
AUTARQUIAS NO FEMININO:

NA IGUALDADE 
SE CONSTRÓI 
A DIFERENÇA

O Poder Local Democrático constitui um dos mais altos pilares da democracia popular e de proximidade às populações. 
Nos 308 municípios portugueses, centenas de autarcas são mulheres, e 31 presidem câmaras municipais.  É indubitável 
que as autarquias e o poder local em geral, grande desígnio e das mais emblemáticas conquistas do 25 de abril, são funda-
mentais na organização do Estado democrático e uma realidade na resolução dos problemas das pessoas.
O Poder local democrático é uma das principais conquistas da liberdade e da democracia e veio consagrar a intervenção 
política das mulheres e o seu serviço à causa pública, valorizando e igualdade de género, muitas vezes reduzida e até se-
cundarizada. Não podemos ignorar o facto de apenas 10% das autarquias portuguesas serem presididas por mulheres, 
apesar dos inúmeros atestados de competência em gestão no feminino no nosso país. 
De acordo com o Artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, no capítulo Autarquias Locais, pode ler-se que “A 
organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais” e que estas “são pessoas coletivas ter-
ritoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas”, 
numa clara alusão ao serviço público de proximidade, bem patente neste essencial órgão de representação. 
Já o Artigo 4.º da Carta Europeia da Autonomia Local salienta que “dentro dos limites da lei, as autarquias locais têm com-
pleta liberdade de iniciativa relativamente a qualquer questão que não seja excluída da sua competência ou atribuída a uma 
outra autoridade”, mas também que “regra geral, o exercício das responsabilidades públicas deve incumbir, de preferência, 
às autoridades mais próximas dos cidadãos” e “a atribuição de uma responsabilidade a uma outra autoridade deve ter em 
conta a amplitude e a natureza da tarefa e as exigências de eficácia e economia”... o que nos remete para descentralização 
e para a mais que provada eficiência resultante das decisões e dos investimentos numa ótica de proximidade. Também 
neste documento, pode ler-se que “as atribuições confiadas às autarquias locais devem ser normalmente plenas e exclusi-
vas, não podendo ser postas em causa ou limitadas por qualquer autoridade central ou regional, a não ser nos termos da 
lei” e “em caso de delegação de poderes por uma autoridade central ou regional, as autarquias locais devem gozar, na me-
dida do possível, de liberdade para adaptar o seu exercício às condições locais”.
Por fim, define a Carta Europeia da Autonomia Local que “as autarquias locais devem ser consultadas, na medida do pos-
sível, em tempo útil e de modo adequado, durante o processo de planificação e decisão relativamente a todas as questões 
que diretamente lhes interessem”… é caso para dizer: faça-se cumprir”
Nesta edição, na antecâmara do 25 de abril, Dependências convidou as 31 mulheres presidentes de câmara do país a um 
exercício de paridade, dando voz à competência. São apenas 31 em 308, foi necessário impor uma lei que não privilegia 
propriamente a competência mas impõe pelo menos limites à obscenidade e ao monopólio de género, mas os resultados 
vão apontando para uma evolução positiva… 
No feminino procurámos a diferença
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Celebrámos há poucos dias o 47.º aniversário 
do 25 de Abril, relembrando o quão importante é 
continuarmos a defender os valores demoCcrá-
ticos, a liberdade e a justiça social. 
Sem nos esquecermos que o direito de voto uni-
versal para as mulheres foi conseguido apenas 
nas primeiras eleições pós 25 de abril e que, nos 

“DEFENDER OS VALORES DEMOCRÁTICOS 
A LIBERDADE E A JUSTIÇA SOCIAL”

Município Amadora
Presidente Carla Tavares

anos seguintes, se alcançaram mais mudanças, 
como o acesso à educação, à liberdade sexual, 
ao mercado de trabalho, a liberdade de expres-
são e,  claro, a igualdade e não discriminação 
consagradas na Constituição de 1976, volvido 
quase meio século da Revolução dos Cravos é 
ainda imperioso uma maior participação na vida 
cívica e política, não só das mulheres, mas de 
toda a sociedade.  
Nas últimas eleições autárquicas, realizadas em 
outubro de 2017, foram eleitas 32 mulheres para 
o cargo de Presidente de Câmara, num total de 
308 autarquias. Atualmente são 31 as que enca-
ram este cargo como uma missão de vida, pro-
curando deixar uma marca nos seus territórios. 
Como Presidente de todos os amadorenses, ci-
dade que me viu nascer e crescer, onde também 
cresci, não só profissionalmente, mas, também, 
ao nível pessoal, asseguro que ser autarca é, 
sem dúvida, um ato de cidadania, um ato pelo 

