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Resumo 

 

A igualdade de género tem vindo paulatinamente a afirmar-se como matéria de Direitos 

Humanos. Obteve, por isso, consagração como o terceiro dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio da Organização das Nações Unidas. Todavia, tal como o 

discurso de Penélope, historicamente a voz da mulher não pertencia à ágora. O direito a 

sufrágio e à participação na vida política foram reconhecidos tardiamente pela 

generalidade dos ordenamentos jurídicos e Portugal foi mesmo o último país da União 

Europeia a reconhecer o sufrágio universal. A subrepresentação das mulheres no poder 

político imprime consequências nefastas no estado das democracias, enfraquecendo-as. 

A introdução nos ordenamentos jurídicos de medidas de discriminação positiva tem sido 

utilizada como forma de recuperação daquele atraso histórico. Apesar de, desde 2006, 

vigorar em Portugal a denominada Lei da Paridade, subsistem importantes faixas de poder 

político que se desenvolvem à margem deste ou de qualquer outro mecanismo de 

paridade: propomos designá-los por poderes para-paritários e deles destacaremos, pela 

sua importância no panorama político-constitucional português, o poder local. À luz da 

Recomendação Rec(3) do Conselho da Europa, que alerta para a necessidade de 

efetivação da igualdade de género em todos os níveis do poder, questiona-se se o Estado 

português cumpre cabalmente a tarefa fundamental que lhe é imposta pelas disposições 

conjugadas dos artigos 9.º, alínea h), e 109.º da CRP. Tal imperativo constitucional deverá 

hoje ser lido como questão de Direitos Humanos que reclama não apenas o direito das 

mulheres à participação no poder político, como também um direito das mulheres à 

participação em todas as áreas do poder político e ainda um (novo) direito da 

comunidade sociopolítica à governação paritária.  
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Abstract 

 

Gender Equality in all aspects of life is now perceived as indispensable. It has paved its 

way as a matter of Human Rights at the point of being acknowledged as the third among 

the eight United Nations Millennium Development Goals. It is known today that women’s 

underrepresentation in political power weakens democracies.  However, throughout 

History, such as Penelope in Homer’s Odyssey, women’s voices had no place in the 

agora. The right to vote and the right to participate in political life were recently 

conquered and recognized by the law.  Portugal has been the last country in the European 

Union to consecrate the universal right to vote. In an attempt to catch up from this 

historical delay, States started to legislate affirmative measures to increase women’s 

representation in political power. Since 2006, Parity Law is in force in Portugal. However, 

there are important layers of political power that exist in the fringes of parity:  we propose 

to call them para-parity powers. Amongst these powers, lies local power, one of crucial 

importance in Portuguese both Constitucional and political scenarios.  

As stated by the Council of Europe’s Recommendation Rec(3), Gender Equality must be 

implemented in all areas of political power. Therefore it is important to question if 

Portuguese State is fully complying with its constitutional duty as contained in articles 

9º, h) and 109º of Portuguese Constitution.  Real equality between women and men in 

political power is a matter of Human Rights: a right of women to take part in political 

power, a right to take part in all areas of political power and a (most recent) right of 

sociopolitical communities to be governed by parity complying powers.  

 

 

Key words: gender equality, gender balanced governance, local governments.  



 
 

3 

 

Introdução 

 

"O aumento da igualdade entre os sexos está no centro da ideia do 

desenvolvimento, tanto quanto a liberdade, a ampliação das alternativas e o 

controle das pessoas sobre as suas próprias vidas."1  

 

A constatação da imprescindibilidade da efetivação da igualdade de género tem vindo 

paulatinamente a trilhar caminho no discurso de diversos ramos científicos e de um amplo 

leque de organizações, públicas e privadas, nacionais e internacionais. De uma não-

questão, a igualdade de género ascendeu a matéria de Direitos Humanos e obteve mesmo 

consagração como o terceiro dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio da 

Organização das Nações Unidas (ONU)2. A própria perceção tradicional de que a 

igualdade de género se confunde com os direitos das mulheres deve ser posta em causa, 

perante um mais recente entendimento de que a igualdade de género é uma questão de 

Direitos Humanos, constituindo também, nesse sentido, uma questão de direitos dos 

homens.3 

Não obstante, historicamente, a voz da mulher não se destinava a ser ouvida em público4. 

O discurso, do grego original muthos, utilizado por Homero na Odisseia, significando o 

discurso público de autoridade, era reservado exclusivamente aos homens. Ouvindo 

Penélope solicitar ao bardo que tocasse uma canção mais alegre, Telémaco repreendeu a 

mãe, dizendo: “Mãe, volta para os teus aposentos e retoma o teu trabalho, o tear e a roca 

                                                           
1 NICHOLAS STERN, Economista Chefe do Banco Mundial e Vice-Presidente Senior de Economia do 

Desenvolvimento, em 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,contentMDK:200

46115~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html; 

2 ONU, Declaração do Milénio, 2000. 

3 Como afirmam Heloísa PERISTA e Alexandra SILVA (2009) “The Role of Municipalities in promoting 

Gender Equality in Local Life”, CIG, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, p. 15: “as 

desigualdades e as discriminações com base no sexo são, ainda, persistentes nas mais diversas esferas da 

vida das pessoas e nos mais variados domínios da intervenção política e pública. E essas desigualdades e 

discriminações afetam tanto mulheres como homens”.  
4 No sentido de forma de expressão pública de qualquer natureza. Um dos silêncios femininos 

historicamente mais expressivos acontece na música: “A exclusão das suas obras do repertório corrente não 

se deve a qualquer avaliação negativa objectiva dessas obras mas apenas a um preconceito multisecular que 

sempre contrariou, dificultou, em muitos casos proibiu e quase sempre ocultou a presença destas mulheres 

na vida musical do seu tempo.” (RUI VIEIRA NERY, 2019 Conferência de Abertura do XXI Festival 

Internacional de Música da Póvoa de Varzim, Associação Pro-Musica, p. 11). 
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(…) o discurso5 caberá aos homens, a todos os homens, e a mim acima de todos, pois meu 

é o poder nesta casa”6. Na verdade, este imperativo de silêncio público serpenteou até à 

atualidade. Foi ele que ditou a morte de Rabia Balkhi7 e foi ele que DUNCAN
8 caricaturou, 

sugerindo que as boas ideias políticas são naturalmente da autoria dos homens. 

Recentemente9, BEARD, numa análise da relação “culturalmente estranha” entre a voz das 

mulheres e a esfera pública do discurso10, concluiu que “a reprimenda de Telémaco à 

mãe, quando esta se atreve a abrir a boca em público, é algo que continua com demasiada 

frequência a ser repetido no século XXI”. 

Tendo-se identificado, no cenário político português, a existência de importantes faixas 

do poder que se desenvolvem à margem de qualquer mecanismo paritário, procurará 

perceber-se se a Lei da Paridade11 é um instrumento eficaz e suficiente para efetivar a 

obrigação imposta pela Constituição ao Estado de efetivar a igualdade entre mulheres e 

homens no acesso ao poder. Mantém plena atualidade o alerta feito por Jorge Miranda, 

em 1976, perante a Assembleia Constituinte: “Como a liberdade, a democracia é 

indivisível. Ou funciona em todos os domínios da vida colectiva ou entra em crise e 

dificilmente subsiste”12. 

                                                           
5 No grego original, muthos, vocábulo utilizado por Homero com o significado de discurso público de 

autoridade e não no sentido mais corrente, que originou, no Português, a palavra mito. O vocábulo discurso 

significa, na Odisseia de Homero, o discurso público de autoridade, reservado em exclusivo aos homens. 

6 Filho de Odisseu e Penélope, ainda criança. V. HOMERO, Odisseia (trad. Frederico Lourenço) Queztal, 

2018; a descrição da mulher de Oscar Wilde: “Women are a decorative sex. They never have anything to 

say, but they say it charmingly. Women represent the triumph of matter over mind, just as men represent 

the triumph of mind over morals”, WILDE, O. (1890) The Picture of Dorian Gray, Cap. IV, p. 53; e MARY 

BEARD (2018) Mulheres & poder: um manifesto, Bertrand Editora, Lisboa. 

7 Rabia Balkhi, uma das primeiras poetisas persas, foi assassinada por um irmão, o rei, por ter escrito 

poesia. Em sua homenagem, foi fundada no Afeganistão a Free Women Writers. 

8 Publicado há cerca de 30 anos na revista Punch, a cena decorre numa reunião de homens em que está 

presente uma mulher, a quem, após ouvir a excelente ideia que ela tivera, o presidente da mesa diz: “É uma 

excelente sugestão, Miss Triggs. Talvez um dos homens aqui presentes queira apresentá-la.” 

9 Na sua mais recente obra, Mulheres & Poder: um Manifesto, op. cit. 

10 “As vozes das mulheres não são ouvidas publicamente na nossa cultura contemporânea e na política, 

da primeira fila do Parlamento às fábricas.” BEARD, M. (2018) op. cit., p. 21. 

11 Lei Orgânica n.º 3/2006, de 21 de agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 1/2019, 

de 29 de março.  

12 MIRANDA, J. (2007), O Poder Local na Assembleia Constituinte, 30 Anos de Poder Local na 

Constituição da República Portuguesa – Ciclo de Conferências da Universidade do Minho 2006, António 

Cândido Oliveira (coord.), Governo Civil do Distrito de Braga, p. 180. 

http://www.bookrags.com/notes/dg/QUO.htm#12
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1. Igualdade de género: questão de Direitos Humanos, elemento essencial da 

qualidade das democracias 

 

Igualdade de género significa igual participação de mulheres e homens em todas as 

esferas da vida pública e privada. Implica que a sociedade atribua igual valor às 

similitudes e diferenças entre homens e mulheres e aos papeis que representam. O tema 

tem sido tratado em diversas agendas e frequentemente conotado com ideologias e 

correntes sociológicas e associado a espectros políticos específicos. Do nosso ponto de 

vista, conforme se procurará demonstrar, o tema é transversal a todas as áreas do 

conhecimento e da política e inscreve-se no âmbito dos Direitos Humanos. Sem plena 

efetivação da igualdade entre mulheres e homens, nenhum sistema político é 

substantivamente livre e verdadeiramente democrático.  

