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The Bi-Annual g7+ Forum on Women, Resilience and Development is a channel to encourage peer-to-peer knowledge 
sharing for gender-based solutions. This multi-country forum, organised by the g7+ Lisbon Foundation, is a space 
where g7+ countries, partners and experts can share ideas and lessons learned, and debate solutions for the benefit 
of girls and women in fragile and conflict-affected contexts, and consequently for increasing peace, resilience and 
development. The Forum is co-chaired by Sierra Leone (Dr. Abie Kamara) and Finland (H.E. Ambassador Satu Suikkari-
Kleven), on a permanent basis, and by other g7+ countries on a rotative basis.

The 3rd g7+ Women Forum was held online on 17t November 2022 and was broadcasted from the g7+ European 
Hub in Lisbon. This report summarises the main issues presented and debated in this forum, dedicated to “Equality 
and Quota Systems”.  

The debate addressed the representation of women and men in sovereign institutions, in the public sector and in the 
business sector, including the existence of legislation that can promote this balance, as is the case of quota policies 
to foster women's participation and leadership in political and economic life.

O Fórum g7+ sobre Mulheres, Resiliência e Desenvolvimento, com periodicidade bianual, constitui um canal 
para incentivar  a partilha de conhecimento entre pares sobre soluções para a igualdade de género e empod-
eramento das mulheres. Este fórum multi-países, organizado pela Fundação g7+ Lisboa, constitui um espaço 
no qual os países do g7+, os parceiros e peritos podem partilhar ideias e lições aprendidas, bem como debater 
soluções em benefício das raparigas e mulheres em contextos de fragilidade e afetados por conflitos, e, con-
sequentemente, em prol da construção da paz, da resiliência e do desenvolvimento.  O Fórum é copresidido 
em permanência pela Serra Leoa (Dr. Abie Kamara) e pela Finlândia (Embaixadora Satu Suikkari-Kleven) e por 
outros Estados membros do g7+ numa base rotativa. 

O 3º Fórum Mulheres g7+ realizou-se online no dia 17 de novembro de 2022 e foi transmitido a partir da Dele-
gação Europeia do g7+ em Lisboa. Este relatório apresenta um resumo das intervenções e debates do fórum, 
subordinado ao tema “Igualdade e Sistemas de Quotas”.

O debate abordou a representação de mulheres e homens nas instituições soberanas, no setor público e no 
setor empresarial, incluindo a existência de legislação que possa promover esse equilíbrio, como é o caso das 
políticas de quotas para impulsionar a participação e liderança das mulheres na vida política e económica.
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Helder da Costa
General Secretary of the g7+, Opening of the III Women Forum

Secretário-Geral do g7+, Abertura do III Fórum Mulheres

Today is the third g7+ Forum on Women, Resilience and Development, in which we have 
the chance to discuss about women's equality and the quotas systems for women, in 
particular regarding the political sphere, and specifically on conflict-affected states. 
It is very important for g7+ countries to be able to listen about the views, insights and 
perspectives from various experts and panellists from around the world in this regard.“
Hoje é o terceiro Fórum g7+ sobre Mulheres, Resiliência e Desenvolvimento, no qual 
temos a possibilidade de discutir sobre a igualdade das mulheres e os sistemas de 
quotas para mulheres, em particular no âmbito político, e especificamente em Estados 
afetados por conflitos. É muito importante para os países do g7+ poder ouvir sobre as 
opiniões, perceções e perspetivas de vários especialistas e oradores de todo o mundo 
sobre esta matéria. “
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Women in South Sudan, 2020 | Mulheres no Sudão do Sul, 2020. © Isaac Billy, UN Photo.

Challenges to eliminate 
inequality between men 
and women and the role 
of quota systems

Desafios para eliminar a 
desigualdade entre homens 
e mulheres e o papel dos 
sistemas de quotas
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The speakers in the III g7+ Women Forum approached 
the role of quota systems as an instrument to promote 
gender equality and development, as well as the 
challenges of implementing this kind of system, including 
an analysis of different types of quotas and examples 
from several countries.

As oradoras no III Fórum Mulheres g7+ abordaram o 
papel dos sistemas de quotas enquanto instrumento 
para a promoção da igualdade de género e do desen-
volvimento, bem como os desafios de implementação 
deste tipo de sistema, incluindo a análise dos diferentes 
tipos de quotas e exemplos de vários países.

Challenges to eliminate 
inequality between men 
and women and the role 
of quota systems

Desafios para eliminar 
a desigualdade entre 
homens e mulheres
e o papel dos sistemas
de quotas
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Sarah Cliffe underlined the benefits of women's participation 
in Parliament and political systems, particularly the positive 
effects on development. A study by the Brookings Institution 
in the United States, for example, outlines between 9% and 
12% reductions in maternal mortality from an increase in 
women's participation in Parliament.

There are several types of quotas used in different 
countries, which generally fall into three types: (i) statutory 
quotas, with provisions in the Constitution or in electoral 
law for the inclusion of women in political party lists 
(which have been used, for example, in the Philippines, 
Burkina Faso, Nepal); (ii) voluntary political party provisions 
where political parties themselves commit to making 
sure that they have a percentage of women candidates 
(countries which have adopted those approaches include 
the United Kingdom, Mozambique, Namibia, South Africa, 
Nicaragua and Germany); and (iii) the option of having 
reserved seats in Parliament, where seats are actually 
held aside for women (these kind of provisions have been 
adopted in Rwanda and Uganda). In some cases, those 
provisions may also be applied to youth candidates or 
to other segments of society that are underrepresented. 

Another important distinction in the type of quotas 
promoting gender equality or parity, is whether these 
are designed as gender specific or gender neutral. Gender 
specific quotas will target the percentage of women 
among either prospective candidates, candidates or 
elected personnel, while gender neutral quotas specify 
that both men and women should be included in defined 
percentages or targets.

Sarah Cliffe sublinhou os benefícios da participação das 
mulheres nos Parlamentos e nos sistemas políticos, par-
ticularmente os efeitos positivos no desenvolvimento. Um 
estudo da Brookings Institution, nos Estados Unidos, por 
exemplo, aponta reduções de 9% a 12% na mortalidade 
materna em resultado do aumento da participação das 
mulheres no Parlamento.

Existem vários tipos de quotas utilizadas em diferentes 
países, as quais geralmente se enquadram em três tipos: 
(i) quotas estatutárias, com previsão na Constituição ou 
na lei eleitoral para a inclusão de mulheres nas listas de 
partidos políticos (que têm sido utilizadas, por exemplo, nas 
Filipinas, Burkina Faso e Nepal); (ii) disposições voluntárias 
dos partidos políticos em que os próprios partidos se 
comprometem a garantir uma percentagem de mulheres 
candidatas (entre os países que adotaram estas aborda-
gens estão o Reino Unido, Moçambique, Namíbia, África do 
Sul, Nicarágua e Alemanha); e (iii) a opção de ter assentos 
reservados no Parlamento, onde são na prática reservados 
para mulheres (opção adotada no Ruanda e Uganda), sendo 
que, em alguns casos, essas disposições também podem 
ser aplicadas a candidatos jovens ou a outros segmentos 
da sociedade que estejam sub-representados.

Uma outra distinção importante no tipo de quotas que 
promovem a igualdade ou paridade de género tem a ver 
com a forma como são concebidas: quotas específicas 
de género ou neutras em termos de género. As quotas 
específicas visam uma percentagem de mulheres entre 
potenciais candidatos, candidatos ou eleitos, enquanto 
as quotas neutras em termos género determinam que 
ambos os géneros devem ser incluídos em percentagens 
ou metas definidas.
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Sarah Cliffe 
Director of the Center for International 
Cooperation at New York University 

Diretora do Centro de Cooperação 
Internacional da Universidade de Nova Iorque

While we might sometimes think that for 
countries in very fragile situations this is 
something of a second-generation reform, 
in fact, the experiences of countries who 
have adopted quota systems indicate that 
several countries exiting from conflict have 
been leaders in the matter of women's 
participation, as for example Rwanda 
and Uganda, as well as Mozambique, 
Nicaragua and other examples. 

Embora, por vezes, possamos pensar 
que para países em situações muito 
frágeis esta é uma espécie de reforma 
de segunda geração, na verdade, as 
experiências de países que adotaram 
sistemas de quotas indicam que vários 
países que saem de situações de 
conflito têm sido líderes em matéria de 
participação das mulheres, como por 
exemplo o Ruanda e o Uganda, bem 
como Moçambique, Nicarágua e outros 
exemplos.

“

For g7+ countries, there is no right/wrong option or 
perfect answer in this regard. One the one hand, there is 
very often in g7+ members, who have been affected by 
fragility and conflict, a great strength of women's agency 
and participation which can be drawn upon - and in these 
contexts there may be great advantages to having gender 
specific quotas which reflect that. On the other hand, in 
many of g7+ countries, there is large number of young 
men who were also disadvantaged by the legacy of long 
periods of conflict, missed education and opportunities 
and so forth. In that regard, there may be advantages 
in having gender neutral quotas, as they support not 
only the participation of women as well as of some of 
the excluded or disadvantaged groups, as young men. 

Para os países do g7+, não existe opção certa/errada ou uma 
resposta perfeita a este respeito. Por um lado, nos mem-
bros do g7+ que foram afetados por fragilidade e conflito, 
verifica-se por vezes uma grande força, voz e participação 
das mulheres que pode ser aproveitada – e, nesses con-
textos, pode haver vantagens em ter quotas específicas 
de género que refletem e impulsionam ainda mais essa 
tendência. Por outro lado, em muitos dos países do g7+ 
existe um grande número de homens jovens que foram 
prejudicados pelo legado de longos períodos de conflito, 
que perderam educação e outras oportunidades a vários 
níveis. Nesse sentido, pode haver vantagens em contar com 
quotas neutras em termos de género, na medida em que 
estas apoiam não só a participação das mulheres como 
também de outros grupos excluídos ou desfavorecidos.
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Abie Kamara highlighted that it is only when inequalities 
between men and women are eliminated that the target of 
ensuring women’s full participation in all spheres of life can 
be achieved – as foreseen in Sustainable Development 
Goal 5 of the 2030 Agenda. 

Eliminating gender inequality still face quite significant 
challenges, some of which are rooted deeply in the 
culture of many societies. Women still face occupational 
discrimination in both private and public sector, as well 
as challenges of lack of access to capital, economic 
resources as land, financial resources and technology. 
And importantly they face gender-based violence owing 
to cultural mindsets and stereotypes. This situation is 
no different in Sierra Leone where women face harmful 
cultural practices, gender-based violence, marginalisation 
in the workforce, high illiteracy and lack of political 
representation. Little wonder that current statistics show 
that only 12.3% of Parliamentarians are women and 13.8% 
percent of cabinet ministers are women in Sierra Leone. 

For the last 25 years, there has been strong calls from 
women activists for legislation that will eliminate 
the inequality between men and women and for the 
adoption of a gender quota system to increase women’s 
representation in the political, economic and decision-
making spheres in Sierra Leone. This advocacy has been 
based on the fact that it is only in countries that have 
taken legislative measure to increase gender parity 
that that significant improvements in gender equality 
in decision making have been recorded. The advocacy 
efforts over the years resulted in the enactment of several 
gender bills but all of the fell short of adopting a quota 
system. In 2007, three Gender Acts (GA) were passed - the 
Domestic Violence Act, the Devolution of Estates Act, the 
Registration of Customary Marriage and Divorce Act - all 
aimed at addressing the entrenched rules and customs 
that have limited the space for women for women in 
Sierra Leone to actively participate in the political and 
socio-economic development of the country.

Sierra Leone finally reached the enactment of the 
Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE) 
bill by the Parliament of Sierra Leone on 15th November 
2022. This makes Sierra Leone the newest country to 
legislate a quota system. The GEWE Act seeks to address 
gender imbalances by providing for at least 30% quota 
for elective and appointed positions in both the public 
and private sector in Sierra Leone. The Act makes for 
a gender-specific quota system and establishes the 
following: at least 30% representation in Cabinet and in 
Parliament, as well as at least 30% of all appointments as 
Ambassador/High Commissioners, of all appointments in 

Abie Kamara destacou que somente quando as desigual-
dades entre homens e mulheres forem eliminadas é que 
a meta de garantir a plena participação das mulheres em 
todas as esferas da vida pode ser alcançada – conforme 
previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 
da Agenda 2030.

A eliminação da desigualdade de género ainda enfrenta 
desafios muito significativos, alguns dos quais estão 
profundamente enraizados na cultura das sociedades. 
As mulheres ainda enfrentam discriminação ocupacional 
tanto no setor privado quanto no público, bem como 
desafios de falta de acesso a capital, a recursos 
económicos como a terra, a recursos financeiros e a 
tecnologia. E, mais importante, enfrentam violência de 
género devido a mentalidades e estereótipos culturais. 
Esta situação não é diferente na Serra Leoa, onde as 
mulheres enfrentam práticas culturais nocivas, violência 
de género, marginalização na força de trabalho, alto índice 
de analfabetismo e falta de representação política. Não é 
de admirar que as estatísticas atuais mostrem que apenas 
12,3% dos membros do Parlamento e 13,8% dos cargos 
ministeriais são ocupados por mulheres na Serra Leoa.

Nos últimos 25 anos, houve fortes apelos de mulheres 
ativistas por uma legislação que eliminasse a desigual-
dade entre homens e mulheres e pela adoção de um 
sistema de quotas para aumentar a representação das 
mulheres nas esferas política, económica e de tomada 
de decisão na Serra Leoa. Esta advocacia baseou-se na 
constatação de que apenas em países que adotaram 
medidas legislativas para aumentar a paridade de género 
é que foi possível registar melhorias significativas nessa 
igualdade na tomada de decisão. Os esforços de advo-
cacia ao longo dos anos resultaram na promulgação de 
vários projetos de lei sobre a dimensão de género, mas 
não foi possível adotar um sistema de quotas. Em 2007, 
foram aprovadas três Leis sobre Género (GA) - a Lei da 
Violência Doméstica; a Lei de Devolução de Propriedades; 
a Lei de Registo de Casamento e Divórcio Consuetudinário 
– todas visando abordar as regras e costumes arraigados 
que limitaram o espaço para as mulheres da Serra Leoa 
participarem ativamente do desenvolvimento político e 
socioeconómico do país.

A Serra Leoa conseguiu, finalmente, a promulgação do 
projeto de lei de Igualdade de Género e Empoderamento 
das Mulheres (IGEM) pelo Parlamento da Serra Leoa, no 
dia 15 de novembro de 2022. A Serra Leoa torna-se, assim, 
no mais recente país a legislar um sistema de quotas. 
A Lei IGEM procura abordar as disparidades de género, 
estabelecendo um mínimo de 30% de quota para cargos 
eletivos e nomeados, tanto no setor público como no 
setor privado na Serra Leoa.
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Local Councils, of all appointments in the Civil Service, and 
of all appointments in private institutions with more than 
25 employees. The law also establishes that maternity 
leave is extended from 12 weeks to 14 weeks and promotes 
financial Inclusion for women. Finally, this law defines the 
mainstreaming gender requirement across all sectoral 
policies and legal frameworks, the elaboration of gender-
responsive and gender sensitive budgeting, and the 
creation of multi-sectoral Gender Steering Committee 
to overs the implementation of this Act.

If the provisions of the GEWE Act are fully implemented, 
it will significantly increase the participation of Sierra 
Leonean women in politics. This will also have positive 
implications for national development and sustainable 
peace as evidence has shown that increased 
representation of women in politics can significantly 
contribute to the achievement of the SDGs and overall 
national development.

A Lei estabelece um sistema de quotas específico de 
género e prevê: pelo menos 30% de representação 
feminina no Gabinete e no Parlamento, bem como pelo 
menos 30% de todas as nomeações como Embaixador/
Altos Comissários, de todas as nomeações em Conselhos 
Locais, de todas as nomeações na Função Pública e de 
todas as nomeações em instituições privadas com mais 
de 25 trabalhadores. A lei define também a ampliação da 
licença maternidade de 12 para 14 semanas e promove 
a inclusão financeira das mulheres. Finalmente, esta 
lei define o requisito de transversalização do género 
em todas as políticas setoriais e quadros jurídicos, a 
elaboração de uma orçamentação sensível ao género 
e com impacto positivo nesta dimensão, e a criação de 
um Comité do Género multissetorial para supervisionar 
a implementação desta Lei.

Se as disposições da Lei IGEM forem totalmente imple-
mentadas, aumentará significativamente a participação 
das mulheres da Serra Leoa na política. Tal terá, igual-
mente, implicações positivas para o desenvolvimento 
nacional e a paz sustentável, pois as evidências mostram 
que o aumento da representação das mulheres na política 
pode contribuir significativamente para o alcance dos 
ODS e do desenvolvimento nacional em geral.