“SOU FELIZ A SERVIR OS OUTROS”
O Desafio de Ser Mulher Presidente da Câmara Municipal é verdadeiramente interessante, diferente e mostra como se 
mudam os paradigmas num Portugal moderno, inovador, democrático e livre. 
 Ser Presidente de Câmara Municipal é por si só, em pleno século XXI, um desafio. Ser de um pequeno concelho, é uma 
agravante e mulher ainda mais complexo. 
Mas como os desafios são algo motivante, é para mim cada vez mais apaixonante, poder ajudar as pessoas e a melho-
rar substancialmente a sua qualidade de vida, através de um exercício ativo de cidadania de proximidade junto das po-
pulações. 
Castanheira de Pera é um território no centro de Portugal, com fantásticas potencialidades naturais, ambientais, cultu-
rais e igualmente pela localização geográfica e os apoios existentes como Pólo Industrial que se pretende recriar, pois 
já foi outrora uma referência nestes domínios. 
Acreditamos que a democracia consolidada pratica-se nas decisões do quotidiano, com a liberdade e o respeito pelo 
próximo, que é bem diferente da libertinagem e a desordem, ou o “dividir para reinar”. 
Sou feliz, apesar das angústias, das desilusões, das traições, dos entraves e das burocracias do sistema, a servir os ou-
tros. Os munícipes e os que nos visitam durante todo o ano, para conhecerem a Serra da Lousã, as nossas aldeias pito-
rescas e vila, as Praias Fluviais e claro a Praia das Rocas sabem que estamos a mudar e o caminho faz-se caminhando. 
Sabemos receber e bem e o nosso povo, sabe distinguir o “Trigo do Joio”.
Gostamos de mostrar que realmente somos o coração de Portugal, com emoção, valores e tradição. 
Castanheira de Pera ergue-se todos os dias, com força de querer renascer e entrar no rumo certo, na senda do desen-
volvimento harmonioso e sustentado que precisa e merece. 
Ainda vale a pena lutar, por aquilo que acreditamos e fazer tudo com honestidade, verdade, transparência e pelas pes-
soas, que para mim estão mesmo primeiro lugar. 

Município Castanheira de Pera
Presidente Alda Correia de Carvalho

qual damos, diariamente, um pouco mais de 
nós, com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida de todos os que habitam ou trabalham no 
nosso município.
Por isso assumi a defesa da causa pública des-
de os meus tempos de juventude, sem nunca 
me ter sentido tratada de forma diferente por 
ser mulher, mas reconheço que esse é um pre-
conceito ainda bastante presente na sociedade 
portuguesa.
Acredito que a participação ativa das mulheres 
na vida política vem tornar a atividade ainda 
mais enriquecedora. Acho que as mulheres vêm 
complementar o trabalho dos homens e vice-
-versa. Juntos formamos uma equipa mais coe-
sa e este equilíbrio vai-nos permitir representar 
melhor a sociedade, que é composta tanto por 
homens como por mulheres, sendo a igualdade 
de oportunidades para homens e mulheres um 
princípio essencial da democracia. 
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A IGUALDADE É A MARCA DE MATOSINHOS

A igualdade de género transformou-se num tema central na agenda 
política. Existe um processo em curso com o objetivo de combater os 
diferentes níveis de desigualdade existentes: oportunidades, salarial e 
comportamental. Esta responsabilidade governativa multinível parti-
lhada no que diz respeito ao apoio (técnico e financeiro) no desenvol-
vimento de políticas públicas com o objetivo de melhorar a igualdade 
de oportunidades no acesso ao ensino, mas também ao trabalho, de-
signadamente promover o empreendedorismo feminino, harmonizar 
os direitos de paternidade e ter uma preocupação muito particular 
com a integração das comunidades imigrantes nos territórios tanto do 
ponto de vista da integração no mercado laboral, como no acesso à 
educação e saúde. Note-se que, em Matosinhos, realidade não muito 
diferente do que acontece em Portugal, em cada 100 pessoas sem es-
colaridade, 40 são homens e 60 são mulheres. Por outro lado, pelo 
contrário, são também sobretudo as mulheres que concluem o ensino 
superior. Em Matosinhos, em cada 100 pessoas com nível de escolari-
dade superior completa, 43 são homens e 57 são mulheres. O objetivo 
deve ser reforçar a taxa de emprego no feminino e garantir convergên-
cia na taxa desemprego entre homens e mulheres, esbatendo as dife-
renças no acesso ao ensino e ao mercado de trabalho. As respostas 
sociais para crianças e idosos também desempenham um papel ful-
cral na garantia de uma independência económica pois permitem a 
compatibilização entre a família e os desafios profissionais. Adicio-
nalmente, as campanhas de sensibilização para a transparência dos 
contratos de trabalho no sentido de que para trabalho igual, a remune-
ração também deve ser igual, assumem importância reforçada pelo 
respeito que imprimem a quem trabalha, com repercussões na repre-
sentação social do género. Por fim, a promoção da dignidade e inte-
gridade da condição humana, designadamente a proteção de vítimas 
de violência doméstica e de mutilação genital, mas também o comba-
te às doenças específicas de cada sexo, constituem eixos de interven-
ção muito relevantes. 
Na Câmara Municipal de Matosinhos, para além aproximadamente 
25% dos funcionários apresentarem horário flexível, isenção de horá-
rio ou jornada contínua, o que facilita a conciliação entre a vida fami-

