JOSÉ MENDES BOTA
PERCURSO DE VIDA – resumo sintético
Nasceu a 4 de Agosto de 1955, em Loulé (Algarve).
Obteve a Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa (ISCTE), tirou uma Pós-Graduação em Gestão de Empresas, pela
Faculdade de Pós-Graduação em Ciências Económicas e Empresariais da Universidade
Católica Portuguesa e frequentou o Curso de Direito, na Universidade Católica de
Lisboa (actualmente interrompido por indisponibilidade de tempo – tem 12 disciplinas
concluídas).
Foi Deputado Europeu durante seis anos e meio (1989-1994 e 1998-1999), onde foi
vice-presidente da Assembleia Paritária ACP/CEE e presidente do Inter-Grupo
Turismo.
Em 1992, foi o vencedor do Prémio “Mensagem para a Europa”, atribuído pelo
“Brupark” de Bruxelas, à melhor mensagem europeia, por escolha de jornalistas
portugueses, entre os eurodeputados de Portugal.
Em 1999 foi-lhe atribuída a Medalha de Honra do Grupo do Partido Popular Europeu
no Parlamento Europeu, em reconhecimento pela acção ao serviço da integração
europeia, na qualidade de deputado europeu.
A estes mandatos, acrescem dezassete anos nas funções de Deputado à Assembleia da
República, em oito legislaturas diferentes, tendo sido cabeça-de-lista do PSD por três
vezes, nos círculos eleitorais de Faro (2) e Beja (1), estando actualmente em funções.
É presidente da Comissão Parlamentar Permanente para a Ética, a Cidadania e a
Comunicação, desde 2011. É presidente do Grupo Parlamentar de Amizade PortugalPolónia desde 2010.
Foi presidente da Subcomissão Parlamentar de Turismo (2005-2009), e coordenador da
Campanha Contra a Violência Doméstica organizada pela Assembleia da República,
entre 2006 e 2008.
Tem onze anos como deputado à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa,
(1988-1989 e desde 2005), onde é presentemente Relator Geral sobre a Violência
Contra as Mulheres e vice-presidente da Comissão dos Assuntos Sociais, Saúde e
Desenvolvimento Sustentável, tendo sido também presidente da Comissão para a
Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (2010-2012) e vice-presidente
da Comissão da Igualdade e Não Discriminação (2012-2014).
É o coordenador político da Parliamentary Network “Women Free From Violence”,
desde 2012.

Entre outros relatórios, como sobre “Lobbying numa sociedade democrática” e sobre
“Turismo sustentável”, foi o Relator da campanha europeia “Stop domestic violence”
(2006-2008), e da Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as
Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul).
Relativamente a esta Convenção que considera o seu mais importante trabalho político,
que entrou em vigor a 1 de Agosto de 2014, deu contributos decisivos:
- foi o autor da Resolução 1635 e da Recomendação 1847, aprovadas por
unanimidade em Estrasburgo, a 3 de Outubro de 2008, durante o debate do seu relatório
“Combater a Violência contra as Mulheres: por uma convenção do Conselho da
Europa”, nas quais instou o Comité de Ministros do Conselho da Europa a avançar para
a criação desta Convenção;
- acompanhou todos os seus passos, tendo participado em todas as reuniões do
Comité Ad-Hoc encarregado da sua redacção, elaborado o relatório final da Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa, e sensibilizado Governos e Parlamentos para a
subscreverem e ratificarem.
O relatório sobre “Prostituição, Tráfico e Escravatura Moderna na Europa”, no qual
trabalhou durante mais de ano e meio, foi aprovado em Abril de 2014, no Plenário de
Estrasburgo.
O seu exemplo de um homem que luta por valores, pelos direitos humanos, e das
mulheres em particular, é internacionalmente apreciado, sendo frequentemente
convidado para participar em conferências, como orador, sobre igualdade, violência de
género, combate à corrupção, ética, transparência, regulamentação da actividade de lóbi,
em muitos países e instituições de vários continentes.
Foi deputado à Assembleia Inter-parlamentar Europeia de Segurança e Defesa, no
quadro da União da Europa Ocidental, durante oito anos, até à sua extinção, em 2011,
tendo recebido a medalha de mérito desta instituição.
Foi presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, vereador e presidente da
Assembleia Municipal no Município de Loulé, durante catorze anos e meio, no
somatório dos diferentes cargos.
Foi vice-presidente do PSD (2007-2008), vogal da Comissão Política Nacional do PSD
e membro do Conselho Nacional do PSD durante vinte e um anos, no somatório dos
diferentes cargos, tendo sido vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD durante três
anos.
Foi presidente da Comissão Política Distrital do PSD/Algarve durante catorze anos
(eleito oito vezes), e presidente da Assembleia Distrital do PSD/Algarve durante quatro
anos, bem como presidente da Comissão Política e da Mesa da Assembleia Concelhia
da secção do PSD/Loulé, num somatório de dez anos.
É presidente do Movimento Cívico “Regiões, Sim!, de que foi fundador em 2007, sendo
um convicto defensor da Regionalização.

Em 2013, foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, pela Câmara
Municipal de Loulé, por se ter distinguido e contribuído com a sua acção para o
engrandecimento do município de Loulé
Tem 16 livros publicados.
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