grande vantagem é que tanto o Índice de Igualdade de Género do EIGE como a base de dados

relativa a estatísticas de género estão disponíveis
em linha para uso de todos. Independentemente
de ser um especialista em estatísticas ou apenas
alguém interessado em verificar alguns factos relacionados com a igualdade de género, os recursos do EIGE são fáceis de navegar. Convidamo-lo
a visitar!

Instituto Europeu para a Igualdade de Género – EIGE — Breve descrição 2017
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O que é a integração da
perspetiva de género
Colocar as questões de género
no centro da tomada de decisão
Não tem certeza de a igualdade de género ser uma
questão que se enquadra na sua área de trabalho?
A verdade é que as desigualdades de género existem em todas as áreas da sociedade e têm efeito
nas nossas vidas de maneiras muito diferentes. Quer
isto dizer que, para resolver estes problemas, é necessário ter em conta as desigualdades em muitos
domínios políticos diferentes. Esta abordagem é conhecida como «integração da perspetiva de género»

e envolve a integração das necessidades e preocupações das mulheres e dos homens em todos os aspetos das decisões políticas.
Entender a integração da perspetiva de género nunca foi tão simples. A Plataforma para a Integração da
Perspetiva de Género em linha do EIGE oferece uma
vasta gama de recursos para identificar e abordar as
desigualdades de género em todas as áreas da sociedade, incluindo:
• Informação sobre muitos domínios políticos diferentes, apresentando as desigualdades de género
existentes em cada domínio e pormenores sobre os
objetivos e prioridades atuais a nível da União Europeia e internacional.

Instituto Europeu
para a Igualdade de Género

Plataforma para a Integração
da Perspetiva de Género
O que tem a ver a igualdade de género com…

desporto?

BANK

energia?

agricultura?

BANK

• Métodos e ferramentas que fornecem conselhos
práticos sobre a incorporação da perspetiva de género em cada fase do ciclo de políticas/programas,
desde a orçamentação baseada no género até à auditoria baseada no género.
• Informações específicas por país, respeitantes a
cada um dos 28 Estados-Membros da União Europeia, descrevendo os seus progressos em matéria de
integração da perspetiva de género.

transportes?

BANK

• Boas práticas que mostram exemplos práticos destinados a reforçar a igualdade de género em vários
domínios.

A perspetiva de género na investigação

e no desenvolvimento rural

Instituto Europeu para a Igualdade de Género – EIGE — Breve descrição 2017

económicos e financeiros

A perspetiva de género nos assuntos

A perspetiva de género na agricultura
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(EIGE) desenvolveram uma nova ferramenta em linha – Igualdade de Género nas Universidades e nos
Centros de Investigação, ou «GEAR». A ferramenta
faz parte do programa mais alargado do EIGE sobre
integração da perspetiva de género e disponibiliza
informação e orientação às instituições de investigação que pretendem conseguir um maior equilíbrio
de géneros neste setor.

Benefícios económicos
da igualdade de género
A Plataforma foi concebida, principalmente, em benefício dos decisores políticos, que podem utilizar os
recursos em linha para integrar uma abordagem sensível ao género na sua área política. Contudo, fornece
uma visão interessante da igualdade de género em
várias áreas da sociedade, que vão desde as pescas
aos transportes e cultura. Leitura útil para todos nós!

Shift GEAR
Para reforçar a igualdade de género na área da investigação e da inovação, a Comissão Europeia e
o Instituto Europeu para a Igualdade de Género

Centrando-se nos benefícios sociais e económicos
da igualdade de género, o EIGE mostra que o empoderamento económico das mulheres reforça o
crescimento sustentável e produz benefícios económicos para a sociedade em geral.
O estudo do EIGE sobre os benefícios económicos da
igualdade de género na União Europeia abrange os
28 Estados-Membros da UE e baseia-se em investigações anteriores destinadas a desenvolver um quadro
teórico sólido e um modelo empírico para medir os
benefícios económicos da igualdade de género na
União Europeia.

A perspetiva de género e a energia

A perspetiva de género e a juventude

A perspetiva de género e a justiça

A perspetiva de género e a saúde
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A plataforma do EIGE sobre integração da perspetiva de género apresenta desigualdades de género em diferentes
áreas políticas.

O EIGE avaliará os potenciais efeitos macroeconómicos das políticas orientadas para a igualdade de
género nas áreas da educação, ciência, tecnologia,
engenharia e matemática (STEM), futuros empregos;
participação no mercado de trabalho; disparidades
salariais e utilização do tempo e fertilidade.
Consulte o sítio web do EIGE em 2017 para obter os
resultados esperados que vão demonstrar a necessidade de contestar as desigualdades de género em
domínios como a educação, o mercado de trabalho,

a tomada de decisões económicas e políticas e a
partilha de responsabilidades de prestações de cuidados não remuneradas a fim de alcançar os objetivos da estratégia «Europa 2020» de crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo.