A globalização resultou na internacionalização dos direitos humanos. É consensual hoje 

a vigência do princípio do international concern13 no âmbito dos direitos humanos. 

Incumbe indiscutivelmente aos Estados – internamente e face aos demais Estados – o 

respeito pelos direitos fundamentais da pessoa humana. O Direito Internacional tem 

promovido a causa da não discriminação em múltiplas frentes14, existindo Declarações 

de Direitos Humanos, globais e também regionais, em praticamente todo o mundo15.  

No âmbito da revisão da literatura desenvolvida na tese de doutoramento, identificaram-

se os mais relevantes desses instrumentos internacionais. Pela sua importância, seja pela 

primazia concedida ao tema, seja pela abrangência da entidade promotora e Estados 

signatários, seja ainda por terem relevância direta no âmbito do exercício dos direitos 

políticos pelas mulheres, destacam-se as fontes internacionais produzidas pela 

                                                           
13 ANDRADE, J. C. V. de (1976), Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5ª 

Edição (Manuais Universitários), ISBN 978-972-40-4669-3, p. 30. 

14 BELEZA, T. P., Direito das Mulheres e da Igualdade Social. A Construção Jurídica das Relações de 

Género, Almedina, 2010, p. 103. 

15 E.g. a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Carta Africana dos Direitos Humanos 

ou a Carta Árabe de Direitos Humanos A Ásia constitui exceção, devido a disparidades culturais, religiosas, 

políticas, sociais e de desenvolvimento porventura mais acentuadas do que nos demais continentes (cfr. 

ANDRADE, op. cit. p. 28). Aprovada em 1990 e em vigor desde 2008, a Carta Árabe sofreu mais 

vicissitudes do que qualquer outro instrumento congénere. À data da entrada em vigor, a Alta-Comissária 

para os Direitos Humanos da ONU considerou o texto incompatível com as normas internacionais, 

sobretudo pelo facto de não assegurar os direitos das mulheres (cfr. Human Rights Law Journal, 1997, 18, 

p. 151) 
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Organização das Nações Unidas (ONU), Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), United Cities and Local Governments (UCLG), 

União Europeia (EU), Comissão Europeia (CE), Conselho da União Europeia (COE), 

Parlamento Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), Conselho da Europa 

e Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE). Uma revisão da literatura sobre 

o tema atualmente não pode descurar a visão da igualdade de género como condição 

essencial do desenvolvimento.  

No seio da ONU16, entre 1975 (declarado Ano Internacional das Mulheres) e 1995, foram 

realizadas quatro Conferências Mundiais sobre as Mulheres, destacando-se sobretudo: 

(i) A II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos17 que afirmou o pleno exercício 

de todos os direitos humanos de todas as mulheres como uma parte inalienável, 

integral e indivisível dos direitos humanos universais; 

(ii) A IV Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres18, por dela ter emanado a 

Plataforma de Pequim, instrumento que identificou os principais problemas que se 

colocam à realização da igualdade entre mulheres e homens e ao empoderamento das 

mulheres, agrupados em 12 áreas críticas e definiu objetivos estratégicos e medidas 

a adotar em cada uma dessas áreas. Consagrou inovações conceptuais de (a) género 

(b) empoderamento das mulheres e (c) mainstreaming de género ou transversalização 

da dimensão da igualdade de género em todos os domínios de política. Reconheceu 

a diversidade das mulheres e enfatizou o tratamento da situação sob a perspetiva dos 

direitos, reconhecendo inequivocamente que a igualdade entre mulheres e homens é 

uma questão de Direitos Humanos. Na revisão efetuada em 2010 (“Pequim +15”) a 

Assembleia Geral sublinhou que a desigualdade entre mulheres e homens é ainda 

considerável, designadamente quanto aos direitos sociais e políticos. A Declaração 

de Pequim definiu os oito Objetivos do Milénio (ODM19), dois dos quais relativos às 

mulheres: (nº 3) Igualdade entre sexos e valorização da mulher e (nº 5) Melhorar a 

saúde das gestantes. A promoção da igualdade de género e o empoderamento das 

                                                           
16 A ONU dispõe, há mais de 60 anos, de uma Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW) que se 

reúne anualmente em Nova Iorque. 

17 Decorreu em Viena, em 1993. 

18 Teve lugar em Pequim, em 1995. 

19 Os Objetivos do Milénio podem ser consultados em www.onu.com 

http://www.onu.com/
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mulheres são igualmente considerados como condições para a realização dos 

restantes ODM.  

É reveladora a constatação de que, dos oito ODM, dois respeitam à igualdade de género 

e às mulheres. E extremamente importante é também a autonomização do objetivo 

melhoria da saúde das gestantes, que a ONU distingue do objetivo igualdade entre sexos 

e valorização da mulher. A posição da mulher na sociedade, na família, no trabalho e na 

vida pública tem sido condicionada ao seu papel, efetivo ou potencial, na parentalidade. 

A capacidade (até ao momento, exclusiva) da mulher para dar à luz tem conduzido a que 

o seu papel como indivíduo se haja fundido ou confundido com esse papel de mãe. A 

estruturação dos ODM vem reforçar a ideia de que a promoção da igualdade entre os 

sexos e a valorização da mulher é matéria que não se confunde com a (igualmente 

importante mas não coincidente) proteção da parentalidade. Ainda no âmbito da ONU, 

deve assinalar-se a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

sobre as Mulheres (CEDAW20) e a Agenda 203021, uma agenda universal para criação de 

um modelo global de governança assente em 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 22 dos quais se destacam o quinto (Igualdade de Género) e o décimo 

(Reduzir as desigualdades).  Também aqui se constata a desagregação da igualdade de 

género da desigualdade genérica, indiciando que a promoção da igualdade social não 

basta para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Esta reclama medidas 

específicas, nomeadamente as propostas para concretização do ODS nº 523. 

No Preâmbulo da CEDAW24 pode ler-se que “... o desenvolvimento pleno de um país 

(…) necessita da máxima participação das mulheres, em igualdade com os homens, em 

                                                           
20 Aprovada na Assembleia Geral em 18 de dezembro de 1979, entrou em vigor em 3 de setembro de 

1981, tendo sido assinada e ratificada por todos os Estados-membros da União Europeia. Cfr. ONU. (1981). 

Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0005 

21 Constante da Resolução nº A/RES/70/1 foi aprovada em Assembleia-Geral da ONU de 25 de 

setembro de 2015. 

22 Os ODS podem ser consultados em https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-

sustentavel.  

23 Das quais se destacam a 5ª (Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e 

pública) e a 9ª (adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de 

género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis). 

24 ONU, 1981, op. cit. (ONU, 1981) 

https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
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todos os domínios”. A perceção tradicional de que a igualdade de género se confunde 

com os direitos das mulheres começa a ceder face a uma nova conceção da igualdade de 

género como questão de Direitos Humanos. Uma sociedade menorizada em termos de 

igualdade de género é uma sociedade onde os Direitos Humanos não se afirmam 

plenamente. A igualdade de género é, pois, um requisito essencial da plena afirmação dos 

direitos da pessoa humana, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino. Nessa 

medida, não se reduz a uma questão de mulheres, sobre mulheres ou para mulheres, no 

sentido do que foi afirmado pela ONU, em 2004, no Relatório The Role of Men and Boys 

in Achieving Gender Equality e, mais recentemente, em 2012, pela Comissão Europeia25: 

é essencial o papel dos homens na prossecução da igualdade de género e os benefícios 

que esta lhes acrescenta, encarando-os não só como promotores mas também como 

recetores das ações e políticas de igualdade de género26. A igualdade de género reclama 

o envolvimento não apenas das mulheres mas de todos para benefício não apenas das 

mulheres mas de todos.  

A OCDE tem também olhado para a questão, sobretudo do ponto de vista da não 

discriminação e valorização profissional das mulheres, destacando-se a Declaração de 

Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento27 (2005), a Agenda de Ação de 

Acra28 (2008), a Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, 

Employment and Entrepreneurship29 (2013), The Recommendation of the Council on 

                                                           
25 COMISSÃO EUROPEIA (2012b). “The Role of Men in Gender Equality - European strategies & 

insights”, obtido de https://doi.org/10.2838/14738, p. 11(2012, p. 11) 

26 ONU, 1981, op. cit., p. 4.  (ONU, 2001, p. 4).  

27 OCDE (2005). Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento. Fórum de Alto 

Nível sobre a Eficácia da Ajuda, Paris, obtido de 

https://www1.oecd.org/development/effectiveness/38604403.pdf. (OCDE, 2005) 

28 OCDE. (2008). Agenda para a Acção de Accra. 3o Forum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda. 

Obtido de http://www.gendermatters.eu/resources_documents/UserFiles/File/Resourse/Almaty 

declatarion.pdf (OCDE, 2008) 

29 OCDE (2013) Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and 

Entrepreneurship. Igarss 2014, (1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 (OECD, 2013) 

https://doi.org/10.2838/14738
https://www1.oecd.org/development/effectiveness/38604403.pdf
https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
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Gender Equality in Public Life30 (2016), The Porsuit of Gender Equality: un Uphill 

Batle31 (2017) e o Government at a Glence32. 