Abie Kamara 
Ministry of Planning and Economic 
Development of Sierra Leone, Permanent 
Chair of the g7+ Women Forum 

Ministério do Planeamento e Desenvolvimento 
Económico da Serra Leoa, Presidente 
Permanente do Fórum Mulheres g7+

The topic for the third g7+ women’s forum 
is very relevant given that despite the 
advocacy and policy efforts aimed at 
improving gender equality, women are still 
underrepresented in decision making in all 
spheres of life in many of our countries. Our 
objective as a women’s forum is to ensure 
that we keep the discussions going on a 
regular basis on women’s leadership and 
political participation and share policies 
and experiences that could contribute to 
increased representation of women in the 
legislature, in cabinet and in other areas 
and sectors across the g7+.

O tema do terceiro fórum mulheres g7+ é 
muito relevante, pois, apesar dos esforços 
de advocacia e de políticas para melhorar 
a igualdade de género, as mulheres ainda 
estão sub-representadas na tomada de 
decisão em todas as esferas da vida, 
em muitos dos nossos países. O nosso 
objetivo enquanto fórum é garantir que 
continua a existir um debate regular 
sobre liderança e participação política 
das mulheres e partilhar políticas e 
experiências que possam contribuir para 
uma maior representação das mulheres 
nas legislaturas, nos gabinetes e em outras 
áreas e setores nos países do g7+.
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Ambassador Satu Suikkari-Kleven reaffirmed that quotas 
can be an important tool to further advance women's 
participation, not only in politics but in business and in the 
whole society. The UN, the OECD and other international 
organisations have concluded that these kind of targeted 
tools can be very effective in achieving the specific objective 
of increasing the presence of women in key positions.

A Embaixadora Satu Suikkari-Kleven reafirmou que 
as quotas podem ser uma ferramenta importante para 
promover ainda mais a participação das mulheres, não 
apenas na política, mas também no mundo empresarial 
e em toda a sociedade. A ONU, a OCDE e outras orga-
nizações internacionais concluíram que este tipo de 
instrumento, se for bem concebido e direcionado, pode 
ser muito eficaz para alcançar o objetivo específico de 
aumentar a presença de mulheres em posições-chave.

A recent study by UN Women, “Promoting women's 
political participation from quotas to parity”, focusing 
on West and Central Africa, provides a practical guide 
for understanding what kind of quotas have proven to 
be efficient and more impactful. Through comparative 
experiences from the regions, it explores legal options that 
may be considered for the adoption of more favourable 
legal measures fostering greater gender equality and 
parity. Besides mentioning the different types of measures 
and quotas, one of the findings is that legislatures need to 
consider not only what type of quota is political feasible, 
but also its adequacy to various electoral systems. This 
will enable lawmakers, researchers and civil society 
advocates to better understand legal challenges and will 
undoubtedly support efforts to make women’s political 
participation in each region more effective.

Women’s political participation has proven to increase 
through the application of well-designed quotas, namely 
in countries across the African continent that have 
achieved a high level of women’s representation by using 
Temporary Special Measures (TSM), making them an 
inspiration for other countries. According to International 
IDEA, out of 54 African countries, 40 countries have 
introduced policies to promote women in politics at the 
local and/ or national level. 

“According to the Global Gender Gap Report, the most 
persistent gender gaps exist in political participation. 
Women face a double hurdle: not only are there 
significant barriers to attaining leadership positions, 
but even once they are secured, women are likely to 
find it difficult to exert real influence in those roles. 
The absence of full political empowerment of women, 
including as decision-makers in peace processes, 
continues to negatively impact the realisation of all 
human rights, economic and social growth, as well as 
international peace and security”

“De acordo com o Global Gender Gap Report, as dispari-
dades de género mais persistentes verificam-se na parti-
ciznão apenas existem barreiras significativas para alcançar 
posições de liderança, mas mesmo depois de asseguradas, 
é provável que as mulheres tenham dificuldades em exercer 
uma influência real nessas funções. A falta de um pleno 
empoderamento político das mulheres, designadamente 
em posições de decisão no quadro de processos de paz, 
continua a ter impacto negativo na realização de todos os 
direitos humanos, no crescimento económico e social, bem 
como na paz e segurança internacionais”.

Um estudo recente da ONU Mulheres, “Promoting 
women's political participation from quotas to parity”, 
com enfoque na África Ocidental e Central, fornece 
um guia prático para entender que tipo de quotas se 
mostraram mais eficientes e com maior impacto. Através 
de experiências comparativas das regiões, o estudo 
explora as opções legais a tomar em consideração 
para a adoção de medidas legais mais favoráveis para 
a promoção de maior igualdade e paridade de género. 
Além de mencionar os diferentes tipos de medidas e 
quotas, uma das constatações é que os legisladores 
devem ter em atenção não apenas que tipo de quota é 
politicamente viável, mas também a sua adequação aos 
diversos sistemas eleitorais. Isto contribuirá para que os 
legisladores, investigadores e ativistas da sociedade civil 
entendam melhor os desafios legais e para apoiar uma 
maior eficácia dos esforços para aumentar a participação 
política das mulheres em cada região.

A participação política das mulheres tem aumentado 
através da aplicação de quotas bem definidas, nomea-
damente em países do continente africano que alca-
nçaram um alto nível de representação feminina por meio 
de Medidas Especiais Temporárias (TSM), tornando-os 
uma inspiração para outros países . De acordo com a 

UN Women, 2022 
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International IDEA, dos 54 países africanos, 40 países 
introduziram políticas para promover a representação 
das mulheres na política a nível local e/ou nacional.

As medidas podem variar, desde leis de paridade a 
quotas legisladas, aos chamados “assentos reservados” 
e quotas voluntárias para partidos políticos (Caixa 1). As 
leis de paridade (como as que encontramos na África do 
Sul, Togo e Senegal) regulam a nomeação alternada de 
um número igual de mulheres e homens nas listas de 
candidatos. As quotas legisladas (como as que existem no 
Burkina Faso e na República Centro-Africana) exigem que 
os partidos políticos indiquem uma certa percentagem 
de mulheres nas suas listas. Os assentos reservados 
(como na Tanzânia, Mauritânia, Burundi e Uganda) são 
frequentemente regulados na Constituição, estipulando 
que as mulheres devem ser representadas no Parlamento 
numa certa percentagem. Os partidos políticos optam, 
muitas vezes, por quotas voluntárias (como na Namíbia, 
Camarões, África do Sul, Moçambique e Botsuana) 
e podem estipular nos seus estatutos que as listas 
de candidatos devem ser igualmente compostas por 
mulheres e homens.

The measures may range from parity laws to legislated 
quotas to so-called “reserved seats” and voluntary quotas 
for political parties (Box 1). Parity laws (like those found in 
South Africa, Togo and Senegal) regulate the alternating 
nomination of an equal number of women and men 
on candidate lists. Legislated quotas (like those found 
in Burkina Faso and Central African Republic) require 
political parties to nominate a certain percentage of 
women on their lists. Reserved seats (like those found 
in Tanzania, Mauritania, Burundi and Uganda) are often 
regulated in the constitution; they stipulate that women 
are required to be represented in Parliament in a certain 
percentage. Political parties often opt for voluntary quotas 
(as in Namibia, Cameroon, South Africa, Mozambique 
and Botswana) and they stipulate in their statutes that 
the lists of candidates must be equally composed of 
women and men.
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Box 1. Types of Quotas 
and the Electoral Systems

Caixa 1. Tipos de Quotas
e Sistemas Eleitorais

Firstly, a distinction must be made between quotas 
that are regulated in the Constitution and those that are 
legally defined either in a separate law or decree or in the 
electoral law. Secondly, political parties in many countries 
have committed themselves to voluntary quotas for the 
nomination of their candidates. 

1.1. Reserved seats. 

These are typically enshrined in the Constitution, the 
election law, the political party law, or another comparable 
law. Reserved seat quotas guarantee representation by 
requiring a certain percentage or number of seats in 
Parliament to be held by women. A legal basis is necessary 
to ensure that the determined percentage or the seats 
reserved for women in the legislature are legally secured 
and cannot be challenged by any of the contestant 
parties. However, there are a couple of concerns in terms 
of effectiveness. The number of reserved seats may be 
limited so that women still remain a small number of 
seats in the Parliament. Furthermore, the constitutionally 
normed quota may be understood as a maximum quota, 
and thus functions as a glass ceiling. 

1.2. Legislated candidate quotas. 

Candidate quotas by law are designed to influence the 
step from aspirants to candidates for elections at all levels. 
They usually stipulate that political parties must include 
a certain percentage of each sex as candidates, either 
already in the primaries or when nominating electoral 
lists. Depending on the electoral law, candidate quotas 
are implemented in different ways, applying to party lists 
or to a group of single member districts. The proportion 
can vary from a very low percentage up to parity. As 
local communities are where day-to-day issues are dealt 
with, the inclusion of women in local elections should 
not be underestimated. Research shows that quotas for 
national elections are highly correlated with local quotas. 
When applied during the nomination process, candidate 
quotas help place women strategically on a party’s lists 
of candidates (or to be nominated in an electoral district) 
in winnable positions. Placement provisions can range 
from being loose, with little regulation set for women 
to be nominated in a favourable manner (e.g. a certain 

Em primeiro lugar, deve ser feita uma distinção entre quo-
tas que são regulamentadas pela Constituição e aquelas 
que são legalmente definidas em lei ou decreto separado, 
ou na lei eleitoral. Em segundo lugar, salienta-se que 
vários partidos políticos de muitos países aprovaram 
quotas voluntárias para a nomeação de candidatos.

1.1. “Assentos reservados”

Estes são normalmente consagrados na Constituição, 
na lei eleitoral, na lei dos partidos políticos ou noutra lei 
comparável. As quotas de assentos reservados garantem 
a representação ao exigir que uma certa percentagem ou 
número de assentos no Parlamento sejam ocupados por 
mulheres. É necessária uma base legal para garantir que 
a percentagem determinada ou as cadeiras reservadas 
para mulheres naquela legislatura sejam legalmente 
garantidas e não possam ser contestadas por nenhum 
dos partidos concorrentes. No entanto, verificam-se 
algumas preocupações em termos eficácia. O número 
de assentos reservados pode ser limitado, para que 
as mulheres ainda continuem a ocupar um pequeno 
número de lugares no Parlamento. Além disso, a quota 
estabelecida constitucionalmente pode ser entendida 
como uma quota máxima, funcionando assim como um 
“teto de vidro”.

1.2. Quotas de candidatos estabelecidas pela lei 

As quotas de candidatos estabelecidas por lei são con-
cebidas para influenciar a passagem de aspirantes a 
candidatos eleitorais em todos os níveis. Normalmente, 
estipulam que os partidos políticos devem incluir uma 
certa percentagem de candidatos de cada sexo, seja logo 
na fase das primárias ou na indicação de listas eleitorais. 
Consoante a lei eleitoral, as quotas de candidatos são 
implementadas de diferentes formas, aplicando-se a 
listas partidárias ou a um grupo de círculos uninominais. 
A proporção pode variar de uma percentagem muito 
baixa até à paridade. 

Sendo as comunidades locais o local privilegiado para 
abordar as questões do dia-a-dia, a relevância da inclusão 
de mulheres nas eleições locais não deve ser subesti-
mada. As investigações realizadas têm demonstrado 
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percentage of proposed candidates have to be women, 
but there are no obligations as to where to place them, 
so that — in the electoral systems that use lists — they 
can be placed at the end of the list where the likelihood 
of their election is minimal), to strict rules that prescribe 
a specific ranking of women vis-à-vis men. In the latter 
cases, rank-order rules are applied. Another possibility 
is to set a certain percentage ceiling; for example, in the 
first half of the candidate list, the minimum number of 
either sex (men or women) is set to one-third of the total 
number of candidates. 

Non-compliance with legislative or constitutional quotas 
can result in penalties for those political entities who 
did not abide by them. Examples of sanctions issued 
by the legal authorities of a country can range from 
disqualifying candidates to the imposition of fines, up to 
the disqualification of the entire party list.

1.3. Voluntary party quotas. 

Voluntary party quotas are regulated by the parties’ own 
statutes, rules or bylaws. They prescribe the nomination 
of a certain minimum of female candidates. The party 
statute may also determine the respective minimum and 
maximum of male and female candidates and the order of 
their nomination. The IDEA “quota project” has registered 
more than 50 countries where political parties apply 
quotas when nominating their candidates for elections. 
Voluntary party quotas can be very powerful, and they 
have the added advantage of greater sustainability, 
political party ownership and championing on gender 
parity principles. As the name reveals, voluntary party 
quotas are not legally binding but incorporated in the 
statute/bylaws of a political party. Voluntary party quotas 
contributed to significant advances in the representation 
of women in national parliaments in countries as diverse 
as Australia, Germany, Mozambique, Namibia, Nicaragua, 
South Africa and the United Kingdom. 

Voluntary party quotas applied to candidate lists should 
be complemented by ranking-order provisions in order 
to ensure that women are included in leading positions 
of the candidate lists and evenly distributed across the 
entire list of candidates. Parties that have included quotas 
for women in their statutes are more willing to promote 
women in politics.

How effective are quota laws in the different electoral 
systems? There is overwhelming evidence that the 
type of electoral system instituted can greatly affect 

que as quotas para eleições nacionais estão altamente 
correlacionadas com as quotas a nível local. Quando 
aplicadas durante o processo de nomeação, as quotas 
de candidatos ajudam a colocar as mulheres estrategi-
camente nas listas de um partido (ou a serem indicadas 
num distrito eleitoral) em lugares elegíveis.

As disposições de colocação nas listas podem variar, 
entre disposições vagas e com pouca regulamentação 
para que as mulheres sejam nomeadas de maneira 
favorável (por exemplo, uma determinada percentagem 
de candidatos propostos devem ser mulheres, mas 
não existem obrigações quanto a onde as colocar, 
podendo portanto ser colocadas no final da lista, onde 
a probabilidade da sua eleição é mínima), até regras 
mais estritas que determinam uma ordem específica das 
mulheres em relação aos homens. Outra possibilidade 
consiste na definição de um determinado teto percentual: 
por exemplo, na primeira metade da lista de candidatos, o 
número mínimo de ambos os sexos (homens ou mulheres) 
tem de ser um terço do número total de candidatos.

O incumprimento das quotas legislativas ou consti-
tucionais pode resultar em sanções para as entidades 
políticas que não as cumprirem. Os exemplos de sanções 
emitidas pelas autoridades judiciárias podem ir desde a 
desqualificação de candidatos ou a aplicação de multas, 
até a desqualificação da totalidade da lista partidária.

1.3. Quotas voluntárias dos partidos

As quotas partidárias voluntárias são reguladas pelos 
estatutos, regras ou regulamentos dos próprios partidos. 
Estas determinam a nomeação de um número mínimo 
de candidatos do sexo feminino. Os estatutos do partido 
podem ainda definir os respetivos mínimos e máximos 
de candidaturas masculinas e femininas e a ordem da 
sua nomeação.

O IDEA “quota project” identificou mais de 50 países 
onde os partidos políticos aplicam quotas na indicação 
dos seus candidatos eleitorais. As quotas voluntárias dos 
partidos podem ter grande influência e têm a vantagem 
adicional se terem maior sustentabilidade, sentido de 
apropriação por parte do partido político e de liderança 
na defesa dos princípios de paridade de género. Tal 
como o nome indica, as quotas voluntárias dos partidos 
não são legalmente vinculativas, mas incorporadas nos 
estatutos ou regulamentos dos partidos políticos. Estas 
quotas têm contribuído para progressos significativos 
na representatividade das mulheres nos parlamentos 
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women’s chances of election. As is now common 
knowledge, proportional representation systems are 
viewed as the most ‘woman-friendly’. The likelihood 
of being elected is quite high in a proportional system 
with national, federal or local lists or in large districts. If 
a woman is nominated to the first place of a candidate 
list, she has a good chance of being elected in a small 
district. Until now, it has been assumed that gender 
quotas in electoral systems using plurality/majority in 
single member districts are at the very least complicated 
but as a rule ineffective. However, a growing number 
of experiences from countries that use single-member 
district (SMD) systems have proven several effective 
methods for applying quotas in single-member district 
systems. Voluntary party quotas may help to increase 
women’s representation in systems with majority 
voting rights and in SMDs. If the electoral law stipulates 
that women must be nominated in single member 
constituencies where the party was successful in the last 
election, women have a better chance of being elected. 

Given the possibility of “fast track” gender equality 
through quotas, legislators need to consider not 
only what type of quota is politically feasible but 
also in which electoral system. Despite the relatively 
simple implementation of gender quotas in proportional 
representation (PR) electoral systems, changes in electoral 
systems happen if the Constitution is amended and is 
instituted in post-conflict countries. As each system 
has pros and cons, another emerging trend is the 
growing number of countries adopting mixed systems, 
a combination of FPTP and PR.

