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Edite Estrela, Ana Gomes e Regina Tavares da Silva são algumas das oradoras do seminário “Paridade e 

participação política” que se realiza amanhã, 15 de Maio, pelas 16h no Gabinete em Portugal do Parlamento 

Europeu, em Lisboa1.  

 
O seminário é organizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres em colaboração com a 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, no âmbito da Campanha europeia 50/50 - Mulheres e 

Homens na participação política promovida pelo Lobby Europeu de Mulheres no qual a PLATAFORMA se 

encontra filiada. 

 
Esta campanha  

� sublinha que 2009 é um ano decisivo para a democracia - é um ano de eleições na Europa 

(Parlamento Europeu e Comissão Europeia) como em Portugal ( Assembleia da República, 

Governo e Autarquias)  

� e adverte que uma democracia verdadeira exige uma participação igual de mulheres e homens 

no poder e na tomada de decisão.  

 
Embora a participação igual de mulheres e homens seja uma exigência da própria democracia,  

� no Parlamento Europeu, dos 24 assentos parlamentares a que Portugal tinha direito na actual 

legislatura, 18 continuam ocupados por homens (75%);  

� na Assembleia da República, a desproporção é ainda maior: 79% dos deputados são homens;  

� na Assembleia Regional da Madeira, os homens ocupam 39 dos 48 lugares que a compõem 

(81,3%); 

� na Assembleia Regional dos Açores, 84% dos deputados regionais são homens; 

� nas autarquias, os homens ocupam a quase totalidade das presidências de municípios (cerca de 

94%) e também a esmagadora maioria dos lugares de vereação (79%). 

 
A Campanha 50/50 visa assim chamar a atenção para a chocante desigualdade que persiste no universo da 

política através de um conjunto de actividades que incluem acções de lobbying, spots de TV e rádio, 

seminários, etc., bem como uma petição já subscrita por pessoas como Durão Barroso, Edite Estrela, Jorge 

Lacão, Sónia Fertuzinhos, Margot Wallmstrom entre outras figuras chave da vida social e política da União 

Europeia. 

Para mais informações: 

 www.plataformamulheres.org.pt;  

http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp 

                                                           
1 Largo Jean Monnet, nº 1 – 6º, Lisboa 