O Conselho da Europa tem dedicado particular atenção à questão do exercício de direitos 

políticos pelas mulheres, defendendo que a igualdade de género é um dos requisitos para 

a realização da justiça social e condição sine qua non da democracia33. Em 1950, publicou 

a Convenção Europeia dos Direitos do Homem34, que consagrou a proibição de 

discriminação, nomeadamente em função do sexo (artigo 14º). A Carta Europeia de 

Autonomia Local, de 27 de junho de 1985, qualifica esta autonomia como “um dos pilares 

da democracia”35, destacando-se a Resolução 179 (1986) sobre igual participação das 

mulheres na vida democrática a nível local e regional, a Recomendação 68 (1999) e 

Resolução 85 (1999) sobre participação das mulheres na vida política nas regiões da 

Europa e a Recomendação 111 (2002) e a Resolução 134 (2002). Sobre os direitos 

individuais de voto das mulheres, a Recomendação 148 (2004) e Resolução 176 (2004) 

sobre mainstreaming de género a nível local e regional, bem como a Recomendação 288 

(2010) e a Resolução 303 (2010) sobre a igualdade de género na vida política local e 

regional. A Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e 

a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), adotada em 2011 e que entrou em vigor 

em 2014, é o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre a 

prevenção e o combate à violência contra as mulheres e as raparigas à escala 

internacional. Em 2017, o Conselho da Europa publicou o Balanced Participation of 

Women and Men in Decision Making36 e Achieving Balanced Participation of Women 

and Men in Political and Public Decision-Making: a Gender Equality and Democratic 

                                                           
30 OCDE (2016), “2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life. 

OCDE”, obtido de https://doi.org/10.1787/9789264252820-en; (OCDE, 2016) 

31 OCDE (2017b) “The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle”, obtido de 

https://doi.org/10.1787/9789264281318; (OCDE, 2017b) 

32  OCDE (2017a), “Government at a Glance 2017”, obtido de http://www.oecd.org/gov/government-

at-a-glance-2017-executive-summary.pdf; (OCDE, 2017a) 

33 CONSELHO DE EUROPA (2007) Recomendação Rec (2007) 17 do Comité de Ministros aos Estados-

Membros sobre Normas e Mecanismos para a Igualdade de Género; (Conselho de Europa, 2007). 

34 CONSELHO DA EUROPA (1950), Convenção Europeia dos Direitos do Homem;. (Conselho da E uropa, 1950)  

35 RÉGIONS E COMMUNES – Informations (1985) p. 6-7 in OLIVEIRA, A. C. (1993), Direito das 

Autarquias Locais, Coimbra Editora, p. 184.  

36 CONSELHO DA EUROPA (2017b), “Balanced Participation of Women and Men in Decicion-Making. 

Analytical Report - 2016 data”, obtido de https://rm.coe.int/analytical-report-data-2016-/1680751a3e;  

http://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2017-executive-summary.pdf
http://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2017-executive-summary.pdf
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Requirement37. O mais recente instrumento produzido neste âmbito, em 2018, foi a 

Estratégia para a Igualdade de Género 2018-202338.  

Portugal tem também assumido compromissos relativos à promoção da igualdade de 

género por força da sua qualidade de membro da CPLP39 e da União Europeia, onde se 

destacam o Plano de Ação sobre o Género para 2016-2020, com o objetivo último de 

reforçar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres na ação externa da 

União. A nível interno, a matéria da igualdade de género é sobretudo da competência do 

Conselho de Ministros e dos dois mecanismos governamentais para a igualdade, a 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIT) e a Comissão para a Igualdade 

no Trabalho e no Emprego (CITE). Conforme é sublinhado no mais recente Relatório do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a implementação da Agenda 203040 é tarefa 

fundamental do Estado promover a igualdade efetiva entre mulheres e homens, sendo um 

princípio fundamental da Constituição e estruturante do Estado de direito democrático. A 

dimensão da igualdade de género deve, por isso, ser tida em consideração na conceção e 

execução de qualquer política pública.  

É certo que a experiência da desigualdade não é exclusiva das mulheres: ocorre em ambos 

os sexos, quanto à raça, sexualidade, idade, deficiência ou geografia. Porém, há questões-

chave, como segurança económica, saúde, bem-estar e também participação política, em 

que as mulheres enfrentam maiores desvantagens do que os homens41. Além disso, a 

                                                           
37 CONSELHO DA EUROPA (2017a),  “Achieving Balanced Participation of Women and Men in Political 

and Public Decision-Making: a Gender Equality and Democratic Requirement”. (Conselho da Europa, 2017a) 

38 Salientam-se ainda, do CONSELHO DA EUROPA: em 2010, “Parity democracy: a far cry from reality”; 

em 2015, “Report on the Method of Nomination of Candidates within Political Parties”; em 2016, 

“Glossário sobre Igualdade de Género” e “Plano de Ação sobre o Género para 2016-2020”; em 2017, 

“Achieving Balanced Participation of Women and Men in Political and Public Decision-Making: a Gender 

Equality and Democratic Requirement” e “Regional Organizations, Gender Equality and the Political 

Empowerment of Women”; em 2018, “Estratégia para a Igualdade de Género 2018-2023(Conselho da Europa, 2018) 

39 Em 1981, os países africanos deram um “passo decisivo na proteção dos direitos humanos” (assim 

qualificado por ANDRADE (1976), op. cit., p. 28, ao assinarem a Carta Africana dos Direitos Humanos e 

dos Povos, em Nairobi, que veio a entrar em vigor em 1986. Cfr, INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO (2010), “Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género”.(Instituto  Português de Apo io ao Desenvolv imento, 2010) 

40 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS (2017) Relatorio nacional sobre a implementacão da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentavel - Sumario Executivo. (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2017) 

41 GENDER EQUITY IN LOCAL GOVERNMENT PARTNERSHIP (1996), “Why Gender Matters. Ten Ways 

Local Governments can advance gender equity”, Women & Politics, obtido de 

https://doi.org/10.1300/J014v17n01_02, p. 9; (Gender Equity in Local Government Partnership, 1996, p. 9) 

https://doi.org/10.1300/J014v17n01_02
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subrepresentação das mulheres no poder político formal tem implicações e consequências 

muito concretas no estado das democracias, designadamente porque: 

(i) Revela um nível de garantia dos direitos políticos das mulheres inferior ao nível 

de garantia dos direitos políticos dos homens;  

(ii) Constitui um obstáculo à garantia e promoção efetivas dos direitos humanos das 

mulheres e à realização de facto da igualdade entre mulheres homens; 

(iii) Atenta contra a coesão social e a adequação e sustentabilidade dos regimes 

democráticos.  

Portugal ocupa o 21º lugar no ranking de Desigualdade de Género nos países da Europa42 

elaborado com base nos Índices de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento de 

Género da ONU. Todavia, o Relatório da OCDE Government at a Glance, de 201743 

identificando o nível de participação feminina na liderança política como uma 

característica distintiva das instituições inclusivas, refere Portugal positivamente, 

sobretudo porque a percentagem de mulheres no Parlamento nacional é superior à média 

da OCDE e continua a aumentar44. No entanto, a percentagem de mulheres em posição 

de chefia nos ministérios não ultrapassa os 22% e fica, portanto, abaixo da média da 

OCDE (28%). Um dado importante que a OCDE não refere mas que se extrai dos dados 

constantes do Relatório45 é que a percentagem de mulheres Ministras em Portugal 

decresceu de 2015 para 2017 e que o mesmo ocorreu em 16 dos 36 países estudados, bem 

como na média da OCDE. Ora, em qualquer área mas especialmente em matéria de 

igualdade de género no exercício do poder político, qualquer movimento que não seja 

ascendente deve constituir motivo de preocupação e razão para estudo.   

É plenamente atual a chamada de atenção de JORGE MIRANDA no seu discurso perante a 

Assembleia Constituinte: “Como a liberdade, a democracia é indivisível. Ou funciona em 

todos os domínios da vida colectiva ou entra em crise e dificilmente subsiste”46. No 

                                                           
42 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2009), How can gender equity be addressed through health 

systems? Copenhaga, obtido de http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/64941/E92846.pdf, 

p. 32. (2009, p. 32) O 

43 OCDE (2017) op. cit.  

44 Atingiu 35% em 2017, enquanto a percentagem média de mulheres nas câmaras baixas nos países da 

OCDE, para o mesmo ano, se ficou nos 28%. 

45 Designadamente do gráfico 3.13. da página 99. 

46 MIRANDA, (2007) op. cit., p. 180. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/64941/E92846.pdf
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mesmo sentido, VITAL MOREIRA acrescenta a imprescindibilidade da democracia local à 

própria conceção hodierna de Estado democrático47.  

Nos cerca de quarenta anos de vivência democrática, Portugal tem empreendido um 

processo de modernização incrivelmente veloz48 que o tem levado a convergir com os 

padrões da Europa nas mais variadas áreas. No entanto, o desequilíbrio entre mulheres e 

homens mantém-se acentuado, constituindo um “importante obstáculo à qualidade da 

jovem democracia portuguesa”49. A substistência e a tolerância de situações de 

desigualdade em qualquer das áreas da vida política portuguesa fere aquela 

indivisibilidade. Uma sociedade onde persistem desigualdades, ainda que se argumente 

que elas já só se verificam em poucas áreas, é uma sociedade desigual. E uma sociedade 

desigual é menos livre e menos democrática.  

 

2. O discurso de Penélope no Direito português 

 

Durante séculos, a voz feminina não se fez ouvir, por interdição legal. A privação do 

direito ao voto 50 vigorou até recentemente na generalidade dos ordenamentos jurídicos, 

tendo Portugal sido o último país da União Europeia a consagrar o sufrágio universal.51 

O Decreto n.º 19 694, de 5 de maio de 1931, que estabelecia o regime de eleição dos 

vogais das juntas e das câmaras, restringia o direito de voto aos cidadãos portugueses 

chefes de família, conceito densificado no artigo 1.º: (i) Cidadãos portugueses do sexo 

masculino [...]; (ii) Mulheres portuguesas viúvas, divorciadas ou judicialmente separadas 

de pessoas e bens com família própria e as casadas cujos maridos estejam ausentes [...].  

