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          GABINETE de APOIO  
    ao Deputado MENDES BOTA 

Eleito em representação da Região do Algarve 
Palácio de S. Bento     1249-068 Lisboa 

Telef: 213 917 382     Mail:  mendesbota@psd.parlamento.pt 
 

COMUNICADO Nº 65 

 
 

MENDES BOTA CONVIDA COLEGAS PARA O COMBATE À 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

  
 

O deputado Mendes Bota decidiu celebrar o Dia Internacional Pela Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, que decorre hoje, enviando uma carta a todos os seus 

colegas parlamentares do sexo masculino, convidando-os a formar um grupo de 

activismo por esta causa, correspondendo assim ao apelo lançado pela Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa. 

 

Eis o teor integral dessa carta: 

 

Caro Colega, 
 
 
Os parlamentares do sexo masculino ainda constituem hoje cerca de 80% dos eleitos 
para os parlamentos de toda a Europa, com um poder legislativo e normativo imenso. A 
sociedade pode mudar bastante, por força da sua vontade política. 
 
Acredito que é chegado o tempo de um maior envolvimento desses homens legisladores 
no grande projecto da igualdade de oportunidades, lidando com questões como as da 
saúde reprodutiva, das responsabilidades parentais ou da conciliação entre a família, o 
trabalho e a economia, sem esquecer, naturalmente, o combate sem tréguas à violência 
doméstica que envolve crianças e idosos, mas atinge sobretudo, em grande proporção, 
as mulheres. 
 
A violência contra as mulheres é o mais óbvio dos atentados à sua dignidade como 
seres humanos. Mais não é que o reflexo de um poder desigual nas relações entre 
homens e mulheres, ainda prevalecente na nossa sociedade. Essa violência e essa 
desigualdade, afectam as mulheres em muitas outras áreas para lá do sofrimento físico 
ou psíquico. 
 
Nos campos profissional, educativo e até político, é importante reconhecer que os 
homens têm um papel fundamental a desempenhar para empurrar as questões da 
igualdade de género para o topo da agenda do debate, trabalhando para uma 
sociedade mais igualitária nas oportunidades que gera. 
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Na campanha actualmente em curso, pelos 47 Estados membros do Conselho da 
Europa, subordinada ao lema “Fim à Violência Doméstica Contra as Mulheres”, um 
dos grandes objectivos consiste em sublinhar a importância de um maior envolvimento 
dos homens nesta luta, que visa a transformação das leis, mas sobretudo das 
mentalidades. 
 
Na sua sessão de 5 de Outubro de 2007, a Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa aprovou, por unanimidade, uma resolução que tive a oportunidade de 
apresentar, na qualidade de relator para esta matéria, na qual se apela a todos os 
parlamentos nacionais para que promovam a criação de grupos de deputados do sexo 
masculino comprometidos na luta contra a violência que se abate sobre as mulheres, 
tendo por objectivo uma actuação nos respectivos países, e funcionando em rede pan-
europeia. 
 
Esta proposta inspirou-se na criação no seio do parlamento da Suécia, em 2002, por 
iniciativa do deputado Lars Granberg, de um grupo de parlamentares do sexo 
masculino que, desde então, se tem envolvido nos debates e nas acções no terreno 
relativas a esta candente temática. 
 
É, por tudo quanto atrás ficou dito, e em celebração do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres, neste 25 de Novembro de 2007, que 
tomei a iniciativa de me dirigir aos colegas da Assembleia da República, no sentido de 
aderirem a esta causa, pelo que aqui deixo a V. Exa. o convite para integrar um grupo 
de parlamentares portugueses do sexo masculino cujo objectivo será intervir cívica e 
politicamente, dentro e fora das paredes do Palácio de S. Bento, lutando contra a 
violência que se abate sobre as mulheres, e pela criação de condições para uma 
profunda transformação da sociedade portuguesa, particularmente neste aspecto. 
 
Ficando na expectativa da vossa melhor atenção, subscrevo-me com a maior 
consideração. 
 
 
 
 
José Mendes Bota 
 

 

 

 

Assembleia da República, 25 de Novembro de 2007 

 

PELO GABINETE DE APOIO 

 
CRISTINA ROBALO 
Telefone: 213 917 282 


