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LANÇAMENTO DA CAMPANHA 50/50 - MULHERES E HOMENS NA 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 
 
 

2009 é um ano decisivo para a democracia – é um ano de eleições; é um ano de nomeações. 
Na Europa, para o Parlamento Europeu e para a Comissão Europeia. 
Em Portugal, para a Assembleia da República, Autarquias e Governo. 

A participação igual de mulheres e homens é uma exigência da democracia! 
 

E qual é a situação actual? 
 

No Parlamento Europeu, 75% da representação portuguesa é assegurada por homens. 
79% dos deputados eleitos para a Assembleia da República são homens. 

Em 2007, foram eleitos 39 homens e 8 mulheres para a Assembleia Regional da Madeira. 
Na Assembleia Regional dos Açores, apenas 15,8% de deputados eleitos é do sexo feminino. 

Nas autarquias, 6,2% das Presidências são asseguradas por mulheres. E 21% das vereações são 
desempenhadas por mulheres. 

 
 

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulher es (PPDM) alerta para a 
passagem de um spot sobre esta temática a partir de  24 de Abril de 2009, na SIC e 

em várias rádios. 
 

Veja aqui: 
o vídeo do spot  (formato wmv)  
o ficheiro áudio do spot  (formato mp3)  
o comunicado à imprensa , hoje distribuído (formato pdf) 
 

Para mais informações contacte: Marta Costa 91 9785906 
 
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é uma associação de carácter social, cultural e humanista, 
sem fins lucrativos e independente sob o ponto de vista partidário, administrativo e confessional, que tem como membros 
ONGDMs. Tem por objectivo construir sinergias para a reflexão e acção colectiva, tendo em vista a promoção da igualdade 
entre as mulheres e os homens e a defesa dos direitos das mulheres, com recurso aos mais variados meios, entre os quais 
pesquisa, lobbying, divulgação, comunicação, sensibilização e formação.  
  
A Plataforma pretende contribuir para a capacitação, articulação e mobilização das ONGDMs portuguesas e para o reforço da 
cooperação destas com ONGs Europeias e Internacionais que trabalham nesta área, de forma a potenciar a sua actuação na 
sociedade enquanto actores do processo de implementação da igualdade de género. Como tal, a Plataforma Portuguesa 
para os Direitos das Mulheres representa Portugal no Lobby Europeu de Mulheres e na Associação das Mulheres da Europa 

Meridional. 