Source: Speaking notes of Ambassador Satu Suikkari-Kleven. 

nacionais, em países tão diversos como a África do Sul, 
Alemanha, Austrália, Moçambique, Namíbia, Nicarágua 
e Reino Unido.

A aplicação de quotas voluntárias nas listas de candidatos 
dos partidos deve ser complementada por disposições 
sobre a ordem respetiva, a fim de garantir que as mulheres 
sejam incluídas em posições de liderança nessas listas 
e distribuídas uniformemente por toda a lista de candi-
datos. Os partidos que incluíram quotas para mulheres 
nos seus estatutos são mais propícios à promoção do 
papel das mulheres na política.

Quão efetivas são as leis de quotas nos diferentes 
sistemas eleitorais? Existem evidências fortes de que o 
tipo de sistema eleitoral pode afetar significativamente 
as hipóteses de eleição das mulheres. Os sistemas de 
representação proporcional são comumente encarados 
como sendo os mais favoráveis às mulheres. A probabili-
dade de eleição é bastante alta num sistema proporcional 
com listas nacionais, federais ou locais, ou em grandes 
círculos eleitorais. Se uma mulher for indicada para o 
primeiro lugar de uma lista de candidatos, tem uma 
hipótese significativa de ser eleita num pequeno círculo 
eleitoral. Até agora, tem-se assumido que as quotas de 
género nos sistemas eleitorais de pluralidade/maioria 
em círculos uninominais são, no mínimo, complica-
das e normalmente ineficazes. No entanto, um número 
crescente de experiências de vários países que usam 
sistemas de círculo uninominal tem demonstrado vários 
métodos eficazes para aplicar quotas nestes sistemas. As 
quotas voluntárias dos partidos políticos podem ajudar 
a aumentar a representação das mulheres em sistemas 
com direitos de voto assentes na maioria e em círculos 
uninominais. Se a lei eleitoral estipular que as mulheres 
devem ser nomeadas em círculos eleitorais uninominais 
onde o partido tenha sido bem-sucedido nas eleições 
anteriores, estas têm mais hipóteses de serem eleitas.

Tendo em conta a possibilidade de “acelerar” a igual-
dade de género através de quotas, os legisladores 
devem ter em consideração não apenas que tipo de 
quota é politicamente viável, mas também qual o 
sistema eleitoral. Apesar da implementação relativa-
mente simples de quotas de género nos sistemas eleito-
rais de representação proporcional, podem ser suscitadas 
mudanças nos sistemas eleitorais se a Constituição for 
alterada e for instituída em países pós-conflito. Como cada 
sistema tem prós e contras, outra tendência emergente 
é o número crescente de países que adotam sistemas 
mistos, ou seja, uma combinação de sistemas de maioria 
simples e de representação proporcional.

Fonte: Notas de intervenção da Embaixadora Satu Suikkari-Kleven. 
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Satu Suikkari-Kleven also pointed out the historical 
importance of quotas in Finland, where they contributed 
to increased gender equality in several bodies and better 
decision-making. In Finland, quotas established for the 
public sector have a gender-neutral approach, in which 
the proportion of both women and men must be at least 
40 per cent in planning and decision-making bodies 
of central and local government1. This type of quotas 
promotes a gender balance and are applied to themes 
and sectors where women or men tend to be the majority, 
in order to eliminate the idea of certain issues being only 
for certain genders.

In the private sector, the equitable representation of 
women and men in the top management of companies in 
Finland was not achieved in the same way as in political 
leadership positions. Nevertheless, there is progress: 
the share of women on the boards of Finnish listed 
companies rose from only 12%, in 2007, to 30% in 2020. 
According to the recommendations of Finnish Corporate 
Governance Model (Hallinnointikoodit), listed companies 
must elect both genders to their board of directors and, 
if the company does not follow this recommendation, it 
must justify the deviation publicly.

The European Union has agreed to impose gender quotas 
to ensure women have at least 40% of seats on the boards 
of large companies. Currently, among the largest listed 
companies in the European Union (EU-27) in 2021, only 
20.2% of executives and 7.8% of CEOs were women. At 
global level, in 2021, the proportion of women in senior 
management roles grew to 31%, the highest number ever 
recorded; however, the higher up the corporate ladder, 
the fewer women, as women continue to be less likely 
to reach the top levels of management.

Satu Suikkari-Kleven destacou, igualmente, a importân-
cia que as quotas desempenharam historicamente na 
Finlândia, onde contribuíram para aumentar a igualdade 
de género em diversos órgãos e melhorar a tomada de 
decisões. Na Finlândia, as quotas estabelecidas para o 
setor público têm uma abordagem neutra em termos de 
género, na qual a proporção de mulheres e homens deve 
ser de, pelo menos, 40% nos órgãos de planeamento e 
tomada de decisão do governo central e local. Este tipo 
de quotas promove o equilíbrio de género e aplica-se a 
temas e setores onde existe tendência para as mulheres 
ou os homens serem maioritários, de forma a eliminar 
a ideia de que determinados assuntos são apenas para 
determinados géneros.

No setor privado, a representação equitativa de mul-
heres e homens nos altos cargos de administração das 
empresas na Finlândia não foi alcançada da mesma forma 
que nos cargos de liderança política. No entanto, houve 
avanços: a participação de mulheres nos conselhos de 
administração das empresas finlandesas cotadas em 
bolsa passou de apenas 12%, em 2007, para 30% em 2020. 
De acordo com as recomendações do Finnish Corporate 
Governance Model (Hallinnointikoodit), as empresas lis-
tadas em bolsa devem eleger ambos géneros para o 
seu conselho de administração e, caso a empresa não 
siga esta recomendação, deverá justificar publicamente 
esse desvio.

A União Europeia acordou a imposição de quotas de 
género para garantir que as mulheres tenham pelo 
menos 40% dos assentos nos conselhos de administração 
das grandes empresas. Atualmente, entre as maiores 
empresas cotadas na bolsa da União Europeia (UE-27) 
em 2021, apenas 20,2% dos cargos executivos e 7,8% dos 
CEO eram mulheres. A nível global, em 2021, a proporção 
de mulheres em cargos de gestão sénior aumentou para 
31%, o número mais elevado alguma vez registado; no 
entanto, quanto mais alto o cargo, menos mulheres, pois 
continua a ser menos provável que as mulheres cheguem 
aos níveis mais altos da administração.

1 The quota regulation applies to the public sector including government committees, advisory boards and working groups, municipal bodies and bodies 
established for the purpose of inter-municipal cooperation, excluding municipal councils. The equality rule is applied to executive or administrative bodies of 
agencies and institutions if they exercise public authority; executive or administrative bodies of companies in which the Government or a municipality is the 
majority shareholder; bodies of indirect public administration, if they exercise public authority. Bodies that exercise public authority are, for instance, pension 
institutions, chambers of commerce, private educational institutions and student unions.

14

g7+ WOMEN FORUM ||| FÓRUM MULHERES g7+



Ana Catarina Mendes also highlighted how quotas has 
been as important instrument for promoting women’s 
participation and equality in political and economic 
spheres, particularly in Portugal. Although some criticism 
and prejudice about quota systems may still exist, the 
voluntary quotas of political parties and the law adopted 
by the European Union’s member states have played 
a crucial role in encouraging women’s participation in 
power and in political life.

In 2006, the first Parity Law approved by the Portuguese 
Parliament established that the lists for the European 
Parliament and local municipalities, city halls and parish 
councils should guarantee a minimum participation of 
30% for both genders. The Law of 2009 increased the limit 
to 40% and defined that more than two candidates of the 
same gender cannot be included in consecutive positions 
in the ranking for the deciding bodies. In Portugal, this 
has significantly contributed to increase the number of 
women in power and in leadership positions. There were 
also other steps taken forward: until a few years ago, it 
was usual to see boards of public companies composed 
only of men, but today, the law establishes gender 
representation quotas, requiring that boards of directors 
should have at least 32% of each gender. 

Nevertheless, other areas of society are still a big 
challenge. In universities, women are the majority of 
students, but very few reach the position of dean. In 
sports, there is a significant increase of female athletes, 
but female representation in the managing boards of 
football, water football, gymnastics and other sports is 
scarce. Portugal has therefore recently created a working 
group for gender equality in sports, as sports is regarded 
as a fundamental factor for inclusion in society.

Ana Catarina Mendes também destacou a forma como as 
quotas têm sido um importante instrumento de promoção 
da participação e igualdade das mulheres nas esferas 
política e económica, especificamente em Portugal. 
Embora ainda existam algumas críticas e preconceitos 
sobre os sistemas de quotas, as quotas voluntárias dos 
partidos políticos e a lei adotada pelos Estados membros 
da União Europeia têm desempenhado um papel crucial 
no incentivo à participação das mulheres no poder e na 
vida política.

Em 2006, a primeira Lei da Paridade aprovada pela 
Assembleia da República estabeleceu que as listas ao 
Parlamento Europeu e para as autarquias locais, câmaras 
e juntas de freguesia deveriam garantir uma participação 
mínima de 30% para ambos os sexos. A Lei de 2009 
aumentou o limite para 40% e definiu que mais de dois 
candidatos do mesmo gênero não podem ser incluídos 
de forma consecutiva no ranking dos órgãos deliberati-
vos. Em Portugal, isto tem contribuído significativamente 
para aumentar o número de mulheres no poder e em 
cargos de liderança. Outros passos importantes foram 
dados: até há poucos anos, era comum os conselhos de 
administração das companhias cotadas em bolsa serem 
totalmente compostos por homens, mas atualmente a 
lei estabelece quotas de representação, exigindo que 
os conselhos de administração tenham pelo menos 32% 
de cada género.

No entanto, outras áreas da sociedade ainda incorporam 
grandes desafios. Nas universidades, as mulheres são a 
maioria dos alunos, mas pouquíssimas chegam ao cargo 
de reitora. No desporto, verifica-se um aumento signifi-
cativo de atletas do sexo feminino, mas a representação 
feminina nos quadros dirigentes do futebol, futebol 
aquático, ginástica e outras modalidades é escassa. 
Assim, Portugal criou, recentemente, um grupo de tra-
balho para a igualdade de género no desporto, uma vez 
que o desporto é considerado um fator fundamental de 
inclusão na sociedade.
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Ana Catarina Mendes 
Deputy Minister of Parliamentary Affairs 
of Portugal

Ministra Adjunta e dos Assuntos 
Parlamentares de Portugal

Gender equality is crucial for democracy 
and for fighting the alert signs of increasing 
fundamentalism and radicalism. A more 
balanced society needs the contribution of 
men, women and everyone who is willing 
to build a fair and inclusive society. Women 
don’t want to be equal to men, we want to 
be different but with the same rights – and 
that is what makes a society that respects 
human rights.

A igualdade de género é crucial para 
a democracia e para combater os 
sinais de alerta de fundamentalismo e 
radicalismo crescentes. Uma sociedade 
mais equilibrada precisa do contributo 
de homens, mulheres e de todos que 
se dispõem a construir uma sociedade 
justa e inclusiva. As mulheres não querem 
ser iguais aos homens, queremos ser 
diferentes mas com os mesmos direitos 
– e é isso que faz uma sociedade que 
respeita os direitos humanos.

“
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The speakers approached some challenges and 
perspectives of equality and the quota systems around 
the world, including in Portugal, therefore exchanging 
experiences and knowledge that may be useful for 
fragile countries.

As oradoras abordaram alguns dos desafios e pers-
petivas sobre a igualdade e os sistemas de quotas no 
mundo, designadamente em Portugal, partilhando assim 
experiências e conhecimento que pode ser útil para os 
países em situação de fragilidade.

Perspectives on the 
implementation of the 
quota system 

Perspetivas sobre a 
implementação do 
sistema de quotas
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Albertina Jordão, em representação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em Lisboa, focou-se na 
igualdade para promover os direitos fundamentais no 
trabalho, designadamente na questão da igualdade 
salarial. A igualdade é reconhecida desde 1998 como 
um dos quatro princípios sobre direitos no trabalho, e 
a igualdade salarial é reconhecida desde a década de 
1990 pela comunidade internacional como um direito 
humano no âmbito dos princípios fundamentais. Cerca 
de 70 anos após a aprovação da Convenção n.º 100 
sobre igualdade salarial (1951), 92% dos países membros 
ratificaram esta convenção (174 ratificações), incluindo a 
maioria dos membros do g7+.

Ainda assim, os avanços têm sido lentos, pois as estima-
tivas apontam que a disparidade salarial entre homens 
e mulheres permanece em torno de 20%, em média, 
a nível global. Tal acontece porque a discriminação 
não constitui uma ocorrência excecional, mas sim um 
fenómeno sistêmico que está frequentemente enraizado 
no funcionamento dos locais de trabalho e nos valores 
e regras culturais e sociais dominantes.

Além disso, enquanto a discriminação direta na remu-
neração, traduzida pelo princípio de “salário igual para 
trabalho igual” tem sido mais fácil de combater pelos 
governos através da legislação, o conceito de “salário 
igual para trabalho de igual valor” mencionado nesta 
Convenção Internacional é por vezes difícil de ser com-
preendido e, portanto, mais desafiador na sua aplicação 
prática. Refere-se não só a homens e mulheres que 
têm qualificações semelhantes e que desempenham 
o mesmo tipo de trabalho em condições equivalentes, 

Albertina Jordão, on behalf of the International Labour 
Organization (ILO) in Lisbon, focused on equality to 
promote fundamental rights at work, including the 
issue of equal pay. Equality is recognised since 1998 as 
one of the four principles on rights at work, and equal 
pay is recognised since the 1990s by the international 
community as a human right within the scope of 
fundamental principles. Around 70 years after the 
approval of ILO Convention n.º 100 on equal pay (1951), 
92% of member countries have ratified it (174 ratifications), 
including the majority of g7+ members. 

Despite this, progresses have been slow, as estimates 
point out that the salary gap between men and women 
remains around 20% in average, at global level. This 
happens because discrimination is not an exceptional 
occurrence, but rather a systemic phenomenon that 
is often rooted in the way workplaces function and in 
dominant cultural and social values and rules.

Furthermore, while direct discrimination in remuneration, 
translated by the “equal pay for equal work” principle 
has been easier to combat by governments through 
legislation, the concept of “equal pay for work of equal 
value” mentioned in this International Convention is 
sometimes difficult to be understood and therefore more 
challenging to be applied in practice. It refers not only 
to men and women that have similar qualifications and 
do more or less the same type of work on equivalent 
conditions, but also to “work of equal value”, which may 
entail jobs performed under different conditions that 
require different skills, different effort levels or levels of 
responsibility, and even different professions, despite 
having equal value in their contents or substance. 
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2 For a detailed analysis about issues of equal pay, please see the Report of the II g7+ Women Forum, held in May 2022.

2 Para uma análise detalhada sobre as questões da igualdade salarial, consulte o Relatório do II Fórum Mulheres g7+, realizado em maio de 2022.

Information and transparency are also key in dealing with 
salary equality - information that is complete, available 
and accessible, disaggregated by sex –, which require 
specific techniques and methodologies to carry out 
the necessary objective analysis and evaluation of 
work, regarding the issue of “equal value”. ILO has made 
available the necessary tools for the countries to be 
involved in these processes and be able to compare 
competencies, skills, responsibilities, efforts and working 
conditions. The ILO has also launched the Equal Pay 
International Coalition (EPIC) that includes a network of 
experts, provides for team meetings between countries 
and contains a database on legislation about equal pay 
around the world2.

mas também a “trabalhos de igual valor”, que podem 
implicar trabalhos executados em condições diversas 
que requerem diferentes competências, diferentes níveis 
de esforço ou níveis de responsabilidade, e mesmo 
profissões diferentes, ainda que tenham igual valor no 
seu conteúdo ou substância.

A informação e a transparência são igualmente funda-
mentais para abordar a igualdade salarial – informação 
completa, disponível e acessível, desagregada por sexo 
–, o que exige técnicas e metodologias específicas para 
a necessária análise e avaliação objetiva do trabalho, 
quanto à questão da “igualdade valor". A OIT tem dis-
ponibilizado as ferramentas necessárias para que os 
países se envolvam nesses processos e possam com-
parar competências, capacidades, responsabilidades, 
esforços e condições de trabalho. A OIT lançou também 
a coligação Equal Pay International Coalition (EPIC), a qual 
inclui uma rede de especialistas, realiza reuniões entre 
países e incorpora uma base de dados sobre legislação 
de igualdade salarial em todo o mundo2.
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Suzana Tavares da Silva briefly summarised the 
Portuguese legislation on quotas (Box 2). Being gender 
equality predominantly a cultural issue, more than a 
legislative one, she considered that the most important 
issue is education for equality.

