


PROJECTO FEMINISTA LIBERAL

O Projecto Feminista Liberal apresenta a visão 
liberal da luta pela igualdade entre homens e 
mulheres - uma alternativa construtiva ao Feminismo 
Radical que se instalou na nossa sociedade.
O Feminismo Liberal é o mais antigo dos três 
principais ramos do Feminismo. Incorporando uma 
longa tradição de ideias liberais, o Feminismo Liberal 
tem a sua expressão inicial em Mary Wollstonecraft e 
John Stuart Mill, que, centrando o seu pensamento 
na ideia de liberdade individual, reclamavam uma 
perspectiva revolucionária à época: a igualdade de 
todas as       pessoas — sejam elas homens ou 
mulheres — perante a lei.
O Feminismo Liberal foi pioneiro na defesa do 
sufrágio feminino, na afirmação da soberania política 
e cívica da mulher, na luta contra todas as 
discriminações — negativas ou positivas — e na 
capacitação e autonomia de todos os indivíduos.
O Feminismo Liberal tem como objectivo 
fundamental a igualdade perante a lei, traduzida 
em iguais direitos e responsabilidades na esfera 
pública e cívica.
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O Feminismo Liberal de hoje foca-se na defesa 
do cumprimento da lei e num acesso facilitado à 
Justiça — um dos principais pilares do Estado de 
Direito. No plano político, pugna, por exemplo, por 
salário igual para trabalho igual, pela igualdade 
nos direitos de parentalidade, rejeitando qualquer 
segregação de género. No plano cultural, 
promove, pela persuasão e promoção de ideias, 
uma sociedade mais equilibrada de homens e 
mulheres livres.
O Feminismo Liberal é um Feminismo humanista, 
inclusivo, plural e universalista. É um Feminismo 
que procura unir a sociedade reconhecendo iguais 
direitos a todos, dos quais a igualdade de 
oportunidades e igualdade no acesso à justiça 
(um dos garantes do Estado de Direito) 
são exemplos.
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1. Igual Dignidade, Direitos Iguais

O Liberalismo defende a liberdade e igualdade 
perante a lei de todos os indivíduos, sem 
distinções de sexo, nascimento, etnia, 
nacionalidade, orientação sexual ou religião. 
O Feminismo Liberal defende, especificamente, 
a igualdade de dignidade entre mulheres e 
homens, bem como o combate, pela promoção 
dos valores liberais, às discriminações entre 
homens e mulheres. 
O Feminismo Liberal reclama, para as pessoas 
e para a sociedade, a máxima liberdade, 
sempre necessária para a criação de mais 
oportunidades para todas as escolhas de vida.  
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2. Escolhas de Vida - Livres

O Liberalismo rejeita políticas públicas 
dirigistas, que tentem moldar a 
sociedade através da interferência directa 
nas escolhas de vida dos indivíduos, das 
famílias, e das suas livres associações.
O Feminismo Liberal denuncia que a 
legislação condiciona as escolhas 
das pessoas, sobretudo decisões entre 
família e carreira profissional, cujas 
consequências recaem desproporcionalmente 
sobre as mulheres. É necessário que haja 
políticas públicas que facilitem os arranjos 
verdadeiramente consensuais entre mulheres 
e homens.
O Feminismo Liberal reclama mais autonomia 
individual, para que todos possam ser donos 
do seu próprio destino.
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O Feminismo Liberal luta por uma socieda-
de mais livre e mais flexível, onde as pes-
soas possam sentir-se confortáveis com as 
suas escolhas e papéis, e onde as decisões 
sejam exercidas por liberdade de escolha, 
não por imposição de modelos sociais.
O Feminismo Liberal rejeita transforma-
ções revolucionárias da sociedade. Rejeita a 
apropriação de valores feministas por       
movimentos que o querem é subverter as 
instituições, numa lógica de luta de classes. 
A estrutura do nosso Estado democrático 
liberal e o modelo económico de mercado 
livre capitalista são os principais garantes 
da liberdade individual e, por consequêcia, 
da igualdade entre mulheres e homens.