liar e a vida profissional; existem atividades durante as pausas letivas 
diminuindo os tempos em que as crianças ficam entregues a si. De-
senvolveu-se o Plano Municipal para a Igualdade de Género, e no-
meou-se a Conselheira para a Igualdades, que é a presidente da As-
sembleia Municipal, com a responsabilidade de garantir a aplicação 
da norma da conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal, 
um dos motivos que justificam parcialmente as diferenças entre ho-
mens e mulheres. Adicionalmente, a eleição de mulheres para os dois 
principais cargos políticos de Matosinhos (o órgão deliberativo tam-
bém é liderado por uma mulher) dá visibilidade para a necessidade de 
quebrar a ideia de que as posições que implicam tomada de decisão 
estão destinadas apenas para homens. Nas escolas de Matosinhos, 
em parceria com a Secretaria de Estado para a Igualdade, temos leva-
do a cabo inúmeros projetos que sensibilizam para a importância des-
ta temática, nomeadamente o estimulo a que as mulheres sigam a 
sua vocação profissional em profissões historicamente destinadas a 
homens, como acontece, ainda nos dias de hoje, com algumas enge-
nharias. Mas também o seu contrário. Isto é, garantir que as profis-
sões escolhidas pelos homens, sejam quais forem, também não são 
alvo de atitudes discriminatórias.
Durante a pandemia, o crime que mais cresceu foi mesmo a violência do-
mésticas. Por diferentes motivos, a maioria das vítimas é do sexo femini-
no. Perante estes dados, para além das campanhas de sensibilização e 
de mecanismos de apoio psicológico e consultoria judicial à vítima, Ma-
tosinhos, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, construiu uma 
Casa Abrigo para vítimas de violência doméstica. Como um número sig-
nificativo de casos de violência física e sexual acontece nas relações de 
proximidade, e cada vez em idade mais jovem, as Casas da Juventude fa-
zem um trabalho de proximidade junto dos jovens através de campanhas 
de informação e formação para combater a violência no namoro e pro-
mover a saúde sexual e reprodutiva. Adicionalmente, porque a igualdade 
é uma bandeira essencial para nós, dispomos também de um gabinete 
de apoio à comunidade gay, bissexual e transexual. Muito em breve, tam-
bém teremos uma habitação partilhada destinada a esta comunidade 
para dar resposta a vítimas de discriminação severa por parte da família. 
Temos uma visão muito alargada das questões da igualdade e assumo a 
igualdade de oportunidades como a grande marca que quero deixar em 
Matosinhos.

Município Matosinhos
Presidente Luísa Salgueiro

Sofia Silva 7 anos Leonor Pereira 10 anos
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A Revolução dos Cravos afirmou uma nova fase na autonomia do poder local, 
no caso da Região Autónoma dos Açores primeiro em relação ao Governo Ci-
vil e depois em relação aos órgãos de governo próprio, no que à promoção e à 
salvaguarda dos interesses das populações diz respeito.
Nestes 47 anos de avanços inegáveis na promoção de liberdades, de direitos 
e deveres civis e de exercício de cidadania, a mulher recusou o lugar a que es-
tava reservada e que era redutor da sua existência e da sua capacidade. A mu-
lher valorizou a sua identidade feminina e afirmou a sua exigência de uma re-
presentação sem fortes nem fracos, sem, mas nem ses, precisamente atra-
vés da valorização da sua diferença também na vida pública e política.
A mulher chegou ao poder autárquico, mas ainda está sub-representada nas 
autarquias, sobretudo nos órgãos executivos, por comparação com os ór-
gãos deliberativos, de acordo com os dados de 2017 da Comissão para a Ci-
dadania e a Igualdade de Género, e não obstante a lei da paridade aplicada 
nas listas de candidaturas aos órgãos eletivos das autarquias locais.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em contraciclo, tem dado um bom 
exemplo para os Açores e para o País: pela primeira vez na sua história, a ad-
ministração camarária está maioritariamente constituída por membros exe-
cutivos do sexo feminino, três em cinco, incluindo a Presidência. Nas 22 
atuais e principais chefias orgânicas dos serviços camarários verifica-se uma 
paridade perfeita: 11 homens e 11 mulheres.

A mulher está hoje em lugares e desempenha funções que pareciam exclusi-
vas do homem porque foi atrás do conhecimento e da especialização das uni-
versidades. A mulher ainda tem que provar mais do que o homem que tem 
competência para chefiar ou liderar. Mas a mulher vai continuar a acrescentar 
ganhos aos que já conquistou com paciência e determinação.
O Poder Local Democrático, na prossecução dos ideais de Abril, só tem a be-
neficiar se for capaz e se se permitir a tirar ainda mais partido do papel da mu-
lher na sociedade e do seu contributo ímpar para a governação, para a partici-
pação e para o desenvolvimento local.

“O PODER LOCAL DEMOCRÁTICO É UMA 
DAS CONQUISTAS DO 25 DE ABRIL DE 1974”

Município Ponta Delgada
Presidente Maria José Lemos Duarte

Município Marco de Canaveses
Presidente Cristina Vieira

“É PRECISO MUDAR AS MENTALIDADES”
Num momento em que não só o mundo político, mas o mundo no geral, 
é dominado por homens, ser uma das poucas mulheres Presidentes de 
Câmara no nosso país representa um motivo de grande orgulho e res-
ponsabilidade.
Há uns anos era muito raro vermos mulheres com cargos de destaque 
na política e isso tem vindo a mudar, apesar de ainda estamos muito 
longe daquilo que poderíamos considerar um patamar de igualdade de 
género. Se olharmos aos números, em 308 municípios no nosso país, 
apenas cerca de 10% são presididos por mulheres. É um dos casos em 
que vemos que as diferenças entre homens e mulheres ainda é real, 
como é o caso das desigualdades salariais e de acesso a cargos de 
topo nas empresas, por exemplo. 
Enquanto sociedade temos de lutar contra estas diferenças de trata-
mento entre homens e mulheres. A introdução de quotas, através da 
Lei da Paridade, foi um passo importante, mas é preciso uma mudança 
profunda de mentalidades. As mulheres têm sabido conquistar o seu 
espaço na política e noutros setores, e cada vez mais existe uma maior 
consciencialização para a importância dessa mudança de paradigma, 
mas não podemos desistir de lutar contra o preconceito que ainda sub-
siste.