Quotas may entail the risk of creating a glass ceiling 
effect, particularly in most culturally unequal societies. 
However, the prejudice exists, with or without quotas, as 
there is still a resistance to the efforts of women to reach 
top positions, and women still find it difficult to advance 
beyond a certain level of management. 

A recent empirical study (by Bruna Gonçalves Ribeiro, 
University of Minho) shows that the setting of quotas 
has led to an increase in female presence in municipal 
elective bodies. This is particularly relevant given the fact 
that in Portugal only 1 in 10 mayors are women. 

Another interesting conclusion of existing studies is that in 
professional sectors where the access requires academic 
qualifications, women are leaders as opposed to the 
sectors where the access is made by appointment. In 
Portugal, for instance, 62% of judges and 56% of doctors 
are women. At the university, although the average 
numbers still point to lower shares of women as university 
professors, the number will easily increase in the next 
years, as they are already predominant when we look 
to younger university professors and the ones that will 
join over the next years. The scenario is much more 
complicated and adverse in positions by appointment.

Suzana Tavares da Silva resumiu brevemente a legislação 
portuguesa sobre quotas (Caixa 2). Sendo a igualdade 
de género uma questão predominantemente cultural, 
mais do que legislativa, considerou que a questão mais 
importante é a educação para a igualdade.

As quotas podem incluir o risco de criarem um efeito de 
“teto de vidro”, particularmente na maioria das sociedades 
que sejam culturalmente muito desiguais. No entanto, 
o preconceito existe, com ou sem quotas, pois ainda 
há resistência aos esforços das mulheres para alcançar 
cargos de liderança ou de topo, e as mulheres ainda 
encontram dificuldades para avançar para além de um 
determinado nível de gestão. 

Um estudo empírico recente (de Bruna Gonçalves Ribeiro, 
Universidade do Minho) mostra que a fixação de quotas 
tem conduzido a um aumento da presença feminina 
nos órgãos eletivos municipais. Isto é particularmente 
relevante, dado que em Portugal apenas 1 em cada 10 
autarcas são mulheres.

Outra conclusão interessante dos estudos existentes é 
que, nos setores profissionais onde o acesso exige habili-
tações académicas, as mulheres lideram, ao contrário dos 
setores onde o acesso é feito por nomeação. Em Portu-
gal, por exemplo, 62% dos juízes e 56% dos médicos são 
mulheres. Na Universidade, embora os números médios 
ainda apontem para menor participação das mulheres 
como professoras universitárias, o número aumentará 
facilmente nos próximos anos, pois as mulheres são já 
predominantes quando olhamos para as professoras 
universitárias mais jovens e para as que ingressarão nos 
próximos anos. O cenário torna-se bem mais complicado 
e adverso relativamente aos cargos por nomeação.
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Box 2. Developments in 
Portuguese legislation 
regarding quotas

Caixa 2. Evolução na 
legislação portuguesa 
sobre quotas

• Organic Law No. 3/2006 (amended by Organic Laws No. 
1/2017 and 1/2019) - law on parity in collegiate bodies 
that are politically representative (National Parliament, 
European Parliament and Municipal Assemblies):

• For the purposes of applying this law, parity means 
a minimum representation of 40% of each gender, 
rounded up, whenever necessary, to the nearest unit;

• In order to comply with the provisions of the previous 
number, no more than two candidates of the same 
gender may be placed, consecutively, in the ordering 
of the list.

• Law no. 62/2017 - System of balanced representation 
between women and men in the management and 
supervisory bodies of public sector entities and companies 
listed on the stock exchange:

• Balanced representation means 33.3% of the 
proportion of people of each gender designated for 
each management and supervisory body of each 
public sector company and companies listed on the 
stock exchange;

• In the event of non-compliance in the corporate 
public sector, the designation acts are null and there 
is room for new designation acts to be carried out by 
Government members responsible for the finance 
area and the respective sector of activity; and in the 
case of listed companies, the Portuguese Securities 
Market Commission (CMVM) imposes compliance with 
those percentages, which may lead to the application 
of a compulsory pecuniary penalty (in the amount of 
up to one month of remuneration of the respective 
management or supervisory body, for each semester 
of non-compliance).

• Lei orgânica n.º 3/2006 (alterada pelas leis orgânicas 
n.º1/2017 e 1/2019) lei da paridade nos órgãos colegiais 
(Assembleia da República, Parlamento Europeu e Assem-
bleias Municipais) representativos do poder político

• Entende-se por paridade, para efeitos de aplicação 
da presente lei, a representação mínima de 40 % 
de cada um dos sexos, arredondada, sempre que 
necessário, para a unidade mais próxima;

• Para cumprimento do disposto no número anterior, 
não podem ser colocados mais de dois candidatos do 
mesmo sexo, consecutivamente, na ordenação da lista

• Lei n.º 62/2017 Regime da representação equilibrada 
entre mulheres e homens nos órgãos de administração 
e de fiscalização das entidades do sector público 
empresarial e das empresas cotadas em bolsa

• Representação equilibrada significa 33,3% de pro-
porção de pessoas de cada sexo designadas para 
cada órgão de administração e de fiscalização de 
cada empresa do sector público empresarial e das 
empresas cotadas em bolsa; 

• Em caso de incumprimento no sector público 
empresarial os atos de designação são nulos e há lugar 
à prática de novos atos de designação por membros 
do Governo responsáveis pela área das finanças e pelo 
respetivo sector de atividade; e no caso das empresas 
cotadas em bolsa a CMVM impõe o cumprimento 
daquelas percentagens, podendo haver lugar à 
aplicação de uma sanção pecuniária compulsória (no 
valor de até um mês de remunerações do respetivo 
órgão de administração ou de fiscalização, por cada 
semestre de incumprimento).
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• Lei n.º 26/2019 Regime da representação equilibrada 
entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos 
órgãos da Administração Pública

• Representação equilibrada significa 40% de pessoas 
de cada sexo nos cargos e órgãos de institutos públi-
cos, associações públicas profissionais, instituições 
de ensino superior públicas, fundações públicas e 
outras entidades públicas de base associativa;

• No caso de órgãos colegiais eletivos, nas listas de 
candidatura os dois primeiros candidatos não podem 
ser do mesmo sexo e não pode haver mais de dois 
candidatos do mesmo sexo seguidos;

• O incumprimento destas regras determina a nuli-
dade dos atos

Fonte: Intervenção de Suzana Tavares da Silva.

• Law No. 26/2019 - System of balanced representation 
between men and women in management positions and 
public administration bodies:

• Balanced representation means 40% of people 
of each gender in positions and bodies of public 
institutes, public professional associations, public 
higher education institutions, public foundations and 
other public entities of associative nature;

• In the case of elective collegiate bodies, in the 
candidacy lists the first two candidates cannot be of 
the same gender and there cannot be more than two 
candidates of the same gender in a row;

• Failure to comply with these rules determines the 
nullity of the acts.

Source: Presentation by Suzana Tavares da Silva.
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Sara Falcão Casaca specifically addressed the 
representation of women and men in the management 
bodies of companies listed on the stock exchange and 
in the public business sector. As mentioned above, the 
quotas applied in Portugal to these specific areas are 
very recent, as the legislation was only approved in 2017.

For that, it is important to analyse some indicators 
regarding the situation of women in the labour market. 
Portugal is one of the EU countries with higher level of 
participation of women in labour market, and it is closer 
to countries in the north of Europe regarding this indicator 
(the Netherlands, Sweden, Germany, Denmark) than with 
the south Europe countries (Spain, Italy and Greece) with 
which is usually more easily compared. However, in many 
of the countries where the employment rate of women 
is high, they are mainly working part-time, which is not 
the case in Portugal, where 90% is employed full-time. 

Another very important data is about the employment 
rate of women who are mothers and specifically of small 
children, lower than 6 years old, where Portugal has the 
highest employment rate in the European Union. In most 
countries, the employment rate declines with maternity, 
particularly when children are smaller, but Portugal is 
among the few countries where this does not happen. 
In fact, the employment rate of women who are mothers 
is higher than the one who are not mothers. Thus, we 
can conclude that the employment rates of women in 
Portugal are high, intensive and continuous. 

Furthermore, women currently have higher school levels 
and there are increasingly more women in qualified 
professions. The main persistent weaknesses in the 
labour market are related to wage differences, precarious 
labour and glass ceilings, meaning vertical sexual 
segregation and the representation in strategic decision-
making positions, namely in companies/business sector. 

The project “Women on boards” was able to follow the 
effects of the 2017 law enforcement in the country. One 
of the first objectives was to understand how the law 
would change the composition of the managing boards, 
administration, board of directors, supervision boards 
and executive or non-executive positions, to correctly 
characterise the profile of men and women who are in 
these managing positions. The database of the project is 
open and available and includes the profile of more than 
500 men and women who are in the boards, comparing 
their schooling, professional experience, and other career 
attributes that allow us to understand how board dynamics 

Sara Falcão Casaca abordou especificamente a rep-
resentação de mulheres e homens nos órgãos de 
gestão das empresas cotadas em bolsa e no setor 
público empresarial. Como referido anteriormente, as 
quotas aplicadas em Portugal a estas áreas específicas 
são muito recentes, uma vez que a legislação só foi 
aprovada em 2017. 

Para tal, é relevante analisar alguns indicadores referentes 
à situação da mulher no mercado de trabalho. Portugal 
é um dos países da UE com maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, estando mais próximo 
dos países do norte da Europa neste indicador (Holanda, 
Suécia, Alemanha, Dinamarca) do que dos países do 
sul da Europa (Espanha , Itália e Grécia) com os quais 
costuma ser mais facilmente comparado. No entanto, 
em muitos dos países onde a taxa de emprego das 
mulheres é elevada, estas trabalham maioritariamente 
a tempo parcial, o que não acontece em Portugal, onde 
90% trabalha a tempo inteiro.

Outro dado muito importante refere-se à taxa de 
emprego das mulheres que são mães e, concretamente, 
dos filhos pequenos, com idade inferior a 6 anos, onde 
Portugal tem a taxa de emprego mais elevada da União 
Europeia. Na maioria dos países, a taxa de emprego 
diminui com a maternidade, sobretudo quando os filhos 
são mais pequenos, mas Portugal é dos poucos países 
onde isso não acontece. Com efeito, a taxa de emprego 
das mulheres que são mães é superior à das que não 
são mães. Assim, podemos concluir que as taxas de 
emprego das mulheres em Portugal são elevadas, 
intensas e contínuas.

Além disso, as mulheres têm atualmente níveis de esco-
laridade mais elevados e existem cada vez mais mulheres 
em profissões qualificadas. As fragilidades principais e 
persistentes no mercado de trabalho prendem-se com as 
diferenças salariais, a precariedade do trabalho e os “tetos 
de vidro”, designadamente a segregação sexual vertical 
e a representação em cargos de decisão estratégica, 
nomeadamente nas empresas/setor empresarial.

O projeto “Women on boards” conseguiu acompanhar os 
efeitos da aplicação da lei de 2017 no país. Um dos pri-
meiros objetivos foi entender a forma como a lei mudaria 
a composição dos conselhos de gestão, administração, 
conselhos diretivos, conselhos fiscais e cargos executi-
vos ou não executivos, para caracterizar corretamente 
o perfil de homens e mulheres que ocupam esses car-
gos de direção e gestão. A base de dados do projeto 
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have changed. Do women that join these boards have 
equal voice? Is there an effective representation of women 
in the managing boards? Their participation is recognised 
as legitimate and influence the processes of decision-
making? This project was concluded in end-2021, with 
the launch of a White Paper (in Portuguese) including 
a detailed diagnosis and recommendations for public 
policy, which aim to overcome the limitations found in 
the law and its enforcement.

The situation in the European Union member states is 
very diverse, as 11 countries didn’t approve any incentive 
measure to reach more women in the managing boards, 
others have chosen a soft approach with incentives 
for voluntary self-regulation in companies and without 
sanctions for noncompliance, and finally a group of 
countries have a regulation with a binding approach (in 
which Portugal is included). 

In Portugal, the law establishes that, from January 
2018, public companies, companies from the public 
corporate sector at central level, and companies from 
the local system associated with the municipalities 
should have at least 33% of the under-represented 
gender in their administration bodies. For the listed 
companies, because the representation of women 
was so low, it was decided to have an intermediate 
threshold of 20% in 2018 and 33% from 2020 onwards. 
These goals don´t seem to be very ambitious, as they 
are very far from the 40% threshold, but these measures 
were really demanding for listed companies considering 
the background situation in Portugal.

Just twenty or fifteen years ago, the representation 
of women in the boards of the main listed companies 
was very worrying, both in the EU average and in 
Portugal (Figure 1). Portugal started to adopt incentive 
measures for voluntary self-regulation in 2012, by inviting 
the listed companies to adopt strategies that enable 
plural attendance or participation of men and women in 
managing boards. However, as illustrated by the graph, 
it was only on Portugal adopted and enforced a law on 
this issue that the gap from the EU average started to 
narrow. The law therefore accelerated a change that 
was very feeble before.

There are, nevertheless, limitations to the existing law. 
The first is that it does not apply to certain positions. In 
practice, companies started appointing women mainly to 
non-executive positions (almost 38% of women in these 
positions), while the representation in executive positions 

é aberta e está disponível, incluindo o perfil de mais de 
500 homens e mulheres que integram os conselhos, e 
comparando sua escolaridade, experiência profissional e 
outros atributos profissionais, que permitem compreender 
a forma como a dinâmica dos conselhos se alterou. As 
mulheres que compões esses conselhos têm uma voz 
igual? Existe uma representação efetiva de mulheres 
nos conselhos de administração? A sua participação é 
reconhecida como legítima e influencia os processos de 
tomada de decisão? Este projeto foi concluído no final 
de 2021, com o lançamento de um Livro Branco, o qual 
inclui um diagnóstico detalhado e recomendações para 
as políticas públicas, que visam ultrapassar as limitações 
encontradas na lei e na sua aplicação.

A situação nos Estados membros da União Europeia 
é muito diversificada, pois 11 países não aprovaram 
qualquer medida de incentivo para alcançar um maior 
número de mulheres nos conselhos de administração, 
outros optaram por uma abordagem “suave” com incen-
tivos à autorregulação voluntária nas empresas e sem 
quadro sancionatório em caso de incumprimento e, por 
último, um grupo de países possui uma regulamentação 
com carácter vinculativo (no qual Portugal se inclui).

Em Portugal, a lei estabelece que, a partir de janeiro 
de 2018, as empresas públicas, as empresas do setor 
público empresarial a nível central e as empresas a nível 
local associadas aos municípios devem ter pelo menos 
33% do género sub-representado nos seus corpos de 
administração. Para as empresas cotadas em bolsa, como 
o nível de representatividade das mulheres era tão baixo, 
optou-se por um limiar intermédio de 20% em 2018 e de 
33% a partir de 2020. Estas metas não parecem ser muito 
ambiciosas, na medida em que estão muito longe do 
limiar de 40%, mas foram medidas muito exigentes para 
as empresas cotadas em bolsa, tendo em consideração 
a situação de base em Portugal.

Há apenas quinze ou vinte anos, a representação de 
mulheres nos conselhos de administração das principais 
empresas cotadas em bolsa era muito preocupante, tanto 
na média da UE como em Portugal (Figura 1). Portugal 
passou a adotar medidas de incentivo à autorregulação 
voluntária em 2012, convidando as empresas cotadas em 
bolsa a adotar estratégias que viabilizassem a presença e 
participação plural de homens e mulheres nos conselhos 
de administração. No entanto, conforme ilustrado pelo 
gráfico, só quando Portugal adotou e aplicou uma lei sobre 
esta matéria é que a diferença em relação à média da 
UE começou a diminuir. A lei veio, assim, acelerar uma 
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has remained low and has even declined (Figure 2). 
One of the recommendations of the above-mentioned 
White Paper is that, when assessed and reviewed, the 
law should be able to include thresholds for executive 
and non-executive positions.

The current scenario is different, because finally an EU 
Directive on this issue has been approved, after more than 
10 years of discussions and lack of consensus among 
EU countries. The European countries that adopted 
binding legislation are the ones that exceeded the 
parity minimum level, as is the case of France, Norway, 
Italy and Belgium, while the countries that still don’t have 
any frameworks for regulating and supporting change 
are generally the ones with lower shares of women in 
administration boards of the main listed companies.

mudança que anteriormente era incipiente.

Existem, no entanto, limitações à legislação existente. A 
primeira é que não se aplica a determinados cargos. Na 
prática, as empresas passaram a indicar mulheres prin-
cipalmente para cargos não executivos (quase 38% das 
mulheres nesses cargos), enquanto a representatividade 
em cargos executivos permaneceu baixa e até registou 
um decréscimo (Figura 2). Uma das recomendações do 
Livro Branco acima mencionado é que, quando avaliada 
e revista, a lei deveria poder incluir limiares para cargos 
executivos e não executivos.

