
Centro Maria Alzira Lemos | Casa das Associações, Parque Infantil do Alvito, Estrada do Alvito 1300-054 Lisboa; 213626049; 
plataforma@plataformamulheres.org.pt; www.plataformamulheres.org.pt; www.facebook.com/plataforma.mulheres 

 

 

 
 
Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 
Deputado Fernando Negrão 
1CACDLG@ar.parlamento.pt 
 
C/c Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não-Discriminação 
Deputada Isabel Moreira 
sind@ar.parlamento.pt   

Lisboa, 7 de dezembro de 2022 

 

Assunto: Solicitação de audiência com carácter de urgência - Apresentação das Observações 

Finais do Comité da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres (CEDAW) da ONU a Portugal, aproveitando a oportunidade da presença 

da Relatora em Portugal em 15 de dezembro p.f. 

 

Senhor Presidente da 1ª Comissão da Assembleia da República, 

 

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) é a maior organização da 

sociedade civil portuguesa na área dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Conta 

atualmente com 28 organizações-membros, com uma grande diversidade de vocações e 

proveniências, todas empenhadas numa intervenção cívica concertada com vista à 

salvaguarda e exercício efetivo dos direitos humanos das mulheres e à realização concreta 

da igualdade entre mulheres e homens, raparigas e rapazes. A PpDM é também a 

coordenação nacional do Lobby Europeu das Mulheres (LEM), a maior organização de 

mulheres da UE, com mais de 2000 associações em todos os Estados-Membros e 17 

organizações europeias e do Conselho Internacional das Mulheres, entre outras 

representações internacionais. 

 

Como será seguramente do seu conhecimento, a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) é considerada 

internacionalmente como a magna carta dos direitos humanos das mulheres. A cada 4 anos 

o Estado Português é examinado pelo Comité da CEDAW, apresentando um relatório sobre 

os progressos alcançados nos vários domínios da Convenção e a PpDM apresenta o relatório 

sombra.  

 

O Comité da CEDAW realizou o diálogo construtivo entre 13 e 15 de junho de 2022 com 

representantes do Estado Português e com representantes da PpDM e das suas organizações 

membro, e a 4 de julho foram publicadas as Observações Finais ao Estado Português. 
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Como tem vindo a ser habitual, uma das Observações recai sobre o Parlamento, 

nomeadamente 

“7. The Committee stresses the crucial role of the legislative 
power in ensuring the full implementation of the Convention 
(see A/65/38, part two, annex VI). It invites the Assembly of 
the Republic, in line with its mandate, to take the necessary 
steps regarding the implementation of the present 
concluding observations between now and the submission of 
the next periodic report under the Convention .” 

 

Neste contexto, e aproveitando a oportunidade da presença em Portugal da Relatora das 

Observações Finais ao Estado Português do Comité da Convenção CEDAW da ONU, Ana 

Peláez Narváez, no próximo dia 15 de dezembro, vem a Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres solicitar uma audiência com carácter de urgência à Comissão que V/ 

Exa. preside para apresentação pela própria das principais Observações Finais, no próximo 

dia 15 de dezembro, entre as 10h e as 12h, fazendo-se acompanhar de membros da PpDM. 

 

Certas da melhor atenção de V. Exa para quanto antecede, subscrevemo-nos com elevada 

consideração, 

 

 

 

 

 
Ana Sofia Fernandes 
Presidente Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 
 

 

Teresa Silva 
Vice-Presidente Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 
 

 

Luísa Brito e Cunha 
Tesoureira Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 
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