                                                           
47 MOREIRA, V. (2007), 30 Anos de Poder Local na Constituição da República Portuguesa – Ciclo de 

Conferências da Universidade do Minho 2006, António Cândido Oliveira (coord.), Governo Civil do 

Distrito de Braga, p. 280. 

48 BARRETO, A. (2002) Tempo de Incerteza, Lisboa, Relógio de Água, p. 311. 

49 BAUM, M., & ESPÍRITO-SANTO, A. (2004). Desigualdades de Género em Portugal: a participação 

política das mulheres. Em Imprensa de Ciências Sociais & Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa (Eds.), Portugal a Votos: as eleições legislativas de 2002 (pp. 261–299). Lisboa, p. 261. (Baum & Espírito-Santo, 2004,  p. 261)  

50 “Plus que manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées”, Bernard 

(1919) Un homme, une voix..., 1919, p. 28, em VERA CARAPETO RAPOSO, O Poder de Eva, 2004, p. 84. 

51 SANTOS, M. H. (2010) “Género e Política: Factores Explicativos das Resistências à Igualdade”, obtido 

em https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/4421/1/TESE_DOUTORAMENTO_Maria_Helena_Santos.pdf, p. 26. 
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O Código Administrativo52 regulamentou as juntas de freguesia e câmaras municipais, 

mas não alterou a capacidade eleitoral, mantendo-se o disposto no Decreto n.º 19 694. 

Em 1968, a Lei n.º 2137, de 26 de dezembro, regulamentou a capacidade eleitoral para a 

Assembleia Nacional e alargou-a a todos os cidadãos, maiores ou emancipados que 

soubessem ler e escrever. Para as juntas e câmaras, porém, manteve-se o disposto no 

Decreto n.º 19 694 e a reserva do voto aos chefes de família 53. Eliminando dúvidas, a Lei 

n.º 621-A/74, de 14 de maio, incluiu no artigo 1.º a menção expressa a cidadãos 

portugueses de ambos os sexos. Também o acesso a certos lugares de chefia na 

Administração Pública foi vedado às mulheres até à publicação do Decreto-Lei n.º 

492/74, de 27 de setembro 54.  

Com BELEZA
 55 consideramos que este afastamento da vida pública pode ter gerado um 

alheamento das mulheres da condução dos assuntos políticos e constituir uma possível 

explicação substancial para a atual baixa taxa de feminização do poder. A perceção do 

legislador da condução da vida pública como competência exclusiva de homens 

condicionou as mulheres a tardiamente desenvolverem uma participação ativa no poder.  

 

 

2.1.O direito à governação paritária como novo parâmetro da tarefa 

constitucional do Estado de efetivar a igualdade real entre mulheres e 

homens  

 

DIAZ e MILLNS explicam que as medidas de discriminação positiva, mesmo quando 

situadas ao nível legal ou constitucional, dificilmente geram outcomes eficazes se 

operarem sobre estruturas político-partidárias discriminatórias 56. A convicção da 

                                                           
52 Aprovado pelo Decreto n.º 31 095, de 31 de dezembro de 1940. 

53 BELEZA (2010) op. cit., p. 110. 

54 Nos termos dos § 3.º e 4.º do artigo 488.º do Código Administrativo: “Aos concursos de provimento 

dos lugares de secretários de governos civis, chefes de secretarias, agentes do Ministério Público junto das 

auditorias e bem assim dos que envolvam o exercício de autoridade só podem ser admitidos candidatos do 

sexo masculino”. 

55 BELEZA (2010) op. cit., p. 118. 

56 DIAZ, M. M., & MILLNS, S. (2004) “Parity, Power and Representative Politics: The Elusive Pursuit 

of Gender Equality in Europe” Feminist Legal Studies, 12, 279–302, obtido de 

https://doi.org/10.1007/s10691-004-4986-1.  
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sociedade e do Estado de que existe uma diferenciação natural de papéis entre homens e 

mulheres, decorrente da sua também natural diferenciação biológica atravessou todo o 

constitucionalismo português.  

A transição para a democracia introduziu mudanças radicais57 no estatuto das mulheres 

portuguesas. Até ao final dos anos 6058, era-lhes interdito exercer uma profissão ou sair 

do país sem consentimento do marido59. O estatuto das mulheres no regime constitucional 

português só pode ser compreendido por referência à história que o precedeu e à 

sociedade a que se aplica, pelo que é fundamental estudá-lo na tripla perspetiva proposta 

por LÚCIA AMARAL
60: direito, história e sociedade. No período revolucionário (1974-

1976)61, algumas mulheres operárias ocuparam cargos de liderança sindical e partidária62 

sobretudo a nível local.  Porém, essa conquista não vingou após a Revolução. O maior 

legado feminista foi a própria Constituição, “excecionalmente progressista para a 

época”63 ao consagrar direitos políticos para as mulheres e ao estabelecer normas 

programáticas (tarefas fundamentais do Estado) destinadas a efetivá-los. Todavia, tal não 

resultou de um forte movimento feminista64 mas da aprovação da Assembleia 

Constituinte, composta por uma esmagadora maioria de homens65. 

A promoção da igualdade (concreta e não meramente formal e abstrata66) entre os 

portugueses é um dos princípios basilares que identificam a Constituição e entram na 

                                                           
57 Embora “parcialmente e de certa forma apenas por um curto espaço de tempo…”, como salientam 

BAUM E ESPÍRITO SANTO (2004), em “Desigualdades de Género em Portugal: a participação política das 

mulheres”, in Imprensa de Ciências Sociais & Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

(Eds.), Portugal a Votos: as eleições legislativas de 2002, Lisboa, p. 266. (Baum & Espírito-Santo, 2004, p. 266) 

58 Numa época em que as mulheres dos países industrializados já reclamavam igualdade face aos 

homens (idem).  

59 No exercício de um papel social que alguns (e.g. CUTILEIRO, J. A, 1971, Portuguese Rural Society, 

Oxford, Clarendon Press) comparavam com o de certas sociedades asiáticas e islâmicas. 

60 AMARAL, M. L. (2000), “Las mujeres en el derecho constitucional el caso portugués” in Mujer y 

Constitucion en España, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, págs. 155–174. 

61 Período que medeia entre a revolução (momento desconstituinte) e a aprovação da Constituição 

formal (MIRANDA, 2007, op. cit.) 

62 E.g. BERMEO (1983), HAMMOND (1981 e 1988), DOWNS (1989) e TAVARES (2000). 

63 BAUM E ESPÍRITO SANTO (2004) , op. cit. p. 267. 

64 Vários estudos demonstram uma relação positiva entre a adoção de ideais feministas e o 

comportamento político das mulheres (e.g. CONOVER, 1998; COOK & WILCOX, 1991; HAYES, 1997) 

65 BAUM E ESPÍRITO SANTO (2004) op. cit. p. 267.  

66 MIRANDA (2007) op. cit., p. 181. 
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composição do núcleo essencial da constituição material. São tarefas fundamentais do 

Estado (...) defender a democracia política, incentivar a participação democrática dos 

cidadãos (artigo 9º, c), promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade 

real entre os portugueses67 (artigo 9º, d). Na versão original, a Constituição não continha 

a menção à igualdade entre homens e mulheres, por se ter entendido, nos trabalhos 

preparatórios, que da afirmação do direito à igualdade já resulta uma proibição de 

discriminação das mulheres, no seio da família, no trabalho e na vida política68. Porém, a 

evolução da realidade constitucional demonstrou a necessidade de tal menção expressa e, 

na revisão de 1997, alterou-se o artigo 9º para passar a constar, como tarefa fundamental 

do Estado, a promoção da igualdade (real) entre homens e mulheres, em particular no 

acesso a cargos políticos69. O princípio da igualdade constante da Constituição tem hoje 

contornos mais complexos abrangendo as seguintes dimensões: (i) declaração de 

igualdade; (ii) diferenciação em função de certas circunstâncias; (iii) imposições 

decorrentes da igualdade social; (iv) discriminações positivas. 

O direito de sufrágio e o direito de acesso a cargos públicos, previstos nos artigos 49º e 

50º, incluem‑se nos direitos, liberdades e garantias de participação política. São, assim, 

direitos fundamentais formalmente constitucionais70. VIEIRA DE ANDRADE
71 sintetiza 

todo este processo de evolução dos direitos fundamentais com uma trilogia que os 

caracteriza - acumulação, variedade e abertura – enformada pela proteção da dignidade 

da pessoa humana contra os perigos protagonizados por qualquer tipo de poder na 

sociedade. É neste contexto que há que entender-se a questão da representatividade das 

mulheres no poder político: como uma questão relativa ao exercício de direitos políticos, 

enquanto direitos fundamentais, na sua mais recente vertente de direitos que reclamam 

proteção das diferenças e garantia (efetiva) da igualdade.  

                                                           
67 Sobre a promoção da igualdade real como tarefa fundamental do Estado, v. as posições divergentes 

dos Deputados Pedro Roseta e António Vitorino, por ocasião da segunda revisão constitucional (1989) in 

Diário da Assembleia da República, V legislatura, 2ª sessão legislativa, 2ª série, nº 61-RC, ata nº 59, págs. 

1909-1911 e nº 62-RC, ata nº 60, págs. 1926-1927. 