O contexto atual é diferente, pois finalmente foi aprovada 
uma Diretiva da UE nesta matéria, após mais de 10 anos 
de discussões e falta de consenso entre os países da UE. 
Os países europeus que adotaram legislação vinculativa 
são aqueles que vieram a ultrapassar o nível mínimo 
de paridade, como é o caso da França, Noruega, Itália 
e Bélgica, enquanto os países que ainda não possuem 
estruturas para regular e apoiar a mudança são geral-
mente os que registam menor participação de mulheres 
nos conselhos de administração das maiores empresas 
cotadas em bolsa.
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Figure 1
Progress in the share of women in boards of the major listed companies in Portugal and in the European Union (2003-2021*)

EU**

Portugal

CMR n.º19/2012

CMR n.º 11-A/2015

Entry into force of the Law n.º62/2017, 
minimum threshold of 20%

Minimum threshold of 33,3%

Source: Casaca, Sara Falcão (coord.), Maria João Guedes, Susana Ramalho Marques, Nuno Paço, e Heloísa Perista. 2021. Equilíbrio entre Mulheres 
e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade (Livro Branco). Lisboa: SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações.

Notes: *2021 percentages are from May; **EU percentages are for EU-27. CMR = Council of Ministers Resolution

Progress in the share of women in boards of the major listed companies in Portugal: disaggregation by executive 
and non-executive positions (2012-2021*)**

Figure 2

Não-executivos

Executivos

Entry into force of the Law n.º62/2017, 
minimum threshold of 20%

Minimum threshold of 33,3%

Source: Casaca, Sara Falcão (coord.), Maria João Guedes, Susana Ramalho Marques, Nuno Paço, e Heloísa Perista. 2021. Equilíbrio entre Mulheres 
e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade (Livro Branco). Lisboa: SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações.

Notes: *2021 percentages are from May; **The source doesn´t provide disaggregated data before 2012.
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Figura 1

Evolução da percentagem de mulheres nos órgãos de administração das maiores empresas cotadas em bolsa em 
Portugal e na União Europeia (2003-2021*)

Evolução da percentagem de mulheres nos órgãos de administração das maiores empresas cotadas em bolsa em 
Portugal: desagregação por cargos executivos e não-executivos (2012-2021*)**

Figura 2

Fonte: Casaca, Sara Falcão (coord.), Maria João Guedes, Susana Ramalho Marques, Nuno Paço, e Heloísa Perista. 2021. Equilíbrio entre Mulheres 
e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade (Livro Branco). Lisboa: SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações.

Fonte: Casaca, Sara Falcão (coord.), Maria João Guedes, Susana Ramalho Marques, Nuno Paço, e Heloísa Perista. 2021. Equilíbrio entre Mulheres 
e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade (Livro Branco). Lisboa: SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações.

UE**

Portugal

Não-executivos

Executivos

Notas: *Os valores de 2021 reportam ao mês de maio; **Os valores da UE em 2020 e 2021 correspondem aos valores da UE-27. 
RCM = Resolução do Conselho de Ministros

Notas: *Os valores de 2021 reportam ao mês de maio; **A fonte não disponibiliza informação desagregada por cargos para o período anterior a 2012.

RCM n.º19/2012,
de 8 de março

RCM n.º 11-A/2015
de 6 de março

Entrada em vigor da Lei n.º62/2017, 
limiar mínimo de 20%

limiar mínimo de 33,3%

Entrada em vigor da Lei n.º62/2017, 
limiar mínimo de 20%

limiar mínimo de 33,3%

28

g7+ WOMEN FORUM ||| FÓRUM MULHERES g7+



Regarding the implementation of the law in Portugal, Sara 
Falcão Casaca mentioned the analysis made comparing 
the characteristics of women and men in managing 
positions in companies, before and after the law is in 
force. One of the findings is that there were significant 
differences before – e. g. in the age of men and women 
appointed, in the salary earned by women and men in 
those managing positions, etc. – and there were changes 
in managing boards after the law was enforced: the law 
made the managing boards younger, brought new men 
for the managing boards, and former differences almost 
disappeared3. 

Furthermore, research on the extent to which these 
women in managing boards have influence in the decision-
making process and on their capacity to transform the 
organisations (what are these managing boards doing 
to enhance equality between men and women in the 
companies) was also carried out, which is published and 
available online (in English)4.

In conclusion, the law had very positive effects in the 
boards of companies from the corporate public sector, as 
well as in central Government bodies, where the presence 
of women has currently exceeded the parity level. At 
local level, however, there was no compliance with the 
law by the companies associated with the municipalities, 
besides the fact that the sanctioning framework was not 
really put in practice in the case of the local corporate 
sector. Sara Falcão Casaca mentioned that there is a clear 
challenge on this dimension, where the law is far from 
achieving the objectives.

Relativamente à implementação da lei em Portugal, 
Sara Falcão Casaca referiu uma análise que compara 
as características de mulheres e homens nos cargos 
de chefia nas empresas, antes e depois da entrada em 
vigor da lei. Uma das constatações é que, anteriormente 
existiam diferenças significativas – p. ex. na idade de 
homens e mulheres nomeados, no salário auferido por 
mulheres e homens nos cargos de chefia, etc. – e que se 
verificaram mudanças nos conselhos de administração 
após a entrada em vigor da lei: a lei veio tornar os 
conselhos de administração mais jovens, trouxe homens 
jovens para os conselhos e as diferenças anteriores foram 
quase totalmente eliminadas3. 

Além disso, foi também realizada uma investigação sobre 
até que ponto as mulheres que integram os conselhos 
de administração têm influência no processo de tomada 
de decisão, bem como sobre a sua capacidade para 
transformar as organizações (o que fazem estes consel-
hos de administração para promover a igualdade entre 
homens e mulheres nas empresas), a qual se encontra 
publicada e disponível online4. 

Em conclusão, a lei teve efeitos muito positivos nos con-
selhos de administração das empresas do setor público 
empresarial, bem como nos órgãos do Governo central, 
onde atualmente a presença de mulheres tem ultrapas-
sado o limiar da paridade. A nível local, porém, não se 
verificou o cumprimento da lei por parte das empresas 
associadas aos municípios, para além de que o quadro 
sancionatório não foi efetivamente colocado em prática 
no caso do setor empresarial local. Sara Falcão Casaca 
referiu que existe um claro desafio nesta dimensão, onde 
a lei está longe de atingir os objetivos a que se propôs.

3 Casaca, S.F., Guedes, M.J., Marques, S.R. and Paço, N. (2022), "Shedding light on the gender quota law debate: board members’ profiles before and after legally 
binding quotas in Portugal", Gender in Management, Vol. 37 No. 8, pp. 1026-1044.

4 Sara Falcão Casaca & Susana Ramalho Marques & Maria João Guedes & Cathrine Seierstad, 2022. "Gender-Balanced Seats, Equal Power and Greater Gender 
Equality? Zooming into the Boardroom of Companies Bound by the Portuguese Gender Quota Law," Social Sciences, MDPI, vol. 11(10), pages 1-18, September.
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Lília Tomé Azevedo focused on equal civil rights and 
freedom to act in a business and political context, 
particularly mentioning the biases that can be used to 
either improve or worsen gender equality - which include 
the quota systems, as a positive bias intended to solve an 
existing problem. As other speakers, she argued that the 
approval of a quota system alone may not be sufficient 
to improve women’s rights and equality in a business 
and political context, as other civil rights and freedoms 
should also be considered for a true equal treatment.

The major underlying problem is the disempowerment of 
women throughout times, by reasons of culture, religion 
and other factors, but also by means of law – which 
creates a particular responsibility for the law to repair 
this and contribute in a positive way to empower women 
in multiple spheres. Therefore, it is critical to ensure that 
the law is very clear in establishing the right of women 
to freely choose and practice a profession, the right to 
freely manage her own assets and income, and the right 
to open and operate bank accounts, which it's still not 
possible in every country (Figure 3). 

In some countries, the principle of equality and/or 
equal rights is enshrined in the Constitution, but not 
appropriately translated in civil laws or specific sectoral 
laws – some of them quite old (e.g., in African countries 
many laws with negative bias date back to colonial 
times and have not been reviewed). There are, therefore, 
situations in which there are international conventions 
establishing new obligations and standards, but also 
conflicting national civil laws that incorporate negative 
biases with effects on women’s ability to freely act in a 
business and/or political context. 

These laws establish concrete barriers and still create 
a perception of lack of empowerment, which reflects in 
several areas in society, in political and economic/business 
spheres. How can women be actually empowered, if the 
law requires that women are placed in a certain office, but 
simultaneously they cannot make decisions on their own 
assets? How can they be perceived as being empowered 
enough to take decisions of the goods of the state or the 
business of a company, if they are allowed to choose the 
profession only if their husband does not oppose?

Lília Tomé Azevedo abordou especificamente a igual-
dade de direitos civis e liberdade de ação no contexto 
empresarial e político, mencionando particularmente 
os enviesamentos (biases) que podem contribuir para 
melhorar ou piorar a igualdade de género – os quais 
incluem os sistemas de quotas, enquanto enviesamento 
positivo destinado a resolver um problema existente. 
Como outras oradoras, argumentou que a aprovação de 
um sistema de quotas, por si só, pode não ser suficiente 
para melhorar os direitos e a igualdade das mulheres 
no contexto empresarial e político, pois deve ter-se em 
atenção outros direitos e liberdades civis com vista a um 
tratamento realmente mais igualitário.

O principal problema subjacente consiste na falta de 
empoderamento das mulheres ao longo dos tempos, por 
razões de cultura, religião e outros fatores, mas também 
por via do Direito – o que cria uma responsabilidade 
particular para que a lei repare esse facto e contribua 
de forma positiva para o empoderamento das mulheres 
em múltiplas esferas. É, assim, fundamental garantir que a 
lei seja muito clara ao estabelecer o direito das mulheres 
em escolherem e exercerem livremente uma profissão, o 
direito de administrarem livremente seus próprios bens 
e rendimentos, e o direito de abrir e movimentar contas 
bancárias, o qual ainda não é uma realidade em todos 
os países (Figura 3).

Em alguns países, o princípio da igualdade e/ou da 
igualdade de direitos está consagrado na Constituição, 
mas não está devidamente traduzido em leis civis ou 
em leis setoriais específicas – algumas delas bastante 
antigas (por exemplo, em países africanos muitas leis 
com enviesamentos negativos datam de tempos coloniais 
e não foram revistas). Há, portanto, situações em que 
coexistem simultaneamente convenções internacionais 
que estabelecem novas obrigações e normas, e leis civis 
nacionais conflituantes que incorporam enviesamentos 
negativos, com efeitos sobre a capacidade das mulheres 
agirem livremente no contexto empresarial e/ou político.

Estas leis estabelecem barreiras concretas e ainda criam 
uma perceção de falta de empoderamento, que se reflete 
em diversos âmbitos da sociedade, nas esferas política 
e económica/empresarial. Como podem as mulheres 
ser realmente empoderadas, se a lei exige que sejam 
colocadas num determinado cargo mas simultaneamente 
não podem decidir sobre os seus próprios bens? Como 
podem ser percecionadas como tendo poder para tomar 
decisões sobre os bens do Estado ou os negócios de uma 
empresa, se só lhes é permitido escolher uma profissão 
no caso do marido não se opor?
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Right to a Profession

• Women are allowed to choose a liberal profession 
or take office without the need of consent. But the 
husband has the right to revoke the contract if no 
consent has been granted.

• Women are not allowed to carry out commercial 
activities without the consent of the husband.

• Women are barred from performing certain 
activities exceeding their physical capacities, that 
endanger them or that are considered immoral.

• Women are allowed to choose a profession 
separate to their husbands, if the husband does 
not oppose. 

Right to Manage Income

• Management of a couple’s assets, including a 
woman’s assets, is the husband’s responsibility.

• Women are in charge of managing a household, 
and in such capacity and for this purpose, they may 
open and manage bank accounts.

• Women can open bank accounts, on behalf of 
their husbands, for the management of funds. Such 
opening must be communicated to the husband.

• Husbands are in charge of managing all of the 
couple’s assets, including the wife’s personnel assets.

Figure 3: Examples of existing legal barriers
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Figure 3: Examples of existing legal barriers
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Direito a uma profissão

• As mulheres podem escolher uma profissão 
liberal ou assumir cargos sem a necessidade de 
consentimento, mas o marido tem o direito de 
revogar o contrato se não houver consentimento.

• As mulheres não podem realizar atividades 
comerciais sem o consentimento do marido.

• As mulheres são impedidas de realizar certas 
atividades que excedam suas capacidades 
físicas, que as coloquem em perigo ou que sejam 
consideradas imorais.

• As mulheres podem escolher uma profissão 
independente dos seus maridos, se o marido não 
se opuser.

Direito à gestão de rendimentos

• A gestão dos bens do casal, incluindo os bens da 
mulher, é da responsabilidade do marido.

• A mulher é responsável pela gestão do agregado 
familiar, podendo abrir e gerir contas bancárias 
nessa qualidade e para esse efeito. 

• As mulheres podem abrir contas bancárias em 
nome dos seus maridos para a gestão de fundos, 
mas tal abertura deve ser comunicada ao marido.

• Os maridos são responsáveis pela administração 
de todos os bens do casal, incluindo os bens 
pessoais da mulher.

Figura 3: Exemplos de barreiras legais existentes 

In this context, only having a quota system that makes 
it mandatory to have women on certain offices does not 
make necessarily women an equal part of the decision-
making process or gives them an equal voice. It is 
crucial to go beyond that and address existing barriers, 
specifically by scrutinising, reviewing and updating the 
legal framework, in order to improve it and eliminate 
these prevailing barriers. 

In g7+ countries, there are some examples of analysing 
the necessary changes and approving more appropriate 
civil laws. Namely, Timor-Leste reviewed the Civil Code 
that already provides for equal rights: both spouses are 
allowed to choose and practice any profession, both 
spouses may open and operate bank accounts. Also 
relevant is the wording of the law, because it is not biased 
in the way it addresses the rights, thus mentioning both 
spouses in equal terms and not only “women's rights” 
and “the husband's rights”. In São Tomé and Príncipe, the 
Family Chapter of the Civil Code was also revised, and a 
more equal legal framework was established, including 
a Parity Law approved in end-2021.

Nesse contexto, a mera existência de um sistema de 
quotas que torne obrigatória a presença de mulheres 
em determinados cargos não torna necessariamente as 
mulheres como parte igualitária no processo decisório 
ou lhes confere igual voz. É fundamental ir mais além e 
enfrentar as barreiras existentes, designadamente através 
do escrutínio, revisão e atualização do quadro legal, de 
forma a melhorá-lo e eliminar as barreiras prevalecentes.

Nos países do g7+, há alguns exemplos em que foi efetu-
ada uma análise das mudanças necessárias e aprovadas 
leis civis mais adequadas. Nomeadamente, Timor-Leste 
reviu o Código Civil, que já prevê igualdade de direitos: 
ambos os cônjuges podem escolher e exercer qualquer 
profissão, ambos os cônjuges podem abrir e movimentar 
contas bancárias. Relevante é também a redação da lei, 
pois não é tendenciosa na forma como aborda os direitos, 
mencionando assim ambos os cônjuges em igualdade de 
condições e não apenas “direitos da mulher” e “direitos 
do marido”. Em São Tomé e Príncipe, foi também revisto 
o Capítulo sobre Família, no Código Civil, e estabelecido 
um quadro legal mais igualitário, incluindo uma Lei da 
Paridade aprovada no final de 2021.
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Timor-Leste

• O Código Civil já prevê a igualdade de direitos entre 
homens e mulheres.

• Ambos os cônjuges podem escolher e exercer 
qualquer profissão.

• Ambos os cônjuges podem abrir e operar contas 
bancárias e administrar os bens do casal e/ou os 
seus próprios bens pessoais livremente.

• Não existem restrições à contratação, ao exercício 
de qualquer profissão ou para assumir qualquer cargo. 

 

São Tomé e Principe

• O anterior Capítulo da Família do Código Civil foi 
revogado e aprovado um novo Código da Família; 
foi aprovada a Lei da Paridade, visando eliminar as 
desigualdades existentes.

• Ambos os cônjuges são tratados de forma 
igualitária.

• Ambos os cônjuges podem escolher e exercer 
qualquer profissão.

• Ambos os cônjuges podem abrir e operar contas 
bancárias e administrar os bens do casal e/ou os 
seus próprios bens pessoais livremente.

Figura 4: Exemplos de nova legislação em países membros do g7+ 

Timor-Leste

• Civil Code already provides for equal rights 
between men and women.

• Both spouses are allowed to choose and practice 
any profession.