Gostava que o meu exemplo, e o de todas as outras mulheres que estão 
na política, inspirasse outras mulheres para que elas mesmas possam 
ser as presidentes do futuro e fazer com que a representatividade femi-
nina continue a aumentar.
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“GENUINAMENTE O QUE NOS 
INTERESSA É O QUE PODEMOS 
FAZER PELAS NOSSAS POPULAÇÕES”

Três dos principais desígnios das autarquias 
portuguesas prendem-se com a habitação, a 
saúde e a educação. Começando pela habita-
ção, que diagnóstico faz da situação?
Maria Adelaide Teixeira (MT) – Relativamente à 
habitação social, o município de Portalegre é 
detentor de cerca de 500 fogos, os quais não 
eram intervencionados há mais de três déca-
das. Nesse sentido, o município de Portalegre 
tem apostado na requalificação de todas essas 
habitações, oferecendo o que é necessário para 
que as pessoas possam usufruir de qualidade 
de vida e comodidade, de acordo com os nos-
sos padrões atuais. Concorremos a um progra-
ma do 2020, no âmbito do apoio às comunida-
des desfavorecidas, e estamos a realizar inter-
venções profundas em todas as casas proprie-
dade do município de habitação social. 
Evidentemente, esta questão não se esgota 
aqui e também nos preocupa o restante contex-
to habitacional, até porque existem inúmeros fo-
gos espalhados pelo centro histórico e por ou-
tros pontos da cidade que se encontram degra-
dados e, com o intuito de promover a fixação de 
jovens no concelho, criámos um programa do 
primeiro direito à habitação, em colaboração 
com o IHRU, no âmbito do qual prevemos reabi-
litar paulatinamente um conjunto enorme de ha-
bitações, não apenas de cariz social, mas igual-

mente a aquisição de outras habitações com 
esse objetivo de promover a fixação de pes-
soas. É nossa intenção renovar esta faceta da 
cidade, alterando completamente o paradigma 
habitacional em que nos encontrávamos. Esse 
é um ponto chave porque partimos do princípio 
de que, se as pessoas tiverem qualidade de 
vida, o que passa pela satisfação das condições 
básicas, terão obviamente uma autoestima 
mais elevada. E é isso que estamos a fazer, dan-
do qualidade de vida às populações, começan-
do exatamente pela habitação, não descurando 
obviamente a educação, fazendo também uma 
intervenção em todas as escolas, dando as con-
dições ideais a quem lá estuda ou trabalha, quer 
em termos de espaço físico, quer através de um 
conjunto de projetos que, em paralelo, obriguem 
a desenvolver determinado tipo de capacidades 
e competências que incentivem estes jovens a 
serem cidadãos criativos e interventivos.

Quanto ao terceiro tópico, considera Portalegre 
um concelho saudável?
MT – No âmbito da saúde não temos obviamen-
te competências diretas; temos uma Unidade 
Local de Saúde, no entanto, estamos obviamen-
te atentos às questões da saúde, que nos preo-
cupam sobremaneira, uma vez que estamos 
num território em que o nível etário é bastante 
elevado. O maior problema que sentimos nesta 
região é a falta de alguns especialistas e, nesse 
sentido, o município de Portalegre, em conjunto 
com a ULS, tem vindo a promover algumas in-
tervenções, no sentido de levar alguma ativida-
de física e lúdica junto das populações que vi-
sam uma vida saudável, algo que neste último 
ano foi muito condicionado pelo contexto de 
pandemia, mas também na tentativa de captar 
médicos especialistas. Para o efeito, o municí-
pio cede à ULS casas mobiladas para que os 
médicos se possam fixar, a custo zero.

Pela proximidade, pela participação e pela ci-
dadania, a autarquia é conhecida como o legíti-
mo lugar da democracia… em que medida esta-
rá também este conceito relacionado com o co-
nhecimento que as populações têm dos seus 
dirigentes locais?

Município Portalegre
Presidente Maria Adelaide Teixeira

MT – Sem dúvida alguma! Aliás, e agora que es-
tamos a comemorar o 25 de abril, não temos dú-
vidas de que o poder local é aquele que está 
mais ligado à democracia e à liberdade, não só 
pela proximidade, mas igualmente pela inter-
venção realizada pelos autarcas, o que tem mui-
to a ver também com essa postura próxima e 
com o conhecimento que têm sobre as suas po-
pulações. O poder local democrático tem, indu-
bitavelmente, esse papel mobilizador, de garan-
tir o acesso às condições essenciais e manter a 
dignidade humana. Repare que quem faz as in-
tervenções a nível da habitação, da saúde, da 
educação ou de outros domínios de proximida-
de são realmente os autarcas.

A Presidente integra um leque ainda muito cur-
to, de 10% de mulheres que presidem municí-
pios. No caso concreto, é mulher, autarca e in-
dependente… juntando estes três elementos, 
torna-se mais difícil a gestão autárquica?
MT – Não… creio que a gestão autárquica nada 
tem a ver com o facto de ser-se mulher ou ho-
mem, mas antes com competência. Diria que 
isso, hoje em dia, nem se coloca neste território. 
O facto de ser independente tem a ver com uma 
forma de estar, é um paradigma que achamos 
ser o mais correto, independentemente de con-
siderar que os partidos fazem falta, mas, genui-
namente, somos os que estamos pelas popula-
ções locais, sem ambicionar qualquer outro tipo 
de expectativa em termos de percurso político. 
O nosso interesse é, de facto, contribuir para a 
melhoria e para o desenvolvimento económico 
das nossas regiões. E convém salientar que os 
autarcas, em particular num contexto de exce-
ção como o que estamos a viver, substituem-se 
muitas vezes ao próprio estado central e as in-
tervenções, desde a habitação social, reabilita-
ção de escolas, melhoria dos espaços públicos, 
prestação de apoios às famílias, às micro e pe-
quenas empresas, às instituições e IPSS, no 
combate à violência doméstica, são assegura-
das por nós.