68 Cfr. artigos 48º e ss., 58º e 59º. 

69 MIRANDA, J. (2016), Curso de Direito Constitucional, Universidade Católica Editora, Lisboa, p. 293. 

70 CANOTILHO, J.J.G. (2017), Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, Almedina, 

Coimbra, p. 403 

71 ANDRADE (1976) op. cit., p. 67 e ANDRADE, J. V. C. (2002) Os Direitos Sociais como Direitos 

Fundamentais da Pessoa, in Nova Cidadania, Ano III, Número 12, Abril/Junho 2002, pp. 33-39. 
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A vinculação das entidades públicas aos direitos, liberdades e garantias implica, para 

aquelas, um dever específico de respeito e proteção mas também de promoção dos direitos 

fundamentais72 e o principal destinatário dessa vinculação é o legislador. A sua 

intervenção pode ter lugar a diversos níveis73, sendo porém especificamente previstas no 

artigo 18º da CRP unicamente as leis restritivas devido às especiais limitações de que se 

revestem. A intervenção do legislador pode também ser ordenadora e mesmo promotora 

dos direitos, liberdades e garantias: (i) no primeiro caso, situam-se as Leis Eleitorais, que 

regulamentam o direito de sufrágio e (ii) no segundo, as Leis da Paridade, que criam 

condições favoráveis ao exercício do direito de ser eleito para cargos políticos. 

Os preceitos constitucionais que consagram direitos fundamentais vinculam todos os 

poderes públicos, mesmo o legislativo e o judicial. Esta constatação, hoje consensual, 

retirou importância dogmática àquela discussão sobre a eficácia externa (eficácia radiante 

ou irradiação objetiva) dos direitos fundamentais74. No percurso evolutivo dos direitos 

fundamentais, já não basta o cumprimento pelos Estados do dever de abstenção, de 

prestação ou de garantia de participação. Emergiu para os Estados um dever de 

efetivação daqueles direitos que implica a sua promoção e proteção perante quaisquer 

ameaças de terceiros. A chamada “força irradiante” dos direitos fundamentais expandiu 

os direitos para lá da mera proibição da discriminação em função do sexo, raça, religião 

ou nascimento, originando novas vertentes como o direito à aquisição da cidadania ou o 

direito ao uso de línguas minoritárias75. É neste estádio da evolução que surgem os 

direitos das minorias. Com CRISTINA QUEIROZ
76, parece-nos que a noção jurídica de 

minoria deverá ser mais qualitativa do que quantitativa: uma minoria será um conjunto 

de pessoas ligadas por costumes, laços ou leis positivadas, que necessitam, por diversos 

motivos, de especial proteção do Direito. Assim, as mulheres, não obstante sejam 

quantitativamente a maioria dos seres humanos, deverão ser enquadradas e tratadas 

                                                           
72 ANDRADE (1976) op. cit., p. 205. 

73 A classificação proposta por ANDRADE distingue entre leis restritivas, ordenadoras, condicionadoras, 

interpretativas, protetoras, promotoras e ampliativas de direitos fundamentais (idem). 

74 Nesse sentido, ANDRADE (1976) op. cit. p. 138 e ALEXY, R. (1994), “Theorie der Grundrechte”, 2ª 

ed., Suhrkamp, ISBN 978-3518281826, p. 410 e ss.  

75 QUEIROZ, C. (2010) Direitos Fundamentais. Teoria Geral. 2ª edição, Wolters Kluwer Portugal, 

Coimbra Editora, Coimbra. 

76 QUEIROZ (2010) op. cit., p. 21. 
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qualitativamente como uma minoria, dada a constatada situação de desvantagem em que 

ainda se encontram em diversas áreas, nomeadamente no panorama sociopolítico.  

Por força da existência constitucionalmente consagrada de uma “estadualidade aberta”77 

que compreende um complexo processo de integração social, ao Estado incumbe hoje, 

para além das tarefas tradicionais, o reconhecimento, proteção e promoção das novas 

necessidades dos grupos, assentes em pretensões de reconhecimento de direitos de 

identidade, quer individual quer coletiva. A teoria clássica é também insuficiente para 

introduzir o reconhecimento da igualdade (teórico-abstrata) como desigualdade (prático-

concreta), seja segundo a teoria da “igualdade preferente” de DWORKIN
78 ou do “direito 

igual à desigualdade79” de DENNINGER
80. Neste contexto, o papel do Estado passa de 

mediador ou árbitro entre grupos e interesses ao de protetor (jurídico) de indivíduos e de 

grupos81. 

Toda a atividade legislativa, administrativa e judicial do Estado, por ação e por omissão, 

passa a estar subordinada à proteção efetiva dos direitos fundamentais. Há correntes que 

defendem que tal obrigação acontece até ao nível da otimização do gozo82 dos direitos, 

impondo ao legislador uma proibição de défice que responsabiliza o Estado pelas 

omissões legislativas que não assegurem o nível mínimo adequado de proteção. VIEIRA 

DE ANDRADE admite o princípio de proibição do défice mas submete-o a critérios de 

proporcionalidade83, em linha com a advertência que também JORGE MIRANDA
84 deixa 

sobre a possibilidade de violação do princípio da igualdade por excesso de proteção. Não 

encontrámos, porém, na argumentação de qualquer dos autores, como exemplo desta 

possibilidade de excesso, uma eventual sobre-proteção das mulheres quanto ao exercício 

                                                           
77 QUEIROZ (2010) op. cit., p. 293. 

78 DWORKIN (2000), Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 

79 Também denominado “direito à diferença” 

80 DENNINGER, E. (1994), Sicherheit/Vielfalt/Solidaritat:Ethisierung der Verfassung? in ULRICH K. 

PREUSS (ed.), “Zum Befriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen”, Francoforte sobre o Meno, p. 

279 e ss. 

81 QUEIROZ (2010), op. cit., p. 295. 

82 Sobre a distinção entre condições necessárias e condições ótimas do exercício dos direitos v. 

BARBOSA DE MELO, Democracia e Utupia, 1980, p. 48 e ss. 

83 ANDRADE (1976), op. cit., p. 140. 

84 MIRANDA (2016), op. cit. p. 303. 
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de direitos políticos. As mulheres encabeçam, na verdade, estes “grupos coletivos novos” 

que reclamam uma nova sensibilidade democrática nos direitos mais clássicos e uma nova 

exigência generalizada do princípio da igualdade85.  

As máquinas partidárias são ainda dominadas por homens e este é outro fator que explica 

a baixa representatividade das mulheres no poder político, nos casos em que não existem 

mecanismos paritários. A procura de mecanismos de paridade alternativos é essencial e 

urgente 86 se os Estados quiserem escapar ao equívoco apontado por SINCLAIR 87 de 

procurar a igualdade de género através de operações de just adding women in88.  

A tarefa fundamental do Estado constante da Constituição portuguesa de efetivação da 

igualdade real entre homens e mulheres não se basta com medidas promotoras do 

aumento da participação política das mulheres, em certos órgãos do poder político. Esse 

aumento, que obviamente se persegue, não é um fim em si mas serve antes um propósito 

maior, que constitui a sua ratio: a constituição de órgãos de governação paritários que 

exerçam o poder de forma equilibrada entre homens e mulheres. Ora, sendo o exercício 

do poder de forma paritária a ratio subjacente a todas as medidas de promoção da 

igualdade entre homens e mulheres, é também forçosamente um interesse ou mesmo um 

direito da coletividade sociopolítica: o de ser governada de forma paritária através dos 

órgãos representativos que elege. E implica igualmente o reconhecimento de que a 

governação paritária é a única verdadeiramente representativa, a que melhor serve as 

democracias e à qual os cidadãos, no seu conjunto, homens e mulheres enquanto 

coletividade sociopolítica, têm efetivamente direito. É neste contexto que nos parece fazer 

sentido olhar para a tarefa fundamental do Estado de promoção da igualdade de exercício 

de direitos políticos, não apenas do ponto de vista do direito das mulheres a acederem a 

                                                           
85 Segundo QUEIROZ (2010), op. cit., p. 311, “os mesmos direitos estendem-se a grupos colectivos novos 

(…) que antes careciam deles”. 

86 “An amelioration of the present gender balance [...] demands a re-imagination of not only de jure 

constitutional principle but also its interrelationship with [...] the existing electoral and party systems”, DIAZ 

e MILLNS (2004), op. cit., p. 301. 

87 SINCLAIR, A. “Not just adding women in: Women re-making leadership”, Melbourne: Melbourne 

Business School, obtido em http://works.bepress.com/amanda_sinclair/6, 2013. 

88 V. TAVARES (apud NUNES, P., 2008,  "Participação das mulheres na política autárquica em Portugal 

nos últimos 25 anos (1982 a 2005): especial relevo para as mulheres eleitas apuradas para a presidência dos 

órgãos" Enfoques, VI (January 2008), págs. 11–34) sobre os fatores determinantes do impulso à participação 

das mulheres no poder. 
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posições de poder mas também do prisma do direito da coletividade a ser governada por 

poderes equilibrados em termos de género, ou seja, do prisma do direito à governação 

paritária. É a esta luz que se questiona a (in)adequação ou (in)suficiência da Lei da 

Paridade, sobretudo face á constatação daquilo que propomos designar por poderes para-

paritários. 

 

2.2. Medidas de discriminação positiva: a Lei da Paridade 

 

Segundo a Comissão Europeia, a expressão equilíbrio de género89 descreve uma 

proporção de, pelo menos, 40% de cada género, enquanto paridade de género sugere 

igual representatividade de mulheres e homens em lugares de decisão. Não obstante esta 

distinção, o termo paridade tem sido e continua a ser utilizado para designar uma 

proporção de representatividade de um e outro sexo90. Com vista à efetivação da 

igualdade material, emergiu com o Estado Social a noção de discriminação positiva: 

desigualdades de direito destinadas a corrigir ou atenuar desigualdades de facto.  

A questão das quotas ou, mais exatamente, a da necessidade, pertinência e eficácia de 

medidas de discriminação positiva, é extremamente polémica e não reúne consenso na 

sociedade nem na literatura, sobretudo quando aplicada às mulheres. CAMILLE PAGLIA
91 

entende que os sistemas de paridade constituem “uma excessiva proteção às mulheres”, 

desenhando-as como “seres frágeis e incapazes de se oporem à violência, à discriminação 

e à adversidade”. Segundo a autora, o ativismo feminista do final do século XX limitou-

se à “ocupação e distribuição de lugares em escritórios e empresas” e defende que as 

mulheres devem entrar na esfera do poder sem exigir “as proteções especiais que os 

homens nunca tiveram”92. Contra este argumento milita, em nosso entender, a evidência 

de que a exclusão histórica das mulheres da esfera pública e política constituiu uma 

                                                           
89 Gender balance, no original. V. COMISSÃO EUROPEIA (2017), “Women and men in decision making” 

Gender Statistics Database, EIGE, obtido de http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm. 