• Both spouses may open and operate bank 
accounts and manage the couple’s assets and/or 
their own personnel assets freely. 

• There are no restrictions to contract, practice any 
professions or take office

 

São Tomé e Principe

• Revoked the Family Chapter of the Civil Code and 
approved a new Family Code, and approved a Parity 
Law, aimed at eliminating existing inequalities.

• Both spouses are treated equally.

• Both spouses are allowed to choose and practice 
any profession.

• Both spouses may open and operate bank 
accounts and manage the couple’s assets and/or 
their own personnel assets freely.

Figure 4: Examples of new legislation in g7+ countries
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Regarding existing barriers, Carla Neves Matias 
presented her testimony and personal experience about 
the challenges she has faced, as a disabled woman 
and self-employed lawyer. Although her professional 
career was developed in an office that is very unique in 
its fundamental values, innovation, sustainability and 
empathy, there were big challenges along the way.

When I finished high school, in 1994, I applied 
to the Faculty of Law, and only then I knew 
that there was a system of quota for people 
with disabilities. I was naive and though that 
this was not necessary, but when I joined the 
Faculty of Law, I understood that not only the 
quotas were important, but also beyond that, 
people with disabilities didn’t have the right 
to circulate freely and have access to attend 
classes as other students. Today, the Lisbon 
Faculty of Law has good access, as the facilities 
and equipment were improved, but at that time 
it was not the case.

After I finished my degree in 5 years, the 
internship – which is mandatory for us to 
become lawyers and have the professional 
license – was an even bigger challenge, 
because there were no law establishing quotas 
for woman or for disabled people. Despite going 
to several interviews, it was difficult for me to 
find a company to do the internship, and that 
was both due to the fact that I was a woman 
and a person with disability. I wrote a letter to 
the bar association, but they said it was my 
responsibility to find an internship. However, 
someone at the bar read my letter and decided 
to pick me for his own law firm, the Portuguese 
Legal Group. I am today a partner in this law 
firm. But as a woman, I always feel that is more 
difficult, because we have constantly to prove 
more than men.

Quando terminei o ensino secundário, em 1994, 
candidatei-me à Faculdade de Direito e só 
então soube que existia um sistema de quotas 
para pessoas com deficiência. Era ingénua 
e pensei que isso não era necessário, mas 
quando entrei na Faculdade de Direito entendi 
que não só as quotas eram importantes, mas 
além disso, as pessoas com deficiência não 
tinham o direito de circular livremente e ter 
acesso para assistir às aulas como os outros 
alunos. Hoje, a Faculdade de Direito de Lisboa 
tem bons acessos, pois as instalações e equi-
pamentos foram melhorados, mas naquela 
época tal não acontecia.

Depois de ter concluído a minha licenciatura em 
5 anos, o estágio – que é obrigatório para sermos 
advogadas e termos a carteira profissional – 
foi um desafio ainda maior, porque não existia 
qualquer lei que definisse quotas para mulheres 
ou para pessoas com deficiência. Apesar de 
ter ido a várias entrevistas, tive dificuldade em 
encontrar uma empresa para fazer o estágio, 
tanto pelo facto de ser mulher como por ser uma 
pessoa com deficiência. Escrevi uma carta para 
a Ordem dos Advogados, mas responderam 
que era da minha responsabilidade encontrar 
um estágio. No entanto, alguém na Ordem leu a 
minha carta e decidiu selecionar-me para o seu 
próprio escritório de advocacia, o Portuguese 
Legal Group. Hoje sou sócia deste escritório de 
advocacia. No entanto, como mulher, sinto sempre 
que é mais difícil, porque temos constantemente 
de provar mais do que os homens. 

No que concerne às barreiras existentes, Carla Neves 
Matias apresentou o seu testemunho e experiência 
pessoal sobre os desafios que tem enfrentado, enquanto 
mulher com deficiência e advogada independente. Embora 
o seu percurso profissional tenha sido desenvolvido num 
escritório muito singular nos seus valores fundamentais, 
inovação, sustentabilidade e empatia, existiram grandes 
desafios pelo caminho.
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Carla Neves Matias also pointed out that there was a 
considerable progress in the last decades in this sector, 
as law students are currently more women than men, and 
the number of women lawyers and judges has significantly 
increased. However, in top positions that is not still the 
case: in law firms there is sometimes parity in associates, 
but the decision making continues to be unbalanced, as 
the Boards of Directors are mainly composed by men. 

Quotas can be a temporary exceptional measure to boost 
change faster and empower women, provided that there 
is the required inspection or surveillance for them to be 
enforced. Beyond that, it is of the utmost importance to 
educate our children for equality, in order to narrow 
the prevailing gender gap more rapidly, so that a more 
sustainable future can be collaboratively built by men 
and women in full equality.

Carla Neves Matias destacou, ainda, que se verificou um 
progresso considerável nas últimas décadas neste setor, 
uma vez que os estudantes de direito são hoje mais mulheres 
do que homens, e o número de mulheres advogadas e juízas 
tem aumentado significativamente. No entanto, nos cargos 
de chefia isso ainda não acontece: nas sociedades de 
advogados por vezes há paridade nos associados, mas a 
tomada de decisão continua a ser desequilibrada, uma vez 
que os Conselhos de Administração são maioritariamente 
compostos por homens.

As quotas podem ser uma medida excecional temporária 
para impulsionar a mudança de uma forma mais rápida e 
para empoderar as mulheres, desde que exista supervisão 
ou fiscalização necessária para que sejam efetivamente 
aplicadas. Para além disso, é da maior importância educar 
as nossas crianças para a igualdade, de forma a reduzir 
mais rapidamente as disparidades de género existentes, e 
para que um futuro mais sustentável possa ser construído 
de forma colaborativa por homens e mulheres em plena 
igualdade.
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The experience of g7+ 
member countries: 
Guinea, Guinea-Bissau 
and South Sudan

A experiência de países 
membros do g7+: Guiné, 
Guiné-Bissau e Sudão 
do Sul
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The speakers from Guinea, Guinea-Bissau and South 
Sudan shared experiences and lessons learned in 
implementing gender-focused solutions to increase 
women’s participation in decision-making, particularly in 
the political sphere. Beyond the approval of parity laws and 
quota systems, the relevance of creating the conditions 
for implementing and enforcing those instruments was 
highlighted, including through awareness raising of 
political actors and education.

As oradoras da Guiné, Guiné-Bissau e Sudão do Sul 
partilharam experiências e aprendizagens sobre a 
implementação de respostas focadas no género para 
o aumento da participação das mulheres na tomada de 
decisão, particularmente na esfera política. Para além 
da aprovação de leis da paridade e de sistemas de 
quotas, foi salientada a necessidade de criar condições 
para implementação na prática desses instrumentos, 
nomeadamente através da consciencialização dos atores 
políticos e da aposta na educação.

The experience of g7+ 
member countries: 
Guinea, Guinea-Bissau 
and South Sudan

A experiência de países 
membros do g7+: Guiné, 
Guiné-Bissau e Sudão
do Sul
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Manjamba Kandé, do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da Guiné, lembrou que ao longo da história política da 
Guiné sempre existiu uma regra tácita sobre o papel e 
o lugar das mulheres nos cargos eletivos e de decisão, 
a qual foi instituída pela Primeira República liderada 
por Ahmed Sékou Touré. Existiram personalidade como 
Jeanne Martin Cissé, uma política nacionalista desem-
penhou o cargo de embaixadora nas Nações Unidas e 
em 1972 foi a primeira mulher Presidente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, e que integrou o 
governo da Guiné como Ministra dos Assuntos Sociais 
de 1976 até ao golpe militar de 1984. Existiram muitas 
outras figuras ao longo da história do país, e as mulheres 
foram convocadas social e politicamente sempre que os 
homens falharam, mas pouco depois foram instruídas a 
voltar a “ser mulheres”. 

Um exemplo ilustrativo da participação das mulheres 
foi “la case de veille”, com o objetivo geral de reforçar o 
papel das mulheres na construção de um clima de con-
fiança e na promoção de uma cultura de não-violência 
antes, durante e depois das eleições presidenciais de 
2015, através do fortalecimento das estruturas de vigílias 
("Watch Boxes"). Em 2022, destacam-se “les médiatrices 
du cadre de dialog inclusive”, onde várias mulheres têm 
a responsabilidade de garantir o diálogo entre diferentes 
entidades políticas para uma transição pacífica.

Antes de 2019, existia uma quota nacional de 30% de 
assentos reservados para mulheres, mas tal nunca foi 
alcançado na prática. A Lei da Paridade foi aprovada 
oficialmente e por unanimidade em maio de 2019, 
segundo a qual as mulheres devem constituir 50% das 
listas eleitorais. O artigo 2.º desta lei estipula que “a 
paridade aplica-se a qualquer lista de candidatos nas 
eleições nacionais e autárquicas, bem como aos cargos 
eletivos em instituições públicas”. No entanto, como 
qualquer lei, a sua implementação rigorosa é essencial 
e constitui um grande desafio.

Embora a Guiné ainda não tenha atingido a paridade em 
cargos eletivos e de tomada de decisão, alguns esforços 
estão a ser desenvolvidos para alcançar a meta de pari-
dade, tanto oficialmente, como por grupos de mulheres 
e pela sociedade civil. Por exemplo, em 2015, o governo 
liderado por Alpha Condé iniciou uma campanha denom-
inada “Feminiser et Rejuvenate l’administration”, com o 
objetivo de aumentar a participação de mulheres e jovens 
na administração pública. Verificou-se um recrutamento 
maciço de mulheres jovens para cargos de tomada de 
decisão e, em resultado disso, Malado Kaba tornou-se 
a primeira mulher Ministra das Finanças e Economia em 

Manjamba Kandé, from the Ministry of Foreign Affairs of 
Guinea, recalled that throughout Guinea’s young political 
history there has always been an unwritten rule about 
the role and place of women in elective and decision-
making positions, which was set by the First Republic 
led by Ahmed Sékou Touré. There were figures such as 
Jeanne Martin Cissé, a Guinean nationalist politician who 
served as ambassador to the United Nations and in 1972 
was the first woman to serve as President of the United 
Nations Security Council, who served in the government 
of Guinea as Minister of Social Affairs from 1976 until the 
1984 military coup. Many others historical figures like her 
existed all along, and women have been called upon 
socially and politically whenever men have failed, but 
have soon after been told to go back to “being women”. 

An illustrative example of women’s participation was “la 
case de veille”, with the overall objective of strengthening 
the role of women in building a climate of trust and 
promoting a culture of non-violence before, during 
and after the 2015 presidential elections through the 
strengthening of the structures of vigils ("Watch Boxes"). 
In 2022, “les médiatrices du cadre de dialogue inclusive” 
are worth mentioning, as these mediators are in charge 
of making sure the dialogue exists between different 
political entities for a peaceful transition.

Before 2019, Guinea had a 30% quota reserved for women 
at the national level, but this was never achieved in 
practice. A Parity Law was officially and unanimously 
adopted in May 2019, according to which women must 
constitute 50% of the electoral lists. Article 2 of this law 
stipulates that "parity applies to any list of candidates 
in national and local elections, as well as to elective 
functions in public institutions”. However, like any law, 
a rigorous implementation is essential and constitutes 
a major challenge.

Though Guinea has yet to reach parity in elective and 
decision-making roles, there are some efforts being 
made to reach the parity goal both officially, by women 
groups and the civil society. For example, in 2015 the 
Alpha Condé administration started a campaign called 
“Feminiser et Rajeunir l’administration”, with the objective 
of increasing women and young people’s participation 
in public administration. A massive recruitment of young 
women profile in decision making roles took place, 
and as a result Malado Kaba become the first women 
Minister of Finance and Economy in 2016, over 50% of 
all chief of staff of ministerial departments were women 
by 2018, as well as nearly 50% of financial directors in 
the public sector.
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After the coup in 2021, the new Transition President 
Colonel Mamadi Doumbouya opened a period 
of consultations with the objective to form a new 
and inclusive government. In February 2021, 31% of 
government ministers were women, compared to only 
22% on average in the world and in ECOWAS, but in 
Guinea's dissolved parliament, only 16.7% of seats were 
held by women. In 2022, only 6 of the 26 ministerial 
departments are led by women (which corresponds 
to 23%). Out of 81 members of the National Transition 
Council, 25 are women.all chief of staff of ministerial 
departments were women by 2018, as well as nearly 
50% of financial directors in the public sector.

2016, mais de 50% de todos os chefes de gabinete dos 
departamentos ministeriais eram mulheres em 2018, bem 
como quase 50% dos diretores financeiros no setor público.

Após o golpe de 2021, o novo Presidente de Transição, 
Coronel Mamadi Doumbouya, abriu um período de 
consultas com o objetivo de formar um novo governo 
inclusivo. Em fevereiro de 2021, 31% dos ministros do 
governo eram mulheres, em comparação com apenas 
22%, em média, no mundo e na CEDEAO; contudo, no Par-
lamento dissolvido da Guiné, apenas 16,7% dos assentos 
eram ocupados por mulheres. Em 2022, apenas 6 dos 26 
departamentos ministeriais são chefiados por mulheres 
(o que corresponde a 23%). Dos 81 membros do Conselho 
Nacional de Transição, 25 são mulheres.

Several campaigns led by women took place in 2021. 
One of the most popular and impactful was “La 
Campagne des 52%”, led by GRIF- Groupe de Reflexion 
et d'Influence des Femmes, of which the speaker is 
proudly a member. This campaign was based on the 
idea that women being 52% of the population should 
not just be a statistic but a true force of emergence, 
economic growth and peacebuilding so the slogan 
“52% de la population, 52 raisons de briller” came to 
be. Hashtags such as #Les52pourcent #EgaliteGuinee 
#PariteGuinee trended for weeks on social media and 
were nationally and internationally championed by 
imminent female and male figures including members 
of the Guinean government.

Em 2021, tiveram lugar várias campanhas lideradas por 
mulheres. Uma das mais populares e com maior impacto 
foi “La Campagne des 52%”, liderada pelo GRIF- Groupe 
de Réflexion et d’Influence des Femmes, do qual a ora-
dora é membro. Esta campanha partiu da ideia de que 
o facto de as mulheres constituírem 52% da população 
não deve ser apenas uma estatística mas sim uma 
verdadeira força de impulsionamento, de crescimento 
económico e de construção da paz. Surgiu então o mote 
“52% da população, 52 razões para brilhar” e hashtags 
como #Les52pourcent #EgaliteGuinee #PariteGuinee 
foram tendência durante semanas nas redes sociais, 
tenho sido projetados a nível nacional e internacional 
por personalidades femininas e masculinas iminentes, 
incluindo membros do governo da Guiné.
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Manjamba Kandé concluiu com algumas reflexões 
sobre o que deve ser feito no futuro. Em primeiro lugar, 
ao nível das leis e das políticas, o quadro legal já existe, 
mas o governo deve garantir que é aplicado e respeitado. 
É preciso que exista uma verdadeira vontade política e 
políticas que realmente favoreçam as necessidades das 
mulheres. Em segundo lugar, a Guiné precisa de aumentar 
a sua capacidade de recolha e análise de dados sobre as 
mulheres. Em dezembro de 2020, estavam disponíveis 
apenas um terço dos indicadores que acompanham o 
desempenho da Guiné na concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável do ponto de vista de 
género. E apenas 3,3% destes se integravam nas cate-
gorias de “alto desempenho”. Finalmente, verifica-se a 
necessidade de uma educação ampla e de qualidade, 
já que a sua falta é uma das principais causas profundas 
da desigualdade entre mulheres e homens. A taxa de 
alfabetização de mulheres adultas na Guiné em 2018 
foi de apenas 28%, segundo o Banco Mundial, e terá de 
aumentar significativamente se quisermos prosseguir 
uma transformação positiva e sustentada.

Manjamba Kandé concluded with some thoughts on 
what needs to be done. First, at the level of laws, 
policies and politics, the legal framework already exists 
but the government needs to make sure it is applied 
and respected. There needs to be a real political will 
and policies that actually favour women’s needs. 
Secondly, Guinea needs to increase its capacity to 
collect and analyse data on women. As of December 
2020, barely a third of the indicators that would track 
Guinea's performance in achieving the Sustainable 
Development Goals from a gender perspective were 
available. Only 3.3% of them were in “high performance” 
categories. Finally, the need for widespread and quality 
education, since the lack of education is one of the main 
root causes of inequality between women and men. 
The female adult literacy rate in Guinea in 2018 was 
only 28%, according to the World Bank, and it needs to 
increase significantly if we really want to see a positive 
and sustained transformation.
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The Secretary of State for Planning and Regional Integration 
of the Republic of Guinea-Bissau, Mónica Buaró da 
Costa, mentioned that the issue of representation of 
women and men in public and private institutions in 
Guinea-Bissau has been addressed since the period 
of the national liberation struggle, when the father of 
nationality, Amílcar Cabral, instituted a rule in which, in 
a group with five members, two had to be women. The 
brilliant role of women in Guinea-Bissau national liberation 
was also highlighted by Adja Satú Camará, as well as 
the role played in the promotion of peace, reconciliation 
and dialogue. Specifically, an example was given about 
the Conakry Agreement (October 2016), in which women 
successfully took the initiative to promote a dialogue 
between the opponents and were able to give a valuable 
contribution to understanding and implementing the 
peace agreement.