A abordagem com base no género
no domínio da orçamentação
A orçamentação com base no género é uma estratégia para alcançar a igualdade entre homens e

16
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mulheres, centrando-se nos recursos públicos. Trata-se de uma ferramenta que pode ajudar a planear
e implementar orçamentos que tenham em conta
as diferentes necessidades de mulheres e homens,
raparigas e rapazes. Prevê medidas e recursos para
atender a essas necessidades, concentrando-se na
forma como as receitas e despesas de uma administração podem ter impactos diferentes nas mulheres
e homens e afetar as suas oportunidades e o seu estatuto socioeconómico.
No âmbito do seu próximo trabalho no domínio da
orçamentação com base no género, o EIGE fará um

levantamento das iniciativas e boas práticas nesta
matéria levadas a cabo nos Estados-Membros da
União Europeia e desenvolverá uma ferramenta em
linha para 2017-2018 a fim de apoiar a orçamentação
com base no género.
A ferramenta estará disponível na Plataforma sobre
Integração da Perspetiva de Género do EIGE, uma
recolha de conhecimentos e recursos em linha que
oferece métodos práticos para levar a cabo a integração da perspetiva de género, um dos quais
é a orçamentação com base no género.

O Estudo sobre os Benefícios
Económicos da Igualdade
de Género na União Europeia
do EIGE mapeia e consolida
os resultados da investigação
relevantes em termos
de políticas sobre
a contribuição da igualdade
de género para um modelo
de crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo
na União. O estudo
desenvolverá ainda mais
os dados sobre os retornos
económicos cumulativos da
política de igualdade
de género e o impacto global
do aumento da igualdade
de género na sustentabilidade
do modelo social e económico
da União Europeia.
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Centro de Recursos e Documentação
do EIGE
O Centro de Recursos e Documentação do EIGE
(CRD) oferece acesso rápido e fácil a mais de
500 000 recursos no domínio da igualdade de
género na UE-28: estudos, artigos, livros, documentos políticos, literatura cinzenta, bases de dados
especializadas e muito mais.
Explore a biblioteca do EIGE (http://eige.europa.eu/
rdc) no sítio onde se encontra e beneficie de pesquisar nas coleções sobre a igualdade de género das
principais bibliotecas europeias! A nossa biblioteca
em linha dá acesso a recursos em todas as línguas oficiais da União Europeia e tem vindo sempre a crescer.
Deseja ter acesso à coleção especializada do EIGE
no domínio do género?
• Venha visitar-nos! Oferecemos um espaço de
aprendizagem aberto, onde os grupos podem
reunir-se, interagir e envolver-se em questões de
igualdade de género.
• Para informações mais detalhadas ou investigações mais aprofundadas, também pode visitar a
biblioteca especializada do EIGE em Vílnius, Lituânia.
Envie uma mensagem para rdc@eige.europa.eu
para agendar a sua visita.

EuroGender
A rede em linha do EIGE, a EuroGender, é o lugar
para realizar todas as trocas de informação sobre
igualdade de género! Os membros da EuroGender obtêm uma visão sobre o trabalho do EIGE e
dispõem regularmente da oportunidade de contribuir e participar através de discussões em linha,
ao vivo, sobre diferentes tópicos. Também recebem

informação atualizada dos próximos eventos ou
conferências sobre igualdade de género.

O Glossário e Thesaurus da
Igualdade de Género
Sabe qual é a diferença entre «equilíbrio de
género» e «paridade de género»? Por que não
verificar o novo glossário e thesaurus em linha do
EIGE? Permitirá que todos, na União Europeia e não
só, compreendam os conceitos de igualdade de
género da mesma forma e constitui um passo para
pôr fim à confusão em torno de termos-chave. A
ferramenta em linha também contribuirá para
uma linguagem mais sensível ao género e põe
em causa termos que reforçam os estereótipos de
género e ignoram as diferenças de género. Aceda
ao Glossário e Thesaurus da Igualdade de Género
em inglês aqui: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus e procure as suas traduções para as línguas da
União Europeia, bem como uma caixa de ferramentas de escrita sensível ao género!
O Glossário e Thesaurus em linha da
Igualdade de Género do EIGE possui
mais de 400 definições rigorosas,
atualizadas e sensíveis ao género.
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Vamos comunicar
A igualdade de género é para todos, razão por que o EIGE está sempre entusiasmado com a possibilidade
de partilhar notícias e chegar a um público mais vasto. Mantenha-se atualizado relativamente a todas as
atividades do EIGE em linha através de nosso sítio web e canais de meios de comunicação social. Todas
as nossas publicações estão disponíveis no sítio web do Instituto, através do seu Centro de Recursos e
Documentação, e na EU Bookshop.
A entrada do Centro de Recursos e Documentação situa-se no piso térreo das nossas instalações, em
Vílnius, Vilniaus Gatve 10. O Centro está aberto de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 13h00 e entre
as 13h30 e as 18h00. Mais informações disponíveis em: rdc.info@eige.europa.eu.
Para fins de investigação e acesso a informação mais aprofundada, visite a nossa biblioteca especializada
no quarto piso. Faça a sua marcação via rdc@eige.europa.eu.
Assine o boletim informativo do EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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Instituto Europeu
para a Igualdade de Género

http://eige.europa.eu
O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) é um organismo autónomo da União
Europeia, criado com o objetivo de contribuir para e reforçar a promoção da igualdade de género,
nomeadamente mediante a integração da perspetiva de género em todas as políticas da União e
nas políticas nacionais delas decorrentes, o combate contra a discriminação em razão do sexo e a
sensibilização dos cidadãos da UE para a igualdade de género.
EIGE – Instituto Europeu para a Igualdade de Género
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITUÂNIA
Tel.: +370 52157444
Correio eletrónico: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
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