3. Reformismo Liberal
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O Feminismo Liberal reconhece que 
existem padrões discriminatórios, e 
acredita que é com reformas moderadas 
que se    assegura uma sociedade mais 
livre, na abolição de injustiças e na 
concretização de iguais liberdades, direitos 
e garantias.
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4. Contra a Divisão Social

O Liberalismo acredita numa sociedade 
coesa, constituída por pessoas diferentes
na sua individualidade, mas iguais em          
liberdade.
O Feminismo Liberal rejeita divisões 
políticas artificiais da sociedade. A guerra 
de géneros é coisa do passado, porque a 
igualdade não se obtém através de 
ideologias que vêem a sociedade como 
uma luta entre opressores e oprimidos.
O Feminismo Liberal denuncia que 
ideologias iliberais, dirigistas e divisivas por        
natureza, nunca conduzirão a maior coesão 
social — apenas produzirão mais                 
ressentimento, maior divisão social e 
menor liberdade.
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O Feminismo Liberal defende, sim, que é a 
liberdade que junta as pessoas. É através 
da defesa de uma sociedade mais livre e 
aberta, respeitadora das diferenças entre 
indivíduos, que se promove a verdadeira 
harmonia social.
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O Feminismo Liberal sempre lutou contra o          
paternalismo. Lutou, no último século
em particular, contra um paternalismo político de 
homens sobre mulheres.
Contudo, a luta pela libertação feminina não foi 
feita para que agora a mulher caia na tutela de 
outras mulheres — conservadoras ou progressistas 
— que queiram instrumentalizá-las.
O Feminismo Liberal acredita que é puro 
paternalismo querer falar por todas as mulheres, 
como se não fossem elas pessoas únicas com va-
lores e    ambições muito diferentes. O paternalis-
mo é inaceitável.
O Feminismo Liberal quer, sim, devolver voz,         
autonomia e liberdade a cada mulher para que 
se liberte de injustiças, de discriminações e 
de manipulações políticas.

5. Contra o Paternalismo
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6. Contra a Violência de Género

O Liberalismo rejeita toda a agressão física, 
psicológica ou política exercida contra as       
pessoas. Sempre que um indivíduo ou grupo de     
indivíduos sofra uma negação sistemática e  
duradoura dos seus direitos, é claramente um 
grupo oprimido. O Liberalismo defende-os por 
igual.
O Feminismo Liberal rejeita toda a violência 
em âmbito doméstico ou de cariz sexual, bem 
como toda a repressão que diminua em 
particular a dignidade da mulher.
O Feminismo Liberal luta pela capacitação 
das mulheres, rejeitando, por isso, a ideia de 
que todas nascem vítimas, incapazes de 
fazerem frente à violência de género.
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7. Pela Capacitação

O Liberalismo defende que as pessoas devem 
poder desenvolver as suas capacidades 
plenamente, para fazerem o melhor uso 
da sua liberdade.
Neste sentido, é essencial o acesso à educação. 
É também essencial que a educação forme       
pessoas capazes de autonomia, e capazes do 
reconhecimento das liberdades, direitos e            
garantias, igualdade de direitos e deveres,      
oportunidades e aspirações, possibilidades e    
objectivos.
O Feminismo Liberal defende igualmente que 
todos, mulheres em particular, tenham um 
acesso efectivo à justiça, por forma a poderem 
fazer face a situações de violência e 
de dependência involuntária.
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8. Pela Inclusão

O Feminismo Liberal, estudando sobretudo as 
discriminações sofridas pelas mulheres, 
reconhece que os homens são, também eles, 
vítimas de mentalidades discriminatórias.
Por isso, o Feminismo Liberal não exclui o 
homem: inclui-o como pleno parceiro na 
construção de uma sociedade mais livre.
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9. Uma Causa Justa

O Feminismo Liberal destina-se a qualquer 
pessoa que acredite que uma democracia 
liberal, comprometida com a defesa dos 
direitos individuais, pode e deve promover 
políticas públicas com o objetivo de eliminar 
práticas discriminatórias.
O Feminismo Liberal é bandeira de todos os 
cidadãos comprometidos com a igualdade de 
liberdades, direitos e oportunidades entre 
homens e mulheres.
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10. Uma Causa Indispensável

O Feminismo Liberal reconhece que ainda 
falta muito para haver consciência de
direitos e deveres iguais entre mulheres 
e homens.
Persistem arbitrariedades, discriminações 
e injustiças. As perspectivas de vida das 
mulheres são limitadas, originando grande 
disparidade de oportunidades de realização 
pessoal, familiar e profissional.
O Feminismo Liberal foi o primeiro dos ramos 
do Feminismo. Continua a ser actual, 
pertinente e urgente, porque só através dos 
valores liberais poderemos unir a sociedade. 
Hoje, o Feminismo Liberal é o Futuro.
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