
POLÍTICA O que são tags?bolsa crise eua europa governo lisboa porto portugal psd

sócrates tvi24 últimas_notícias
6 de 31 artigos de Política  anterior | seguinte

LEIA MAIS:

A campanha «50/50», que reclama a
participação igualitária de homens e
mulheres na vida política, é lançada esta
sexta-feira em Portugal, numa iniciativa da
Plataforma Portuguesa para os Direitos das
Mulheres (PPDM), escreve a Lusa.

«A campanha visa sensibilizar as pessoas
para uma maior participação das mulheres
na vida política. Vamos ter vários períodos
eleitorais este ano e vamos ter pela
primeira vez a lei da paridade, mas esta
não se aplica na fase de nomeação para
cargos políticos. A igualdade de género
deve ser prioritária nos manifestos
eleitorais», sublinhou a representante da
Plataforma, Marta Costa.

A iniciativa foi lançada na Europa pelo
Lobby Europeu de Mulheres e está a ser
dinamizada em Portugal pela PPDM, uma
organização que congrega várias
associções de mulheres nacionais.

«A participação igual de mulheres e
homens é uma exigência da democracia»,

apela a PPDM.

No Parlamento Europeu, indica a mesma organização, 75 por cento da
representação portuguesa é assegurada por homens. Na Assembleia da
República, 79 por cento dos deputados eleitos são do sexo masculino.
Nas autarquias, apenas 6 por cento das presidências e 21 por cento das
vereações são ocupadas por mulheres.

A campanha envolve spots radiofónicos e televisivos e conferências, bem
como uma petição a nível europeu que já foi subscrita pelo presidente da
Comissão Europeia, Durão Barroso, e pela comissária do Ambiente e
vice-presidente da CE, Margaret Wallström.
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Esta notícia no seu telemóvel

MAIS NOTÍCIAS:

» Marques Mendes homenageado pela Câmara de Isaltino
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» Rui Rio e o último mandato: «A lei vem em meu socorro»

» Campanha exige mais mulheres na política

» Parlamento da Madeira não comemora 25 de Abril
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