In addition to the valuable contribution of women in the 
history of Guinea-Bissau, women have demonstrated a 
strong capacity for intervention in political leadership, 
in peacebuilding efforts, in the fight for human rights, as 
well as in economic and social development throughout 
of decades. The Secretary of State also highlighted that 
there is a concern of the State in promoting gender 
equality, including as a signatory of several international 
instruments regarding women fundamental rights, as 
well as in the approval of instruments at national level, 
which include the law on female genital mutilation or 
the law against domestic violence. The government's 
commitment to working together with women in the 
political sector and civil society in this regard is also 
expressed in the approved Parity Law.

In this context, Adja Satú Camará, from the Women 
Political Platform of Guinea-Bissau, presented the 
country's experience with the implementation of this 
law and, more specifically, with the quota system. 

Despite being 52% of the population, women are affected 
by several types of violence and daily discrimination. This is 
linked to education, because girls and boy are educated as 
they live in separated worlds and they are taught different 
rights and duties, which is reflected negatively in the future 
in every aspect of life, from personal to professional life.

A Secretária de Estado do Plano e Integração Regional 
da República da Guiné-Bissau, Mónica Buaró da 
Costa, mencionou que a questão da representação da 
mulher e homens nas instituições públicas e privadas 
na Guiné-Bissau tem sido abordada desde período 
da luta da libertação nacional, altura em que o pai da 
nacionalidade guineense, Amílcar Cabral, instituiu uma 
regra em que, num grupo com cinco membros, dois 
teriam obrigatoriamente de ser mulheres. O inestimável 
papel das mulheres na libertação nacional da Guiné-
Bissau foi também destacado por Adja Satú Camará, 
bem como o papel desempenhado na promoção da paz, 
reconciliação e diálogo. Especificamente, foi referido um 
exemplo sobre o Acordo de Conacri (outubro de 2016), no 
qual as mulheres tomaram a iniciativa de promover um 
diálogo entre os oponentes e puderam dar uma valiosa 
contribuição para a compreensão e implementação do 
acordo de paz.

Para além do contributo inestimável das mulheres na 
história da Guiné-Bissau, as mulheres guineenses têm 
demonstrado uma forte capacidade de intervenção 
na liderança política, nos esforços de consolidação 
da paz, na luta pelos direitos humanos, bem como 
no desenvolvimento económico-social ao longo das 
décadas. A Secretária de Estado destacou igualmente 
que existe uma preocupação do Estado em promover a 
igualdade de género, incluindo enquanto signatário de 
vários instrumentos internacionais relativos aos direitos 
fundamentais das mulheres, bem como na aprovação de 
instrumentos a nível nacional, onde se incluem a lei de 
combate à mutilação genital feminina ou a lei contra a 
violência doméstica. O empenho do governo em trabalhar 
conjuntamente com as mulheres do setor político e da 
sociedade civil neste propósito está expresso, igualmente, 
na Lei da Paridade aprovada.

Nesse contexto, Adja Satú Camará, da Plataforma Política 
das Mulheres da Guiné-Bissau, apresentou a experiência 
do país com a implementação desta lei e, mais especifi-
camente, com o sistema de quotas.

Apesar de representarem 52% da população, as mulheres 
são diariamente afetadas por diversos tipos de violência e 
discriminação. Isto está estreitamente ligado à educação, 
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In Guinea-Bissau, the Constitution of the Republic states 
that all citizens are equal before the law, with the same 
rights and duties regardless of their social status, cultural 
level, religious or philosophical belief; and article 24 
specifically establishes that men and women are equal 
before the law in all domains of political, economic 
and social and cultural lives. The lack of instruments 
is not the main problem, as despite the existence of 
several specific laws, mentioned above, women still face 
significant discrimination that takes place in the family 
and in all spheres.

Considering that women continue to be marginalised in all 
aspects of national life, including in decision-making, the 
Women Political Platform has taken action by itself and 
together with other organisations that work on supporting 
women’s rights, through contacts and diligences with 
political parties, in order to raise their awareness about 
the need of including women in decision-making and 
power structures – but with no results. Therefore, a 
document was submitted to the Parliament asking for the 
adoption of a quota law that could enable an increase 
in women’s representation in decision-making spheres. 
The document asked for a 40% representation, as this 
was already what was foreseen in the beginning of the 
national liberation movement. 

The percentage approved by law was 36%, which is a 
positive step, but there were some relevant provisions 
of the draft law that were not approved. One of those 
provisions is the alternance of men and women in the 
parties’ lists of candidates to elections, which means 
that if women are not present in those lists in eligible 
positions, there will be no increase in the number of 
women in Parliament. In the last Parliament, already 
after the adoption of this law, only 13 women were 
elected, because there is no mandatory alternance on 
the candidates’ lists. 

Adja Satú Camará therefore stressed that it would be 
very important to revise this law. However, all possible 
actions to pressure for this are pointless at this stage 
because the Parliament is not working until the next 
elections. Meanwhile, efforts are being developed to 
raise awareness of political parties, including the parties’ 

porque as meninas e meninos são educados como se 
vivessem em mundos separados e aprendem direitos e 
deveres diferentes, o que tem repercussões negativas 
no futuro em todos os aspetos da vida, desde a vida 
pessoal até a profissional.

Na Guiné-Bissau, a Constituição da República estabelece 
que todos os cidadãos são iguais perante a lei, com os 
mesmos direitos e deveres independentemente da sua 
condição social, nível cultural, ou crenças religiosas ou 
filosóficas; e o artigo 24º estabelece especificamente 
que homens e mulheres são iguais perante a lei em 
todos os domínios da vida política, económica e social e 
cultural. A falta de instrumentos jurídicos não constitui o 
principal problema, pois apesar da existência de diversas 
leis específicas, acima mencionadas, as mulheres ainda 
enfrentam discriminação significativa que começa por 
ocorrer na família e se verifica em todas as esferas.

Tendo em conta que as mulheres continuam a ser 
marginalizadas em todos os aspetos da vida nacional, 
incluindo na tomada de decisão, a Plataforma Política 
das Mulheres tem atuado por si só e em conjunto 
com outras organizações que trabalham no apoio 
aos direitos das mulheres, através de contactos e 
diligências com partidos políticos, para aumentar a sua 
consciencialização sobre a necessidade de incluir as 
mulheres nas estruturas de decisão e poder – mas sem 
resultados. Assim, foi encaminhado para o Parlamento 
um documento solicitando a aprovação de uma lei de 
quotas que possibilitasse o aumento da representação 
feminina nas esferas decisórias. O documento definia 
uma representação de 40%, pois essa percentagem 
era já a que estava prevista no início do movimento de 
libertação nacional.

A percentagem aprovada pela lei acabou por ser de 36%, 
o que é um passo positivo; contudo, algumas disposições 
relevantes do projeto de lei não foram aprovadas na 
versão final. Uma dessas disposições é a alternância 
de homens e mulheres nas listas de candidatos às 
eleições dos partidos, o que significa que, na prática, se 
as mulheres não estiverem presentes nessas listas em 
cargos elegíveis, não haverá aumento do número de 
mulheres no Parlamento. Na última legislatura, já após 
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leaders and the women in political parties, in order to 
prepare the ground for inverting this situation in the next 
elections. Helche Silvester, moderator of this panel, 
pointed out that Guinea is in a similar political situation, 
as there is a transition government and a period of waiting 
for elections that will allow for a new Government and 
Parliament to be in place.

a aprovação desta lei, foram eleitas apenas 13 mulheres, 
porque não existe alternância obrigatória nas listas de 
candidatos.

Adja Satú Camará salientou, assim, que seria muito 
importante a revisão desta lei. No entanto todas as ações 
possíveis para pressionar nesse sentido são inúteis nesta 
fase, porque o Parlamento não está a funcionar até às 
próximas eleições. Entretanto, estão a ser desenvolvidos 
esforços de sensibilização dos partidos políticos, junto dos 
líderes e das mulheres que já integram esses partidos, de 
forma a preparar o terreno para a inversão desta situação 
nas próximas eleições.Helche Silvester, moderadora 
deste painel, salientou que a Guiné se encontra numa 
situação política semelhante, pois existe um governo de 
transição e um período de espera por eleições que per-
mitirão a constituição de um novo Governo e Parlamento.
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The Minister of Gender, Child, and Social Welfare of 
South Sudan, Aya Benjamin Libo Warille, made a brief 
assessment of the current situation regarding women’s 
participation in the political sphere. The Constitution 
provides for 25% women participation in political space 
and the Peace Agreement being currently implemented 
establishes a minimum of 35% of women in political 
positions. Although none of the parties has yet reached 
35%, there is progress.

The Ministry of Justice of South Sudan has elaborated 
the “35% affirmative action bill”, working with several 
ministries and developing countrywide consultations 
with all relevant stakeholders, as well as meeting with 
legislators and political actors, to ensure their support 
when the bill reaches the Parliament. The objective is to 
take this 35% minimum threshold to all areas and sectors, 
including the private sector. Minister Aya Warille also 
pointed out the work being developed in the security 
sector, where the ongoing reforms must include an 
effective participation of women, including on decision-
making positions where women are very few. To this end, 
network groups have been created, in which women 
are empowered and encouraged to participate in the 
security sector.

The Peace Agreement has also enabled the opportunity 
of establishing a fund – the Women Enterprise Fund – 
which is to be included in the above-mentioned bill. 
Furthermore, the Ministry of Gender, Child, and Social 
Welfare is very much involved in the development of 
gender-sensitive and gender-responsive budgets, which 
are supported by all partners and other ministries. At the 
end of the peace agreement implementation, elections 
are foreseen, and the aim is to empower women so that 
they can fully participate.

A Ministra para o Género, Criança e Segurança Social do 
Sudão do Sul, Aya Benjamin Libo Warille, fez uma breve 
análise da situação atual do país em relação à participação 
das mulheres na esfera política. A Constituição prevê 
25% de participação das mulheres no espaço político e o 
Acordo de Paz atualmente em implementação estabelece 
um mínimo de 35% de mulheres em cargos políticos. 
Embora nenhuma das partes tenha ainda atingido 35%, 
verificam-se progressos.

O Ministério da Justiça do Sudão do Sul elaborou o pro-
jeto de lei “35% affirmative action bill”, trabalhando com 
vários ministérios e desenvolvendo consultas em todo o 
país com todas as partes interessadas relevantes, bem 
como reunindo-se com legisladores e atores políticos, 
para garantir o seu apoio quando o projeto de lei chegar 
ao Parlamento. chega ao Parlamento. O objetivo é imple-
mentar e alargar este limite mínimo de 35% para todas 
as áreas e setores, inclusive o setor privado. A Ministra 
Aya Warille destacou também o trabalho que está a ser 
desenvolvido no setor da segurança, onde as reformas em 
curso devem também ser no sentido de assegurar uma 
participação efetiva das mulheres, designadamente em 
cargos de decisão, onde existem muito poucas mulheres. 
Para esse fim, foram criados grupos de trabalho em rede, 
nos quais as mulheres são empoderadas e incentivadas 
a participar no setor de segurança.

O Acordo de Paz possibilitou também a criação de um 
fundo – o Women Enterprise Fund – que deverá ser incluído 
no referido projeto de lei. Além disso, o Ministério para o 
Género, Criança e Segurança Social está estreitamente 
envolvido no desenvolvimento de orçamentos sensíveis 
ao género, com o apoio de todos os parceiros e de outros 
ministérios. No final da implementação do acordo de 
paz estão previstas eleições, sendo que o objetivo é 
empoderar as mulheres até lá, para que possam participar 
plenamente nesse ato eleitoral.

Aya Benjamin Libo Warille 
Minister of Gender, Child, 
and Social Welfare of South Sudan

Ministra para o Género, Crianças e 
Segurança Social do Sudão do sul

“We are working very hard to make sure that 
the parties to the Peace Agreement meet 
their obligation. We keep on reminding 
the leaders of the political parties of their 
obligation to reach the established 35% of 
women in political positions”.

“Estamos a trabalhar afincadamente para 
assegurar que as partes do Acordo de Paz 
cumprem a sua obrigação. Continuamos a 
relembrar os líderes dos partidos políticos 
da sua obrigação de atingir o limiar definido 
de 35% de mulheres em posições políticas”.

“
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Na sessão de encerramento do III Fórum Mulheres g7+, 
o embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente 
do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P., 
destacou o trabalho substancial que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo g7+ e pela Fundação g7+, bem como 
a importância e pertinência desta iniciativa, cuja temática 
que tem constituído uma importante prioridade da atu-
ação e do esforço da Cooperação Portuguesa.

A Cooperação Portuguesa dedica mais de um terço da 
sua ajuda bilateral (APD) a iniciativas que contribuem 
para a promoção da igualdade de género e para o 
empoderamento das mulheres. Além disso, todas as 
atividades de cooperação são avaliadas com base em 
critérios e marcadores de género, em consonância com as 
recomendações do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
da OCDE e do respetivo marcador de aferição da igual-
dade de género na cooperação para o desenvolvimento, 
o qual é um instrumento importante de monitorização e 
de responsabilidade.

No apoio aos países parceiros da Cooperação Portu-
guesa - PALOP e Timor-Leste - mas também noutras 
geografias, o enfoque tem estado particularmente: (i) na 
promoção do acesso e na qualidade dos cuidados de 
saúde primários e maternos de mulheres e raparigas; (ii) 
no direito à saúde sexual e reprodutiva, salvaguardando 
direitos e escolhas;  (iii) na redução da mortalidade infantil 
e no combate às práticas nocivas, como a mutilação 
genital feminina e os casamentos precoces.

A pandemia COVID-19 e, mais recentemente, a guerra 
na Ucrânia, a inflação e as mais diversas crises mundiais 
prolongadas, têm significado um retrocesso significativo 
em matéria de concretização dos direitos humanos das 
mulheres, bem como tem significado um exacerbar 
da violência baseada no género. Os impactos destes 
conflitos são globais, com consequências negativas a 
nível mundial em áreas como a insegurança alimentar, 
a desigualdade de género, a má nutrição e a pobreza.

Portugal está empenhado e ativamente comprometido 
com a implementação do Plano de Ação da União 

In the closing session of the III g7+ Women Forum, 
ambassador João Ribeiro de Almeida, president of 
Camões – Cooperation and Language Institute I.P., 
emphasised the substantial work developed by the 
g7+ and g7+ Foundation, as well as the importance and 
pertinence of this initiative, focused on a theme that is 
an significant action priority of Portuguese Development 
Cooperation.

Portuguese Cooperation allocates more than one third 
of its bilateral aid (ODA) to initiatives contributing to 
promote gender equality and women’s empowerment. 
Furthermore, all cooperation activities are assessed 
based on gender markers and criteria, in line with the 
recommendations of the OECD Development Assistance 
Committee and the respective marker on gender equality 
in development cooperation, which is an important 
instrument for monitoring and accountability.

In supporting Portuguese Cooperation partner countries 
- PALOP and Timor-Leste - but also in other geographies, 
the focus has been particularly on: (i) promoting access 
and quality of primary and maternal health care for 
women and girls; (ii) the right to sexual and reproductive 
health, safeguarding rights and choices; (iii) reducing 
infant mortality and combating harmful practices, such 
as female genital mutilation and early marriages.

The COVID-19 pandemic and, more recently, the war 
in Ukraine, inflation and the most diverse prolonged 
world crises, have meant a significant setback in terms 
of the realisation of women's human rights, as well 
as an exacerbation of gender-based violence. These 
crises and conflicts have global impacts, with negative 
consequences worldwide in areas such as food insecurity, 
gender inequality, malnutrition and poverty.

Portugal is actively committed to the implementation of 
the European Union Action Plan for Gender Equality and 
Women's Empowerment in its external action (GAP III). 
This commitment is reflected by Camões I.P. at several 
action levels, namely through the forthcoming creation of 
a co-financing line for NGDO projects in this thematic area.

Closing of the g7+ 
Women Forum

Encerramento 
do Fórum Mulheres g7+
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In advocating and promoting gender equality, the 
experience of Portuguese Cooperation has demonstrated 
the importance of all stakeholders in these matters. In 
addition to States, the involvement and reinforcement of 
partnerships and dialogue with international organisations, 
civil society, local actors and communities, but also 
academia, is crucial to foster changes in behaviours and 
creating more opportunities for women.