Refere que ser independente nada tem a ver 
com estar contra os partidos políticos… é mais 
um estado de alma e um dever de cidadania?
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MT – Exatamente, é uma forma de estar, que 
está também plasmada na própria Constituição 
portuguesa e é também uma forma de estar na 
política. Diria que há mais política para além dos 
partidos e a prova disso é que existem indepen-
dentes do norte a sul do país. Situamo-nos num 
paradigma diferente e, genuinamente, o que nos 
interessa é o que podemos fazer pelas nossas 
populações. Não quer dizer quer os partidos 
não o façam, mas há certamente outros mean-
dros, obviamente legítimos, mas que a nós não 
nos interessam. Mas penso que os partidos são 
importantes e essenciais. Num mundo demo-
crático, a pluralidade de ideias e de estar faz 
com que a democracia seja mais rica.

A AMAI - Associação Nacional de Movimentos 
Autárquicos Independentes – já tem uma re-
presentação significativa junto da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses… não se-
ria tempo de esta última começar também a 
cumprir o desígnio da democracia participativa, 
ouvindo mais e dando mais força a este movi-
mento?

MT – Obviamente! Porque, como saberá, não te-
mos voz na ANMP nem fazemos parte de qual-
quer órgão, o que não me parece correto, até 
porque a ANMP é uma associação que repre-
senta os municípios portugueses, mas não re-
presenta os 308 porque há alguns que são inde-
pendentes e que não fazem parte. Portanto, não 
poderá dizer-se que representa na totalidade os 
municípios portugueses.

Aproxima-se o Dia da Liberdade, que represen-
ta a igualdade em todos os sentidos, não des-
curando o género, e não poderia deixar de per-
guntar a uma mulher dirigente e independente 
que significado tem para si o 25 de abril, en-
quanto data que marca uma mudança de para-
digma na vida dos portugueses?
MT – Foi obviamente extremamente importante 
e temos vindo a adquirir imensas melhorias em 
47 anos de democracia. E começa exatamente 
por essas questões da igualdade, apesar de sa-
bermos que ainda há um percurso muito grande 
a ser feito nesse sentido. Mesmo hoje, existem 
várias ONG e associações precisamente pelas 

“OS NÍVEIS DE COMPETÊNCIA 
NÃO SE MEDEM PELO GÉNERO”

ro superior de mulheres nas várias esferas da so-
ciedade e no exercício do poder político.
Pese os avanços verificados na atenuação das 
desigualdades de género, é preciso trazer mais 
mulheres para a condução dos destinos da eco-
nomia e do país, em lugares de liderança, desig-
nadamente nas freguesias e nos municípios. No 
âmbito da sociedade é preciso esbater e elimi-
nar as diferenças salariais entre homens e mu-
lheres no desempenho das mesmas funções, 
bem como a discriminação no acesso a cargos 
de chefia.
O desafio da construção de uma sociedade de-
mocrática e justa faz-se do confronto de ideias, 
da intervenção livre, do exercício de uma cidada-
nia informada e da confiança nas Instituições, 
sem olhar a géneros. 
O papel do Poder Local na gestão e administra-
ção do território e das populações locais, está 
cada vez mais centrado e dependente do reforço 
da sua autonomia e de uma verdadeira descen-
tralização de competências, acompanhada da 
necessária e justa transferência de meios e re-
cursos, que não se deve confundir com a transfe-
rência de encargos da Administração Central 

Município Silves
Presidente Rosa Cristina Gonçalves da Palma

questões dos direitos das mulheres, mas não 
só… temos que pensar num universo maior. 
Mas houve muitas conquistas, ao nível do SNS, 
da educação, das próprias condições de vida… 
sem dúvida alguma que houve várias conquis-
tas, mas, como disse, ainda há muito por con-
quistar. E refiro-me por exemplo à falta de equi-
dade que se verifica entre regiões. Assistimos a 
um país a duas velocidades, em que o interior 
tem sofrido muito devido ao facto de os nossos 
governantes, muitas vezes, não pensarem nes-
tas regiões como deveriam. Esperamos que não 
demore mais 47 anos e que, de facto, se cons-
trua uma sociedade baseada na participação e 
na responsabilidade e feita de cidadãos críticos 
e interventivos, uma sociedade em que as ne-
cessidades básicas sejam satisfeitas, que tra-
balhe para uma melhoria da qualidade de vida 
das nossas populações e que dinamize o de-
senvolvimento social e económico. Obviamen-
te, as autarquias estarão sempre nesta terceira 
linha no que respeita ao desenvolvimento de po-
líticas de proximidade.

para o Poder Local, que, infelizmente, está na or-
dem do dia.
A capacidade e competência na liderança dos 
municípios não se liga diretamente à natureza do 
género, feminino ou masculino. Os níveis de 
competência não se medem pelo género. A 
questão central prende-se com a capacidade e 
inteligência de trabalhar em coletivo, motivando e 
mobilizando as organizações e os trabalhadores, 
conjugado com o engenho de intervir no plano 
operacional e estratégico, em todo o território, fa-
zendo jus ao lema de “pensar global, agir local”.
Na liderança do que quer que seja é fundamental 
empenhamento sério e dedicação total. É funda-
mental trabalhar com base em princípios e valo-
res, com seriedade e competência, com ideias e 
perspetivas claras. Na esfera do Poder Local De-
mocrático é relevante o estabelecimento de rela-
ção de proximidade com a população e os diver-
sos agentes socias, promovendo o espírito e a 
prática da partilha e participação coletiva, a aber-
tura e a transparência na gestão da coisa pública. 
É esta a nossa prática na liderança do Município 
de Silves, de Maioria CDU, desde 2014, que pes-
soalmente, me honra, sobremaneira.