90 Assim, nas várias versões da Lei da Paridade, na Proposta de Lei nº 117/XIII e na Lei Orgânica nº 

1/2019, de 29 de março. 

91 PAGLIA, C. (2018), Mulheres Livres, Homens Livres. Sexo, Género, Feminismo, Lisboa, Queztal 

Editores. 

92 PAGLIA (2018), op. cit. p. 181. 
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espécie extremamente eficaz de proteção especial de que os homens beneficiaram 

efetivamente até dias muito recentes, sendo falacioso que, por não terem sido objeto de 

medidas de discriminação positiva, os homens tenham ascendido à esmagadora maioria 

das posições de poder sem qualquer proteção especial. 

O debate teórico sobre a discriminação positiva assenta sobretudo em três argumentos ou 

linhas de discussão:  

(i) Argumento da qualidade: aumentar o número de mulheres em cargos de liderança 

impacta positivamente a qualidade da democracia, dado que a política dominada 

por homens tende a privilegiar valores e normas masculinos93; 

(ii) Argumento da justiça: o talento não tem qualquer relação com o género94 logo a 

ausência de mulheres na política resulta de formas diretas ou indiretas de 

discriminação95; 

(iii)Argumento da utilidade: as democracias enriquecem ao duplicar-se o mercado de 

talentos e os partidos políticos beneficiam com a inclusão de mais mulheres nas 

listas de candidatos96. 

Desde 2006, vigora em Portugal um mecanismo legal de discriminação positiva, a 

denominada Lei da Paridade. Na versão original97, exigia que a composição das listas 

assegurasse a representação mínima de 33,3% de cada um dos sexos, definindo tal 

percentagem como paridade. Proibia também que as listas ordenassem mais do que dois 

candidatos consecutivos do mesmo sexo (efeito fecho éclair) visando impedir a 

postergação dos candidatos do sexo menos representado (geralmente mulheres) para 

                                                           
93 Para aprofundamento deste argumento, PATEMAN, C. (1970), Participation and Democratic Theory, 

Cambridge, Cambridge University Press, PHILIPS, A. (1991) Engendering Democracy, Cambridge, Polity 

Press e PHILIPS, A. (1995) The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Etnicity and 

Race, New York: Oxford University Press; 

94 SAWER, M. (2002), The Representation of Women in Australia: meaning and make-believe, in 

Parliamentary Affairs, 55, págs. 6-7 defende que o argumento da justiça produz subargumentos simbólicos 

sobre a importância das mulheres na política: (i) maior respeito pelas mulheres; (ii) elevação das 

expectativas profissionais das mulheres jovens; (iii) incremento da legitimidade do poder político; (iv) 

alteração das perceções sociais sobre o papel tradicional da mulher como prestadora de cuidados  

95 BAUM E ESPÍRITO SANTO, 2004, op. cit.(Baum & Espírito-Santo, 2004) 

96 Nesta linha, LOVENDUSKI, J. E NORRIS, P. (eds.) (1993), Gender and Party Politics, Thousand Oaks, 

CA, Sage Publications, Ltd; 

97 Constante da Lei Orgânica nº 3/2006, de 21 de agosto, ao abrigo da qual decorreram todos os atos 

eleitorais autárquicos até ao presente.  
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posições não elegíveis. A não correção das listas acarretava duas consequências98: (i) 

publicidade: afixação das listas e divulgação na página da CNE; (ii) redução das 

subvenções eleitorais: 25% a 50% na subvenção prevista na Lei n.º 19/2003, de 20 de 

junho. Não previa, assim, a mesma consequência consagrada na Lei Eleitoral dos Órgãos 

das Autarquias Locais (LEOAL) 99 para irregularidades não supridas: a rejeição das 

candidaturas. As listas desconformes com a Lei da Paridade e não corrigidas, após 

publicação, eram qua tale submetidas a escrutínio100.  

Na Reunião Plenária da Assembleia da República de 20 de abril de 2018, foram discutidos 

e votados três diplomas relativos à promoção da igualdade de género101, entre as quais a 

Proposta de Lei nº 117/XIII, destinada a alterar a Lei da Paridade. Na exposição de 

motivos da Proposta, o Governo fundamentou a necessidade de legislar sobre a paridade, 

com o argumento de que a igualdade efetiva entre homens e mulheres no acesso a cargos 

políticos eletivos constitui um fator de representatividade acrescida e de maior 

legitimação política das instituições democráticas. Identificando algum progresso desde 

a entrada em vigor da Lei da Paridade, designadamente na Assembleia da República, que 

atingiu os 33% de mulheres em 2015, e no Parlamento Europeu, que atingiu os 38% em 

2014, o Governo apontou “notórias insuficiências” sobretudo “nos pequenos círculos 

eleitorais e nos órgãos das autarquias locais de menor dimensão”.  

A Proposta consagrava quatro medidas importantes: (i) elevação do limiar de paridade 

para 40%; (ii) proibição de identidade de sexo dos dois primeiros candidatos da lista; (iii) 

substituição por candidato do mesmo sexo em caso de vacatura do cargo; e (iv) cominação 

de rejeição para as listas violadoras.  

                                                           
98 Artigo 4.º. 

99 Artigo 27.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto. 

100 Nas Eleições Autárquicas de 2013, todas as forças políticas violaram a Lei da Paridade e, em 2017, 

apenas o PCP e o BE não registaram qualquer violação.  

101 A Proposta de Lei nº 116/XIII, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens 

e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública, incluindo as instituições do ensino 

superior e as associações públicas como as ordens profissionais; a Proposta de Lei nº 117/XIII, que altera 

a Lei da Paridade; e a Proposta de Lei nº 833/XIII, que assegura medidas de promoção da igualdade e não 

discriminação entre mulheres e homens no exercício de cargos dirigentes, procedendo à sétima alteração 

da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

Administração Pública. Diário da Assembleia da República (DAR) I Série, nº 75, p. 31-33 (Assembleia da 

República, 2018) 
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A versão da Lei da Paridade que resultou da aprovação da Lei Orgânica nº 1/2019, de 29 

de março, não é porém integralmente coincidente com a constante da Proposta, tendo 

retrocedido em alguns temas importantes:  

(i) Aumento do limiar de paridade: a percentagem mínima de representação de cada um 

dos sexos é a face mais visível e mediática da Lei da Paridade. Vulgarmente 

confundida com uma “quota para mulheres”, o que o limiar de paridade exige é que 

o sexo menos representado (qualquer que ele seja) não ultrapasse, para menos, o 

mínimo legalmente estabelecido. Neste domínio, a Lei Orgânica nº 1/2019 manteve-

se fiel à solução preconizada na Proposta e considera paridade a representação 

mínima de 40% de cada um dos sexos. Dá, com isso, cumprimento às principais 

recomendações internacionais, como a Rec (2003)3 do Comité de Ministros do 

Conselho da Europa102; 

(i) Alteração da regra de ordenação das listas: não foi acolhida a regra de alternância 

de sexo nos dois primeiros lugares das listas. 

(ii) Alteração da regra de substituição: não foi também acolhido o mecanismo de 

atribuição do mandato ao candidato seguinte do mesmo sexo da respetiva lista; 

(iii) Alteração do mecanismo de sanção: seguiu a Proposta em termos de sanção para o 

incumprimento da Lei da Paridade. A sanção deixou de ser uma penalização 

financeira aos partidos e passou a ser a rejeição da lista pelos tribunais. Trata-se de 

uma solução já maioritária nos países da União Europeia que adotaram sistemas de 

paridade103.  

A discriminação positiva liga-se a ideias fundamentais de qualidade, equidade e justiça e, 

nesse contexto, vários autores104 defendem que o estado da legislação sobre affirmative 

actions é muito revelador da cultura de valores de um país. É facilmente visível se, num 

determinado ordenamento jurídico, existem ou não medidas deste tipo mas a verificação 

da sua existência não basta para que se conclua pela sua suficiência. A monitorização da 

eficácia destes instrumentos legais é, por isso, imprescindível para sustentar tal 

conclusão. Escrutinar os resultados eleitorais de um prisma de género constitui, pois, 

                                                           
102 Não foi acolhida a proposta do Bloco de Esquerda de aumento do limiar de paridade para os 50%. 

103 Esta solução mereceu o apoio de todos os partidos políticos, com exceção do CDS-PP. 

104 Como PETERS, A. Women, quotas, and constitutions: a comparative study of affirmative action for 

women under American, German, EC, and international law. Boston. 1999. (Peters, 1999). 
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operação fundamental para que se conclua sobre a eficácia da Lei da Paridade, enquanto 

ferramenta de discriminação positiva no ordenamento jurídico português.  