The new Portuguese Development Cooperation 
Strategy 2030, which has now been approved, will 
assume gender equality as a cross-cutting area in all 
its activities, being a fundamental element for achieving 
the 2030 Agenda and for a more equitable, fair and 
sustainable global development.

Europeia para a Igualdade de Género e Empoderamento 
das Mulheres na sua ação externa (GAP III). Este compro-
misso traduz-se a vários níveis da atuação do Camões 
I.P., nomeadamente através da criação, em breve, de 
uma Linha de Cofinanciamento de projetos de ONGD 
nesta área temática.

Na defesa e promoção da igualdade de género, a 
experiência da Cooperação Portuguesa tem demonstrado 
a importância do papel de todos os atores, pois, além dos 
Estados, é determinante o envolvimento e o reforço de 
parcerias e diálogo com as organizações internacionais, 
da sociedade civil, atores e comunidades locais, mas 
também da academia, para maior eficácia na mudança 
de comportamentos e criação de mais oportunidades 
para as mulheres.

A nova Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, agora 
aprovada, assumirá a igualdade de género como área 
transversal a toda a sua atuação, sendo um elemento 
fundamental para a prossecução da Agenda 2030 e 
para um desenvolvimento global mais equitativo, justo 
e sustentável.
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Data Spotlight: 
Political participation 
and quota systems

Resumo dos dados: 
Participação política
e sistemas de quotas



In the world/No mundo

At the current rate, gender equality in the highest positions of power will not be reached for another 130 years. 
A manterem-se as tendências atuais, a igualdade de género nos mais altos cargos de poder só será atingida daqui a 130 anos.

At the current rate of progress, gender parity in national legislative bodies will not be achieved before 2063 
A manterem-se as tendências atuais, a igualdade de género nos órgãos legislativos nacionais só será atingida em 2063.

Source/Fonte: UN Women, 2022

Source/Fonte: UN Women, 2022

26%
Only/Apenas 39%

+

5

27

Women in executive government positions: (193 countries) 
Proporção de mulheres nos Governos nacionais: (193 países)

Women in national parliaments: (193 countries) 
Proporção de mulheres nos Parlamentos nacionais: (193 países)

Only/Apenas 
13 countries/países

Only 14 countries achieved full 
equality (50% or more) of women 
in cabinets/Só 14 países atingiram 
a igualdade (50% ou mais) de 
mulheres nos governos nacionais

Global Average: 
Média global: 15 countries/países

21%

have a women Head of State  
têm uma mulher Chefe de Estado

Of all national 
parliamentarians 

are women 
De todos os membros 

do Parlamento no 
mundo são mulheres

Of the countries in the world 
have applied some type of 
gender quotas to increase 
women’s participation at 

political level 
Dos países no mundo 

aplicaram algum tipo de 
sistema de quotas para 

aumentar a representação 
das mulheres a nível político

have 50% or more women in 
parliament in single or lower houses:  

têm 50% ou mais de mulheres 
membros do Parlamento:

Have reached or surpassed 40% 
Atingiram ou ultrapassaram os 40%

Mais de 2/3 destes países aplicaram quotas 
More than 2/3 of these countries have 

applied gender quotas

Rwanda/Ruanda 61% 
Cuba 53% 

Nicaragua/Nicarágua 51% 
Mexico/México 50% 

United Arab Emirates/Emirados 
Árabes Unidos 50%

of government ministers are women 
dos ministros são mulheres

have a woman Head of Government 
têm uma mulher Chefe de Governo

Only/Apenas

Countries/ 
países

Countries/países
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In fragile and conflict-affected countries 
Nos países frágeis e afetados por conflitos

Despite positive developments, still less than 1/3 of management/administration positions in the world are occupied by women. 
Apesar da evolução positiva, ainda menos de 1/3 dos cargos de gestão/administração no mundo são ocupados por mulheres.

Source/Fonte: https://womenonboards.pt

Share of women in management/administration positions: 
Proporção de mulheres em cargos de gestão e administração:

Women in ministerial positions (%), 2021 - g7+ countries 
Mulheres em posições ministeriais (%), 2021 - Países do g7+

Source/Fonte: UN Women Map, 2021. / Mapa UN Women, 2021.

Note/Nota: Afghanistan non-available. / Afeganistão não disponível.

Greatest increase since 2020 
Os que mais aumentaram face a 2020:

Guinea-Bissau/Guiné-Bissau + 37,2%

Burundi + 32,5%

Guinea/Guiné + 17%

Chad/Chade + 13,7%

Haiti + 9,4%

São Tomé e Príncipe + 9,3%
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Women in parliament (%) - g7+ countries 
Mulheres nos Parlamentos Nacionais (%) - Países do g7+

Share of women in senior management positions (%) 
% de mulheres em posições de gestão, quadros sénior e médios

Source/Fonte: Inter-Parliamentary Union, October 2022 / União Inter-Parlamentar, outubro 2022

Note/Nota: Haiti = non-available. Afghanistan = suspended. / Haiti = dados não disponíveis. Afeganistão = suspenso.

Source: ILOSTAT, 2022, based on available national surveys. International Labour Organisation (ILO). 
Fonte: ILOSTAT, 2022, com base nos inquéritos nacionais disponíveis, Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Note: Non-available data for Chad, Comoros, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, CAR, São Tomé and Principe, South Sudan. 
Note: Dados não disponíveis para: Chade, Comores, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Rep. Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul. 

Greatest increase since 2020 
Os que mais aumentaram face a 2020:

Chad/Chade + 15,8%

Comoros/Comores + 10,6%

Guinea/Guiné + 6,8%
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• Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (1979) 

• Beijing Platform for Action (1995) - Internationally 
agreed target: Balanced political participation 
and power-sharing between women and men in 
decision-making 

• 2011 UN General Assembly resolution on women’s 
political participation 

• Convenção para a Eliminação de todas as formas 
de Discriminação sobre as Mulheres (1979) 

• Plataforma de Ação de Pequim (1995) – Meta 
internacional acordada : Participação política 
equilibrada e partilha de poder entre mulheres e 
homens na tomada de decisão

• Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
(2011) sobre a Participação política das mulheres

International frameworks for action 
Quadros internacionais para a ação

2030 Agenda 
for Sustainable 
Development

Agenda 
2030 para o 
Desenvolvimento 
Sustentável

SDG 5 - Achieve gender equality and 
empower all women and girls
 
Target 5.5: Ensure women’s full and effective 
participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in 
political, economic and public life

Indicator 5.5.1: Proportion of seats held by 
women in (a) national parliaments and (b) local 
governments  

Indicator 5.5.2: Proportion of women in 
managerial positions

ODS 5 - Alcançar a igualdade de género 
e empoderar todas as mulheres e 
raparigas
 
Meta 5.5: 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

Indicador 5.5.1: Percentagem de lugares 
ocupados por mulheres (a) nos parlamentos 
nacionais (b) nos governos

Indicador 5.5.2: Percentagem de mulheres em 
posições de gestão (quadros médios e seniores)
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Anita Bhatia

UN Women Deputy Executive Director

Diretora Executiva da UN Women

If we shift perceptions of women leaders, 
we will change the fundamental cultural 
and emotional biases that people have 
against women. We have to stop having 
images of women as only certain types of 
leaders and give them the freedom to be 
any kind of leader they want to be.

Se mudarmos as percepções das 
mulheres líderes, mudaremos os 
preconceitos culturais e emocionais 
fundamentais que as pessoas têm contra 
as mulheres. Temos que parar de construir 
imagens das mulheres apenas como um 
certo tipo de líder e dar-lhes a liberdade de 
serem qualquer tipo de líder que quiserem.

“

Ellen Johnson Sirleaf

President of Liberia (2006-2018). Fist 
women elected Head of State in Africa. 
Nobel Peace Prize

Presidente da Libéria (2006-2018). 
Primeira mulher eleita Chefe de Estado 
em África. Prémio Nobel da Paz.

We must continue to work to change things. 
We must be able to ensure that those 
structural barriers that have kept women 
from being able to have the equity they 
rightfully deserve are eliminated. (…) And 
we must also work with men. Women in 
leadership positions and full gender equity 
will ensure a stronger economy, a more 
developed nation, a more peaceful nation.

Devemos continuar a trabalhar para mudar 
as coisas. Devemos ser capazes de garantir 
que as barreiras estruturais que impedem 
as mulheres de terem a equidade que 
merecem são eliminadas. (…) E também 
devemos trabalhar com os homens. 
Mulheres em posições de liderança e 
plena equidade de género garantirão uma 
economia mais forte, uma nação mais 
desenvolvida, uma nação mais pacífica.

“
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ANNEX | PROGRAMME
III g7+ FORUM ON WOMEN, RESILIENCE 
AND DEVELOPMENT ONLINE 

17th November 2022 
10:00-13:00 am, Lisbon time – GMT+1

Opening session

Promoting Equality in fragile and conflict-affected countries 

Panel: Challenges to eliminate inequality between men and women: 
the quota system 

From Policy to Practice: Discussion and sharing of experiences: 
quota system: pros and cons 

Panel: Perspectives on the implementation of the quota system

Helder da Costa, Secretary General of the g7+: "The quota system in general"

H.E. Ana Catarina Mendes, Deputy Minister of Parliamentary Affairs of Portugal: “The quota system from a political point of view”

Sarah F. Cliffe, Director of the Center for International Cooperation at New York University: “Perspectives on the 
Implementation of Quotas in Political Parties”

Abie E. Kamara, Director, Development Assistance Coordination Office, Sierra Leone Ministry of Planning and Economic 
Development – Permanent Chair of FORUM g7+ WOMEN – “Quotation System in Sierra Leone” 

H.E. Aya Benjamin Libo Warille, Minister of Gender, Child, and Social Welfare of South Sudan -  Co-Chair of FORUM 
g7+ WOMEN – “Inspiring words promoting equality and the quota system”

H.E. Ambassador Satu Suikkari-Kleven, Ambassador of Finland in Portugal – Permanent Co-President of FORUM 
g7+ WOMEN – “What steps are still needed to achieve equality with the quota system” 

Albertina Jordão, ILO Lisbon/ILO Lisbon: - “Equal pay to promote fundamental rights at work” 

Sara Falcão Casaca, Sociology | Department of Social Sciences, ISEG - Lisbon School of Economics & Management, 
University of Lisbon – “Representation of women and men in the management bodies of companies listed on the 
stock exchange and in the public business sector” 

Suzana Tavares da Silva, Professor at the Faculty of Law of the University of Coimbra: - “The quota system in Portugal: 
legislative analysis” 

Lília Tomé de Azevedo, Partner and Lawyer at Miranda Law Firm: - “Quotation System” 

Carla Neves Matias, Partner and Lawyer at SRS Law Firm: - “Personal experience and challenges faced” 

Ana Caetano, g7+ Women's Forum and g7+ Lisbon Foundation: - “The quota system as a tool to guarantee equality: 
Statistical analysis of g7+ countries”

Helche Silvester (g7+ Secretariat, Dili) - Moderator 

Inspiring member states of the g7+:

REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU - Mrs. Dr. Mónica Buaró da Costa, Secretary of 
State for Planning and Regional Integration of the Republic of Guinea-Bissau: 
“Implementation of the quota regime: challenges in Guinea-Bissau” 

REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU Mrs. Dr. Aissatu Camara Injai, First Vice-President 
of the Women's Political Platform, Guinea-Bissau

GUINE – Mrs. Dr. Maniamba Kande, Advisor in charge of the Mission, Ministry 
of African Cooperation and Integration: “Implementation of the quota regime: 
challenges in Guinea”

to share their own experiences 
and lessons learned, to enable 
a podium of awareness among 
member states with the aim 
of achieving gender-focused 
solutions 

Closing

H.E. Ambassador João Ribeiro de Almeida, President of Camões 
– Cooperation and Language Institute, I.P. 

10h00

10h30

11h10

12h15

12h40
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ANEXO | PROGRAMA
III FÓRUM g7+ SOBRE MULHERES, 
RESILIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

17 de novembro de 2022 
10h00-13h00,  Online, hora de Lisboa 
– GMT+1

Abertura
Promoção da Igualdade em países frágeis e afetados por conflitos

Painel: Desafios para eliminar a desigualdade entre homens e mulheres: 
o sistema de quotas 

Da Política à Prática: Discussão e partilha de experiências: 
sistema de quotas: prós e contras 

Painel: Perspetivas sobre a implementação do sistema de quotas 

Helder da Costa, Secretário Geral do g7+

S. Exa. Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares de Portugal: “O sistema de quotas do ponto de 
vista político” 

Sarah F. Cliffe, Diretora do Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova York: “Perspetivas sobre a 
implementação do regime de quotas nos partidos políticos” 

Abie E. Kamara, Diretora, Gabinete de Coordenação de Assistência ao Desenvolvimento, Ministério do Planeamento 
e Desenvolvimento Económico da Serra Leoa – Presidente Permanente do FORUM g7+ MULHERES – “Sistema de 
quotas na Serra Leoa” 

S. Exa. Aya Benjamin Libo Warille, Ministra para o Género, Crianças e Segurança Social do Sudão do Sul - Copresidente 
do FORUM g7+ WOMEN – “Palavras inspiradoras a promoção da igualdade e o sistema de quotas” 

Sra. Embaixadora Satu Suikkari-Kleven, Embaixadora da Finlândia em Portugal – Copresidente Permanente do 
FORUM g7+ WOMEN – “Que passos ainda são necessários para obter igualdade com o sistema das quotas” 

Albertina Jordão, OIT Lisboa/ILO Lisbon: - “Igualdade salarial para promover os direitos fundamentais no trabalho” 

Sara Falcão Casaca, Sociologia, Departamento de Ciências Sociais, ISEG - Lisbon School of Economics & Management, 
Universidade de Lisboa – “Representação de mulheres e homens nos órgãos de gestão das empresas cotadas em 
bolsa e no setor público empresarial”  

Suzana Tavares da Silva, Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra: - “O Sistema de quotas 
em Portugal: análise legislativa”  

Lília Tomé de Azevedo, Sócia e Advogada do escritório Miranda Law Firm: - “Sistema de quotas” 

Carla Neves Matias, Sócia e Advogada do escritório SRS Law Firm: - “Experiência pessoal e desafios enfrentados”

Ana Caetano, Fórum de Mulheres g7+ e Fundação g7+ Lisboa: - “O sistema das quotas como ferramenta para garantir 
a igualdade: Análise estatística dos países do g7+” 

Helche Silvester (Secretariado do g7+, Díli) - Moderadora 

Estados membros inspiradores do g7+: 

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU – Sra. Dra. Mónica Buaró da Costa, Secretaria de Estado 
do Plano e Integração Regional da República da Guiné-Bissau: “Implementação do 
regime de quotas: desafios na Guiné-Bissau”  

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU - Sra. Dra. Aissatu Camara Injai, Primeira Vice-Presidente 
da Plataforma Política das Mulheres, Guiné-Bissau

GUINÉ – Sra. Dra. Maniamba Kande, Assessora responsável pela Missão, Ministério da 
Cooperação e Integração Africana: “Implementação do regime de quotas: desafios na Guiné” 

para compartilhar suas 
próprias experiências e 
lições aprendidas, para 
permitir um pódio de 
conscientização entre os 
estados-membros com 
o objetivo de alcançar 
soluções que tenham 
como foco o género 

Encerramento

Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida, Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

10h00

10h30

11h10

12h15

12h40
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Watch here the video of 
the III g7+ Women Forum.

Veja aqui o vídeo 
do III Fórum Mulheres g7+.

Equality and 
quota system
Igualdade e 
sistema de quotas

Égalité et
système de quotas

Save the date

17.11.2022
10h00 - 13h00 
(GMT+1 - LISBON TIME)

ONLINE | WEBINAR

II 

III Forum g7+ Women III Fórum Mulheres g7+ III Forum des Femmes g7+

SUPPORTORGANIZATION
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The g7+ is an intergovernmental organisation made up of conflict-affected 

countries united by a vision of peace, stability, and development in their countries 

and everywhere in the world. The g7+ provides a platform to conflict-affected 

countries to collectively voice the need for national dialogue and reconciliation 

to address conflicts; advocate for effective development cooperation founded 

on the principles of country ownership, transparency and mutual accountability 

between government and development partners; and facilitate sharing of 

first-hand experience and good development practices with one another.
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conflitos e unida por uma visão de paz, estabilidade e desenvolvimento nos seus 

países e no mundo. O g7+ constitui uma plataforma para os países afetados por 

conflitos proclamarem coletivamente a necessidade de diálogo e reconciliação para 

resolver os conflitos; defenderem uma cooperação para o desenvolvimento eficaz 
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mútua entre os governos e os parceiros de desenvolvimento; e facilitar a partilha 

de experiências e boas práticas de desenvolvimento entre si.
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