A participação das mulheres na vida social, cultu-
ral, política e económica é um desígnio de uma 
sociedade verdadeiramente democrática, evoluí-
da e inclusiva, que se encontra distante dos pata-
mares desejáveis, apesar dos progressos verifi-
cados nas últimas décadas.
 A revolução do 25 de Abril de 1974, com a liqui-
dação do regime fascista e a instauração da de-
mocracia e das liberdades, sobretudo, com a 
criação do Poder Local Democrático, criou condi-
ções favoráveis para o desenvolvimento sócioe-
conómico do país, e a participação de um núme-
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“AS MULHERES TÊM CADA VEZ 
MAIS O SEU LUGAR NA POLÍTICA 
E PROVAM QUE O MERECEM”

Começando pela habitação, que diagnóstico 
de situação faz do município?
Ana Paula Martins (AM) – Em Tavira, temos um 
parque habitacional municipal com alguma di-
mensão, com cerca de 600 fogos de habitação 
social, que foram sendo construídos ao longo 
dos anos pós 25 de abril. Como é sabido, nos úl-
timos anos, não houve apoios para empréstimos 
destinados à habitação social mas, desde o final 
de 2018, o governo português criou estratégias 
locais de habitação na sequência do primeiro di-
reito e, nesse âmbito, já desenvolvemos a nossa 
própria estratégia, em que elencámos a necessi-
dade da construção de mais de 150 fogos de ha-
bitação social, para além de habitação a custos 
controlados e reabilitação do parque habitacio-
nal existente. Essa estratégia foi aprovada pelos 
órgãos municipais e remetida para o IHRU, com 
quem conseguimos celebrar um acordo de cola-
boração, ao abrigo do qual poderemos obter até 
15 milhões de euros, 9 dos quais sob participa-
ção financeira a fundo perdido e 6 a título de em-
préstimo. Apesar de já termos uma resposta que 
considero boa, para a dimensão do concelho, 
isto irá permitir-nos ampliá-la e qualifica-la signi-
ficativamente, indo de encontro a alguma neces-
sidade que ainda prevalece no domínio da habi-
tação social. Também temos a necessidade de 
habitação a custos controlados porque, como é 
do conhecimento geral, o Algarve tem um preço 
por metro quadrado muito elevado nas novas 
construções, sendo que, no mercado de arrenda-

mento, os valores praticados são igualmente 
muito elevados. Portanto, também é necessário 
dar resposta, não só aos problemas sociais, mas 
também a esta necessidade de fixar jovens e de 
oferecer habitações a custos mais acessíveis.

Como avalia a intenção de o governo transfe-
rir para as autarquias competências nas áreas 
da saúde e da educação?
AM – A descentralização de competências ba-
seia-se na constatação de que o investimento 
do dinheiro nas autarquias é sempre mais pró-
ximo e, como tal, potencialmente mais eficien-
te. Por outro lado, as competências que pre-
tendem transferir há muito constituem preocu-
pações municipais e esta proximidade que te-
mos face às populações permite identificar 
melhor as necessidades, sejam elas sociais, 
de educação, de investimento ou outras. Mas 
também é importante que, para além das 
transferências que querem dar-nos, no limite 
em março de 2022, as câmaras tenham uma 
palavra a dizer em políticas que vêm muitas 
vezes diretamente da administração central, 
quer ao nível dos recursos pedagógicos, quer 
ao nível do número de profissionais de saúde 
ou de serviços de saúde de proximidade que 
são prestados às populações. A descentraliza-
ção é importante, o que pretendem passar-nos 
faz sentido pela proximidade, mas também 
considero importante que as câmaras possam 
ter um papel mais ativo nestas definições e 
que os presidentes de câmara sejam ouvidos 
como parceiros que são, sempre na busca das 
melhores soluções.

Que dificuldades apontaria atualmente ao de-
sempenho do exercício político por parte das 
mulheres?
AM – Efetivamente, esta é tradicionalmente 
uma área muito mais contemplada pelos ho-
mens… a determinada altura, quando surgiu a 
Lei da Paridade, apesar de considerar que não 
deve ser o género a definir uma posição numa 
lista mas sim a competência, também enten-
do que, se não houvesse lei, haveria hoje muito 
menos mulheres na política. 