 

 

3. A real representatividade das mulheres no poder político: a subsistência de 

poderes para-paritários 

 

A população portuguesa é composta por 53% de mulheres 105 e estas constituem 57,9% 

dos diplomados do ensino superior 106 e 53,5% dos doutorados 107. Não obstante o 

reconhecimento generalizado da necessidade de mecanismos jurídicos promotores da 

paridade e da sua efetiva inclusão na generalidade dos países da Europa, tal como sucedeu 

em Portugal, subsistem dimensões substanciais do poder político totalmente subtraídas 

ao âmbito de aplicação de tais mecanismos. Dois órgãos de soberania e uma vasta faixa 

do poder regional e local situam-se, em Portugal, totalmente à margem das exigências 

paritárias, continuando a constituir-se nos mesmos moldes da era pré-paritária. Trata-se 

de cargos políticos, eleitos diretamente ou indiretamente a partir dos resultados eleitorais, 

que detêm e exercem uma parte substancial do poder político, sobretudo no âmbito do 

poder legislativo e executivo, a nível nacional, regional e local, aos quais são inaplicáveis 

os mecanismos de discriminação positiva em vigor no ordenamento jurídico português e 

que, por isso, se desenvolvem à margem da paridade. Por essa razão, dizemos que se 

desenvolvem como poderes para-paritários. São designadamente os casos dos seguintes 

cargos políticos: (i) Presidente da República; (ii) Primeiro-Ministro; (iii) Membro do 

Governo; (iii) Presidente do Governo Regional; (iv) Membro do Governo Regional; (v) 

Presidente da Câmara. 

É nos partidos mais votados (PS e PSD) que as mulheres estão menos representadas 108, 

o que constitui outra explicação para a baixa representatividade das mulheres no poder: 

as máquinas partidárias são adversas ao aumento da representatividade feminina. Sendo 

os referidos cargos de poder eleitos ou designados a partir dos cabeças-de-lista do partido 

                                                           
105 10 291 027 pessoas (Instituto Nacional de Estatística, 2019, Mulheres em Portugal).  

106 5 480 904,90 mulheres (idem). 

107 Segundo dados da PORDATA (2017) relativos a 2015.   

108 Dados relativos às eleições autárquicas de 2017. 
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mais votado, esta situação condiciona fortemente a possibilidade de uma mulher ser eleita 

ou designada para ocupar tais posições de poder. As opções do eleitorado estão limitadas 

à partida porque o leque de escolhas que lhe é proporcionado pelos partidos políticos é 

desigual e predominantemente masculino. Esta explicação justifica a constatação de que 

Portugal nunca teve uma Chefe de Estado, uma Primeira-Ministra eleita ou Chefes de 

Governos Regionais mulheres e de que 90% dos Presidentes da Câmara nos 308 

municípios portugueses sejam homens. 

E aqui é fundamental convocar a Rec (2003)3 do Comité de Ministros do Conselho da 

Europa que recomenda que a representação de cada um dos sexos em qualquer órgão de 

decisão da vida política ou pública não deve ser inferior a 40%. A Lei da Paridade, ao 

limitar o seu âmbito de aplicação aos órgãos colegiais eleitos, deixa de fora todas as 

situações de poder identificadas supra e situa-se muito aquém do espectro de poder 

idealizado pelo Conselho da Europa. 

 

4. O caso específico de subrepresentação das mulheres no poder local português 

 

A UCLG, organização internacional que sucedeu à International Municipal Movement, 

em 2004, é intermediária da Global Taskforce of Local and Regional Governments,  

congrega mais de 30 redes ativas a nível mundial109 e é parceira da Comissão Europeia110 

trabalhando em proximidade com a UN-Women111. Entende o poder local como um 

responsável estratégico pela igualdade de género. Tem mesmo defendido que o acesso 

das mulheres ao poder local é um fator essencial da promoção do desenvolvimento 

sustentável. Os governos locais e regionais encontram-se, de facto, numa posição única 

na luta global pela igualdade de género e podem produzir um grande impacto no estatuto 

das mulheres no mundo e na sua capacidade, uma vez que são o nível de governo mais 

próximo dos cidadãos112. A participação das mulheres neste nível de governação aumenta 

a base democrática, a eficiência e a qualidade dos governos locais e regionais. 

                                                           
109 www.gtf2016.org 

110 https://www.uclg.org/, acedido em 06.02.2018. 

111 UCLG, The Equality Agenda of United Cities and Local Governments. Barcelona. 2013 (UCLG, 2013). 

112 Idem. 

http://www.gtf2016.org/
https://www.uclg.org/
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Em países onde a igualdade de género se sedimentou mais e há mais tempo do que em 

Portugal, continua a almejar-se mais: na Austrália, em 1997, 24% de mulheres ocupavam 

cargos eleitos no poder local e a Associação Australiana de Mulheres Autarcas 113 alertava 

para a necessidade de quotas, caso aquela percentagem não aumentasse 

significativamente até 2010. Em 2009, colocou a fasquia na paridade de 50%. No Canadá, 

em 2012, existiam 21,4% de mulheres autarcas 114 e a preocupação de aprofundar essa 

representatividade, tal como na Nova Zelândia, com 32,2% de mulheres autarcas. Na 

Suécia (45,3%) e Finlândia (37,5%), apesar de uma representatividade feminina mais 

próxima dos 50%, a preocupação permanece. Na União Europeia, existem apenas 13,4% 

de mulheres Mayor115. Se faz sentido discutir igualdade de género em países onde a 

participação das mulheres no poder local atinge 20%, 30% e 40%, mais sentido faz na 

agenda académica e política portuguesa, onde, nas eleições autárquicas de 2017, acabou 

de se atingir o limiar histórico de 10% de mulheres eleitas Presidente da Câmara. 

A literatura específica sobre representatividade feminina no poder local é escassa. Na 

priorização que o XXI Governo Constitucional faz dos ODS, é dada particular relevância 

ao ODS5 – Igualdade de Género, destacando o relevante papel desenvolvido pelas 

autarquias locais na implementação da Agenda 2030, através de um conjunto de 

iniciativas que, respeitando a autonomia própria do poder local, contribui decisivamente, 

pela proximidade e ação concreta, para a implementação a nível nacional116.  

A partir de 1997, as políticas para a igualdade entre mulheres e homens passaram a 

enquadrar-se em Planos para a Igualdade, que refletem de uma forma constante em termos 

de abordagem e de conteúdos a importância da Plataforma de Pequim. Até ao presente, 

foram aprovados cinco Planos Nacionais para a Igualdade, sendo também de relevo a 

recente Estratégia Nacional para a Igualdade de Não-Discriminação 2018-2030, Portugal 

+ Igual 117. Na Resolução do Conselho de Ministros nº 82/2007, de 22 de junho, que 

                                                           
113 AUSTRALIAN LOCAL GOVERNMENT WOMEN’S ASSOCIATION, 50:50 VISION A National Program for 

Gender Equity in Local Government, 2009 

114 FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES, Federation of Canadian Municipalities. (2012). 

Getting to 30% by 2026. Ottawa. 

115 Segundo dados recolhidos pelo EIGE, em 28 países da União Europeia e sete outros países da Europa 

(Conselho da Europa, 2017, p. 8). 

116 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS. (2017). Relatorio nacional sobre a implementacao da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentavel - Sumario Executivo. (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2017, p. 6). 

117 PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES. (2016). Das palavras à acção. 
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aprovou o III Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania e Género, afirmava-se a 

urgência em desenvolver um esforço concertado de combate aos estereótipos de género 

em todas as áreas e, em particular, em todos os domínios da vida política e pública e 

admitia-se que, embora estruturante de uma cidadania ativa e responsável, ainda tinha 

uma diminuta expressividade. Como exemplos demonstrativos da sub-representação das 

mulheres no poder político, eram então apresentados os números de mulheres Presidentes 

de Câmaras Municipais (à data, apenas 6,2 %), constituindo um dos raros casos em que 

dados relativos à representação das mulheres no poder local são utilizados em 

documentos oficiais e servem de base ao processo de decisão governativo.  

Nas Ciências Sociais, HELENA RATO foca-se na Administração central118 e ALBERTINA 

JORDÃO, ANA PAULA SARAIVA, MARIA HELENA SANTOS e PEDRO NUNES, embora 

abordem o poder local, não focam o caso específico do Presidente da Câmara 119. No 

Direito, TERESA P. BELEZA e VERA RAPOSO são exceção, mas não abrangem as autarquias 

locais. FREITAS DO AMARAL estuda e defende mesmo a qualidade de órgão do Presidente 

da Câmara, considerando sobretudo os poderes que a lei lhe atribui no quadro jurídico do 

município120. De facto, para além do exercício da presidência do órgão executivo, o RJAL 

confere ao Presidente da Câmara vastas competências próprias, permitindo-lhe ainda 

exercer competências delegadas de outros órgãos, delegar e subdelegar competências e, 

em caso de urgência, exercer mesmo todas as competências da câmara. Dispõe ainda de 

prerrogativas que fortalecem a sua posição no modelo de governo local, como a escolha 

do vice-presidente e a atribuição de pelouros aos vereadores.  

PEDRO NUNES 121 constatou que, entre 1982 e 2005, a representatividade das mulheres 

nos órgãos locais se limitava a 8,17% e que apenas 0,85% chegaram a presidentes desses 

órgãos. Classificou, por isso, a representatividade das mulheres no poder local como 

                                                           
Lisboa: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 

118 RATO, MADUREIRA, ALEXANDRE, RODRIGUES E OLIVEIRA, Igualdade de Género na Administração 

Central Portuguesa, 2007.  

119 V. também SANTOS, “A Participação das Mulheres na Política – um olhar especial ao poder local”, 

2017; JORDÃO, “Estudo sobre a aplicação da Lei da Paridade no projeto Promoção da Cidadania e Igualdade 

de Género”, 2015; NUNES, 2008, op. cit. pp. 11-34. Poderá destacar-se ainda a análise teórica de MIGUEL 

VALE DE ALMEIDA, conforme nota BELEZA, 2010, op. cit., p. 102. 

120 AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Manuais Universitários, Almedina, Coimbra, 

2013. 

121 NUNES, 2008, op. cit, p. 15. 
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“confrangedoramente baixa” 122. Na democracia portuguesa (1976-2017), houve 3 675 

mandatos de Presidente da Câmara e apenas 154 foram mulheres, o que significa que 

menos de 5% dos executivos municipais foram presididos por mulheres123. De acordo 

com a investigação por nós desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento, nos 308 

municípios124 registaram-se, em 2013, 1 326 candidatos a Presidente da Câmara125, dos 

quais 1 150 homens e 176 mulheres, o que significa que o universo de potenciais 

Presidentes da Câmara foi constituído por 87% de homens e apenas 13% de mulheres. 

