
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de Outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, 
interior de Pernambuco. Casado com Marisa Letícia, desde 1974, tem cinco filhos. Em 
Dezembro de 1952, a família de Lula deixou Pernambuco, na época uma região muito pobre 
do Nordeste brasileiro, e migrou para o Estado de São Paulo. Foi morar num bairro pobre da 
cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. 
 
Em 1975, Lula foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema com 92% dos votos, passando a representar cerca de 100 mil 
trabalhadores. 
 
Lula foi um dos articuladores da criação do Partido dos Trabalhadores (PT), fundado em 10 
de Fevereiro de 1980. Em 1984 participou, como uma das principais lideranças, a campanha 
das “diretas-já” para a Presidência da República. Em 1986, foi eleito o Deputado federal 
mais votado da história do país, para a Assembleia Constituinte encarregada de aprovar a 
nova Constituição democrática, promulgada em 1988. 
 
O PT lançou Lula para disputar a Presidência da República em 1989, após 29 anos sem 
eleição directa para o cargo. Em Junho de 2002, a Convenção Nacional do PT aprovou a 
criação de uma aliança para apoiar a candidatura de Lula à Presidência da República. O 
candidato a vice-presidente foi o Senador José Alencar, do Partido Liberal (PL) de Minas 
Gerais. 
 
Em 27 de Outubro de 2002, aos 57 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito 
Presidente da República Federativa do Brasil e recebeu, na segunda volta, 52,8 milhões de 
votos, 61,3% do total. 
 
No dia 29 de Outubro de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva, novamente na companhia do 
Vice-Presidente José Alencar, foi reeleito Presidente da República com 58,3 milhões de 
votos (60,8% do total), a maior votação da história do Brasil. 
 
Durante os oito anos de Lula na Presidência da República, o Brasil venceu o desafio de 
crescer economicamente, ao mesmo tempo que diminuíam as desigualdades sociais, com 
democracia, plena liberdade de imprensa e inserção soberana no mundo.  
 
Lula apoiou a candidatura presidencial vitoriosa de Dilma Vana Roussef, que tinha sido 
Ministra das Minas e Energia e depois Chefe da Casa Civil durante os seus dois mandatos e 
tornou-se a primeira Presidente da República do Brasil, assumindo o mandato em 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva é, pela segunda vez, presidente de honra do Partido dos 
Trabalhadores desde Fevereiro de 2011. 
 
É pelo seu contributo para um diálogo internacional mais equitativo sobre matérias que a 
todos afectam, e que são da responsabilidade de todos nós, que recebe hoje o Prémio 
Norte-Sul 2010.  
 