Município Tavira
Presidente Ana Paula Martins

Relativamente à pandemia, afirmou que 2020 
irá ficar na memória de todos… como foi viver 
este ano no município de Tavira?
AM – Antes de mais, devo esclarecer que ocupei 
o lugar de presidente devido à saída do anterior 
autarca, eleito, e que é atualmente secretário de 
estado da descentralização e da administração 
local. Passados menos de seis meses de ter as-
sumido o cargo, chega-nos uma pandemia e, aci-
ma de tudo, um contexto de grande incerteza e 
de dúvidas. Quando tivemos o primeiro infetado, 
a sensação foi a de um grande balde de água 
fria… Depois, teve o outro lado: o tentarmos rea-
daptar-nos à situação, reorganizar os serviços, o 
atendimento, o teletrabalho, a logística associa-
da… e depois o cancelamento de praticamente 
todos os eventos, culturais, desportivos, entre 
outros, o primeiro confinamento geral. Em suma, 
trouxe-nos a necessidade de nos reinventarmos 
e essa foi sempre a luta. Sem perder o essencial, 
o nosso trabalho na área cultural e desportiva e 
nas associações que trabalham estas áreas, 
com a reconversão da programação através de 
eventos online, o foco nas problemáticas sociais 
e económicas das famílias e dos empresários e 
a conceção de apoios, as adaptações ao merca-
do municipal para a venda de produtos alimenta-
res, os mercados não alimentares, as reabertu-
ras de museus, bibliotecas, praias… foi um enor-
me desafio, um reinventar e uma busca contínua 
de soluções para continuarmos a funcionar, ele-
gendo como principal foco de preocupação as 
pessoas, as famílias e os empresários. Tentar 
ajudar a economia local para se manter e preser-
var os postos de trabalho, apoiar as famílias 
mais necessitadas com bens alimentares e uma 
série de isenções… No caso particular do conce-
lho de Tavira, formámos uma subcomissão de 
proteção civil, com a participação da Segurança 
Social, das forças de segurança, Cruz Vermelha, 
Câmara Municipal, saúde pública e bombeiros 
municipais, e reunimos semanalmente, articu-
lando-nos em todas as estratégias que fomos 
implementando. Este trabalho em união, de par-
ceria e de partilha e muito vocacionado para os 
resultados e tem sido muito importante, sempre 
em busca da proteção da nossa comunidade.
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De acordo com o estudo “Furthering Female Leadership”, realizado pela 
Boyden Global Executive Search, 86% dos gestores na Europa do Sul consi-
deram que é mais difícil às mulheres alcançarem cargos de liderança execu-
tiva. Esta é, entre as quatro regiões analisadas – países germânicos (63%), 
países nórdicos (75%), Reino Unido (38,2%) e Europa do Sul (86%) – a que 
apresenta uma perceção negativa mais elevada. Segundo a empresa de exe-
cutive search, “a explicação reside numa cultura que ainda é vista como tra-
dicional, apesar das mais-valias que podem ser retiradas de uma gestão 
mais inclusiva”.
A questão da participação feminina na força laboral é central no contexto 
atual e as sociedades do futuro serão, em parte, definidas pela forma como 
as mulheres se posicionarão no mercado de trabalho e em cargos de lide-
rança.
Os dados mais recentes da Organização Internacional do Trabalho revelam, 
ainda, que, a nível global, apesar da melhoria verificada nos últimos anos, na 
maior parte dos países há menos mulheres a trabalhar do que homens. As 
diferenças variam de país para país, e é nos países mais desenvolvidos que 
as diferenças são menores. A diferença é ainda maior quando se fala de car-
gos executivos. 
Para se destacarem as mulheres, tal como os homens, têm de estar visíveis. 
Simples!
E no contexto autárquico, experiência que partilho, o panorama e o paradig-
ma persiste apesar de evoluirmos naturalmente para um número crescente 
de mulheres ativas politicamente e com vontade expressa de se dedicarem 
ao serviço público. A visibilidade de lideranças no feminino tem como pon-
tos fortes, na minha opinião, as qualidades intrínsecas a condição de MU-
LHER. A inteligência emocional, transversal, a todas as áreas de intervenção 
gestionária. A humanidade presente e subjacente ao papel que representa a 
mulher socialmente, de mãe, de mulher e de amiga. O rigor emergente por 
dedicação e educação e enquanto transmontana, uma resiliência inquestio-
nável.
Não considero que o feminino tenha necessidade de se afirmar por presun-
ção, necessidade ou por oposição ao masculino. A presença, a consolida-
ção de cargos e funções terá que ser inquestionada por estar associada à 
criação de valor, à competência e ao profissionalismo. Adoro ser mulher e 
interpreto as dificuldades e os constrangimentos do mundo autárquico, 
onde na maioria das vezes, “estou só e isolada”, enquanto oportunidades 
simples e casuísticas de afirmar o meu saber, diferente sociologicamente, 
mas complementar em perspetiva e auxiliar nas tomadas de decisão, seja 
por sentido seja por convicção. Não me embaraço facilmente quando vis-
lumbro, em Homens, a competência técnica, a experiência e uma visão dife-
rente, antes, porém, a estudo, analiso e naturalmente, aproveito para consoli-
dar opiniões, intenções e objetivos.
O governo local, visto no feminino, apenas me parece mais sensível e acuti-
lante numa logica de política de proximidade. A fragilidade, ponto de vista de 
muitos, que poderemos evidenciar na candura dum sorriso ou de uma ex-
pressão, por ser autêntico, afirma-se como alta política, humana, altruísta e 