Em 2017, esse universo de mulheres elegíveis elevou-se para 18,94% 126. Constatámos 

também que, em 2013, 19 forças políticas (entre as quais as 15 coligações) não 

apresentaram qualquer cabeça de lista do sexo feminino. Os partidos de ambos os 

extremos do espectro político (CDS, PCP-PEV e BE) apresentaram maiores percentagens 

de mulheres candidatas a Presidente da Câmara (17%, 19% e 23%, respetivamente). Nos 

partidos de centro (PS e PSD), apenas 9% e 6%, o que se revelou decisivo porque, em 

conjunto, elegeram 235 Presidente da Câmara127. O desequilíbrio de género evidencia-se 

numa análise desagregada territorialmente: é mais marcado no interior do que no litoral 

e mais no norte do que no sul do país. Em 2013, em nove128 dos 20 círculos eleitorais não 

foi eleita Presidente da Câmara qualquer mulher. Em 2017, tal situação permaneceu em 

sete círculos129, concentrados no Norte (Braga, Viana do Castelo) e Interior (Beja, Castelo 

Branco, Guarda, Vila Real e Viseu).  

Dos resultados analisados, resultou que (i) a representatividade das mulheres no cargo de 

Presidente da Câmara dista cerca de 30 p.p. do limiar de paridade130; (ii) a manter-se o 

crescimento ocorrido de 2013 para 2017 (2,59 p.p.), tal limiar de paridade não acontecerá 

antes de mais dez atos eleitorais, ou seja, em não menos do que 40 anos.  

                                                           
122 Idem. 

123 A percentagem exata é 4,19%. 

124 Em Portugal, existiam, em 1976, 304 municípios, de 1979 a 2001, 305 e de 2011 em diante, 308. 

125 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, 2013.  

126 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, 2017.  

127 O PS elegeu 149 Presidentes da Câmara e o PSD 86. 

128 Nos círculos eleitorais de Beja, Braga, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Viana do Castelo, Vila 

Real, Viseu e Açores, que compreendem 136 municípios. 

129 Em Leiria e Açores foram eleitas, respetivamente 3 e 1 mulheres Presidentes da Câmara. 

130 40% nos termos do disposto na Lei Orgânica nº 1/2019, de 29 de março. 
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O poder local é o conjunto de uma complexa estrutura político-administrativa, composta 

por órgãos eleitos por sufrágio universal mas também por um corpo de dirigentes não 

eleitos131. Para a este grupo de dirigentes, foi recentemente introduzido no ordenamento 

jurídico um mecanismo promotor da igualdade, o Regime da representação equilibrada 

entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública132. 

O conceito de poder local tende a identificar-se mais com o de eleitos locais e assume 

mesmo um vincado pendor de poder com rosto: o do Presidente da Câmara. O sistema de 

governo municipal português é constitucionalmente desenhado e densificado pelo 

legislador ordinário como um sistema atípico, composto por dois órgãos colegiais eleitos 

por sufrágio universal direto (assembleia municipal e câmara municipal) e um Presidente 

da Câmara eleito diretamente através do cabeça da lista mais votada para a câmara 

municipal. Frequentemente o eleitorado determina o seu voto no partido que represente o 

candidato da sua preferência e não o inverso. A doutrina tem, com base em tudo isso, 

identificado um fenómeno de presidencialismo no modelo de governo municipal 

português.  

Vários autores133 defendem que a legislação sobre affirmative actions é reveladora da 

cultura de valores de um país, mas que a verificação da sua existência não basta para se 

concluir pela sua suficiência. A monitorização da sua eficácia é imprescindível. Nesse 

sentido, pensamos que um sistema de paridade que não considere a especificidade do 

poder local falhará por defeito o propósito de “efetivar a participação tanto de homens 

como de mulheres na vida política portuguesa” imposto pelo legislador constituinte ao 

Estado nos artigos 9.º, alínea h) 134 e 109.º da CRP. Esta constatação, por si só, justificaria 

a urgência de repensar os mecanismos promotores da igualdade, sobretudo nos casos de 

poderes para-paritários e, dentro destes, especialmente no caso do Presidente da Câmara, 

pelo número de eleitos, impacto do cargo e importância do nível de governação local na 

organização política constitucionalmente definida em Portugal. Nos cargos de poder para 

os quais não existam mecanismos de paridade, como é o caso do Presidente da República, 

                                                           
131 Diretor Municipal, Diretor de Departamento de Chefe de Divisão, nos termos do disposto no Estatuto 

do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais, constante da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 

132 Lei nº 26/2019, de 28 de março, Diário da República, I Série, nº 62, págs. 1751-1752. 

133 Entre os quais se destacam Peters, 1999, op. cit e DIAZ & MILLNS, 2004, op. cit, págs. 279-302.  

134 Aditado pela Revisão Constitucional de 1989. 
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do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara, a representatividade efetiva das 

mulheres é muito reduzida. Quanto a este último, porém, a questão agudiza-se: ao 

contrário do que sucede com o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara é eleito 

diretamente, sem intermediação de escolha ou escrutínio de outro órgão. Distintamente 

das outras duas presidências referidas, é também mais expressivo em número: são 308 

lugares de liderança máxima no respetivo nível governativo. A importância (e o poder) 

dos partidos na sua designação é, assim, mais significativa do que em qualquer outro caso. 

A ausência de discurso das mulheres no poder local gera também, por isso, 

correlativamente, um silêncio mais profundo do que em qualquer outro nível de poder.  

 

 

Conclusões 

 

Embora a Lei da Paridade, na redação que lhe foi dada pela Lei Orgânica nº 1/2019, de 

29 de março, consagre medidas importantes, como a elevação do limiar da paridade para 

40% e a sanção de rejeição das listas violadoras, retrocedeu face ao teor da Proposta de 

Lei nº 117/XIII. Continua a restringir o seu âmbito de aplicação unicamente aos órgãos 

colegiais eletivos e a não prever qualquer medida quanto ao sexo dos cabeças de lista. 

Permanece, assim, legalmente possível aos partidos políticos manterem uma prática de 

apresentação sucessiva, exclusiva e ilimitada ao eleitorado de candidatos do sexo 

masculino a cargos de poder que se desenvolvem totalmente à margem de mecanismos 

paritários e que se constituem como verdadeiros poderes para-paritários.  

Na esteira do teor da Recomendação Rec(3) do Conselho da Europa, enquanto não se 

mostre efetivada a igualdade material (real, efetiva) entre homens e mulheres em todos os 

níveis do poder, não estará cumprida a obrigação imposta ao Estado pelas disposições 

conjugadas dos artigos 9.º, alínea h), e 109.º da CRP e subsistirá uma uma insuficiência 

dos mecanismos paritários vigentes. 

A posição de princípio sobre quotas e sistemas de paridade não pode, em nosso entender, 

deixar de ser negativa mas apenas no sentido de que se trata de uma solução objetivamente 

indesejável. Não, porém, pela sua desnecessidade, ineficácia ou injustiça mas 

simplesmente porque desejável seria que o problema que visa mitigar nunca tivesse 
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existido ou não se fizesse já sentir. Porém, os factos e dados que se analisaram revelam 

uma subrepresentatividade feminina acentuada no poder político e sobretudo poder local.  

Constatar estes dados, verificar o dano que a subrepresentação das mulheres no poder 

provoca nas democracias representativas e participativas e continuar a defender que se 

aguarde pela emergência de uma paridade natural constitui, em nosso entender, um 

perigoso lirismo e uma injustiça injustificável para as gerações vindouras. Se não mais, 

esta perspetiva de responsabilidade intergeracional impele à ação nesta matéria: que 

motivos aduzir perante essas mulheres e homens quando receberem como herança um 

status quo de desigualdade e deficit democrático se existem hoje ferramentas que 

comprovadamente contribuem para a sua diminuição e potencial eliminação?  

O grande novo desafio nesta matéria reside na excessiva convicção da irreversibilidade 

das conquistas e na ideia de que o problema juridicamente não existe. Esta perceção 

resulta validada pela abolição da legislação discriminatória e pela introdução de medidas 

materiais de discriminação positiva. Porém, um olhar que ultrapasse a superfície do 

ordenamento jurídico formal, concatenado com evidência empírica, denuncia que a 

implementação da igualdade material entre homens e mulheres, imposta ao Estado pela 

norma programática da alínea h) do artigo 9.º da Constituição está longe de ser afirmar e 

exige que se repensem os mecanismos paritários e o respetivo âmbito de aplicação, 

antevendo-se diversas possibilidades, que constituem campo fértil para investigações 

futuras: incentivos aos partidos políticos para que pratiquem alternância de sexo nos 

cabeças-de-lista apresentados em cada ato eleitoral ou interdição legal de indicação de 

cabeças de lista do mesmo sexo num determinado período de tempo. 

Importante parece-nos ser, a montante, que o Direito reclame a questão da igualdade de 

género com um tema jurídico. Fundamental é que o Direito desenhe a igualdade de género 

como uma questão de Direitos Humanos, reconhecendo que comporta (i) o direito das 

mulheres a participarem no poder político, (ii) o direito das mulheres a participarem em 

todas as áreas do poder político e ainda (iii) o direito das comunidades a serem 

governadas por poderes constituídos de forma paritária. 

Sem o conjunto destas três vertentes, é nossa convicção que nenhum ordenamento 

jurídico pode legitimamente reclamar ter cumprido cabalmente o seu papel de efetivação 

real da igualdade entre mulheres e homens no poder político, independentemente de 



 
 

31 

 

quanto garanta formalmente essa igualdade ou de quantas medidas de discriminação 

positiva consagre.  
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