dirigida, como alias, sempre a vi! Os mal-intencionados, oportunistas e popu-
listas sempre a identificarão como débil e maternalista. 
Numa outra perspetiva, que se projeta numa sociedade mais fechada onde a 
MULHER, sempre esteve resignada à família, prevalente em valores e educa-
ção, é confortável a primazia, a deferência e atitude, sempre que leal, hones-
ta e pura porquanto renego qualquer forma de diminuir a condição humana 
quer para com Homens quer para com Mulheres.
As consecutivas e recorrentes atmosferas de gestão autárquica, experimen-
tadas, nos três anos de Presidente de Câmara, não encerram, na minha me-
moria e consciente, qualquer conclusão de incapacidade, impreparação ou 
dificuldade subjacente à minha condição de mulher, eventualmente porque a 
não observo ou porque a desconsidero e assumo enquanto mais um obstá-
culo a vencer tal como tantos outros.
A invisibilidade intencional, tantas vezes presente nas lideranças no femini-
no não são o caminho da mesma forma que a ostensividade bacoca e fútil é 
prejudicial ao normal exercício de qualquer cargo, considero por isso, que o 
regular padrão de comportamento social da mulher, impondo o estilo de lide-
rança ao público alvo que dirige da forma mais autêntica e adequada, será 
sempre o fator critico de sucesso.
A pluralidade assente em primados de sexo, raça, multiculturalidade, é deter-
minante nos dias de hoje e desta fusão de modos e formas de ser e de estar 
conseguir-se-á desenvolver uma equipa de gestão mais diversa não sendo 
apenas uma opção na economia competitiva global, mas o desígnio das ins-
tituições sejam eles quais forem.
Considerando, a título de balanço, o tempo, o privilégio, a sorte, em ser Mu-
lher e Autarca, apenas sustento que as dificuldades são as adequadas, as vi-
cissitudes, normais e o tempo, esse, de enorme conforto e de aprendizagem. 
Estou mais mulher e mais feminina porque enfrento a vida profissional com 
moralidade e humildade sem reajustes nem desvios por imposição social ou 
exigência moral.

“ADORO SER MULHER E INTERPRETO AS 
DIFICULDADES E OS CONSTRANGIMENTOS 
DO MUNDO AUTÁRQUICO”

Município Mirandela
Presidente Júlia Rodrigues
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“A LIDERANÇA NO FEMININO AINDA 
ENCONTRA ALGUMAS BARREIRAS”

Não deveria ser necessário relembrar que a 
sub-representação das mulheres na vida políti-
ca constitui-se como um grave problema de-
mocrático, que as mulheres representam mais 
de metade da população pelo que encarar esta 

questão no âmbito da política para as mino-
rias, para além de absurdo, é revelador dos 
progressos que temos ainda a fazer no cami-
nho da justa representação.
Nas últimas eleições autárquicas, apenas 32 
municípios viram a sua presidência ser assu-
mida por uma mulher, representando cerca de 
10% do total de municípios portugueses. A 
este facto acresce ainda que, no conjunto dos 
atos eleitorais em democracia, foram apenas 
eleitas 69 mulheres para a liderança de muni-
cípios.
Em Almada, nos vereadores com pelouro, exis-
te uma paridade total, sendo 3 vereadoras (en-
tre as quais a Presidente) eleitas pelo PS, 1 ve-
reador eleito também pelo PS e 2 vereadores 
eleitos pelo PSD.
Mais do que tentar justificar a importância das 
mulheres na liderança de um município, por 
qualquer qualidade que lhe seja inerente, im-
porta colocar a questão como ela na realidade 
é: o nosso panorama político, a nível nacional 

Município Almada
Presidente Inês de Medeiros

e autárquico, não é representativo da realidade 
social do país. E isso é um grave problema 
para a própria democracia.
Infelizmente, a liderança no feminino ainda en-
contra algumas barreiras, tanto no nível autár-
quico, como no nível nacional e internacional. 
Às mulheres ainda se exige o dobro do que é 
normalmente exigido a um cargo de liderança. 
Eficácia a dobrar e que responde aos precon-
ceitos da feminilidade. Para além de ainda ser-
mos consideradas os pilares da família, sem 
que a organização do trabalho esteja pensada 
de modo a conciliar a vida profissional e a vida 
familiar.
Faço minhas as palavras de Ursula Von der Le-
yen face ao incidente diplomático na Turquia, 
“como política, posso falar a qualquer momen-
to e fazer minha voz ser ouvida. Mas e quanto 
aos milhões de mulheres que não conse-
guem? Mulheres que se ofendem todos os 
dias em todo o planeta, mas que não conse-
guem defender-se. Temos que lutar por elas”.

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação — Portu-
gal + Igual, assenta numa visão estratégica para o futuro sustentável de 
Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos, 
assente no compromisso coletivo de todos os setores na definição das 
medidas a adotar e das ações a implementar. Esta abordagem integra-
da potencia a colaboração e coordenação de esforços, valorizando uma 
visão comum que simultaneamente tenha um efeito mais estruturante e 
sustentável no futuro que se pretende construir. A ENIND marca um 
novo ciclo programático que se inicia em 2018, alinhado temporal e 
substantivamente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Susten-
tável. Apoia -se em três Planos de Ação em matéria de não discrimina-
ção em razão do sexo e de igualdade entre mulheres e homens (IMH), 
de prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mu-
lheres, violência de género e violência doméstica (VMVD), e de combate 
à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão 
de género, e características sexuais (OIEC). Na concretização desta vi-
são, a ENIND assume como central a eliminação dos estereótipos de 
género enquanto fatores que estão na origem das discriminações dire-
tas e indiretas em razão do sexo que impedem a igualdade substantiva 
que deve ser garantida às mulheres e aos homens, reforçando e perpe-
tuando modelos de discriminação históricos e estruturais.


