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RESUMO
Existir em situação de igualdade de género e de oportunidades significa que os seres
humanos, homens e mulheres, são livres de desenvolver as suas capacidades pessoais e de fazer
opções independentemente dos papéis que lhes são atribuídos pela sociedade e que os diversos
comportamentos, aspirações e necessidades de mulheres e homens são igualmente considerados e
valorizados. Os vários autores que estudam a sociedade contemporânea são unânimes em
reconhecer que uma das principais mudanças que caracterizam a modernidade avançada está
relacionada com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e com um quadro de valores que
define um novo contrato social de género, com implicações na conciliação da vida pessoal, familiar
e profissional. A igualdade entre mulheres e homens constitui um princípio de cidadania
consagrado em vários documentos nacionais, de que são exemplo a Constituição da República
Portuguesa e a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação (ENIND) (Portugal +
Igual), mas também em documentos internacionais, nomeadamente na Carta das Nações Unidas
de 1945, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na Declaração das Nações
Unidas de Pequim (1995) e nos Objetivos do Milénio (2000), revistos em 2015 para serem
atingidos até 2030. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) é o organismo
nacional que tem como missão garantir a execução das políticas públicas no domínio da cidadania,
da promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género e ao
tráfico de seres humanos, cabendo-lhe a coordenação dos respetivos instrumentos – os Planos
Nacionais, documentos que visam operacionalizar a implementação de políticas nacionais que
decorrem de compromissos assumidos internacionalmente (ONU). Alinhando a história do
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feminismo com a legislação em vigor, quer nacional quer internacional, importa sensibilizar para
a igualdade de género e de oportunidades, problematizando, questionando e refletindo… Porque,
cima de tudo, trata-se de uma questão de Humanidade.

Palavras-chave: Igualdade de género, papéis sociais de género, estereótipos de género,
cidadania, violência de género, feminismo, linguagem inclusiva, mainstreaming de género.
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A humanidade já foi dividida entre homens e mulheres,
em poucas décadas seremos todos pessoas.
Roberto Fortuna

A igualdade entre as mulheres e os homens corresponde à ausência de assimetrias entre
umas e outros em todos os indicadores relativos à organização social, ao exercício de direitos e de
responsabilidades, à autonomia individual e ao bem-estar.
Implica a participação equilibrada de homens e de mulheres em todas as esferas da vida,
incluindo a participação económica, política, social e na vida familiar, sem quaisquer interditos ou
barreiras em razão do sexo. Este conceito sublinha a liberdade que todos os seres humanos têm de
desenvolver as suas capacidades e de fazer as suas próprias escolhas sem as limitações impostas
pelos papeis sociais de género e considera, valoriza e trata os comportamentos, aspirações e
necessidades das mulheres e dos homens de igual forma.
Não se pretende que homens e mulheres, independentemente da sua orientação sexual, se
tornem um padrão, antes que se diferenciem naquilo que são as suas identidades e formas de ser e
de estar. Quaisquer das formas de ser deverão ser autodefinidas e diferenciadas naquilo que cada
uma e cada um escolher ser, sem estereótipos nem tabus.
Alinhando a história do feminismo com a legislação em vigor, quer nacional quer
internacional, importa sensibilizar para a igualdade de género e de oportunidades,
problematizando, questionando e refletindo.
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O presente documento é uma adaptação do Manual de Formação correspondente ao Módulo
de Formação Igualdade de Género e de Oportunidades, enquadrado no Curso de Apoio à Infância,
no Programa POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), o qual foi construído
visando constituir um guia orientador para dotar os formandos e as formandas de ferramentas para
poder conhecer, analisar e refletir sobre a igualdade entre as pessoas. Encerra ainda o intuito de
refletir sobre os conteúdos programáticos apresentados de forma esclarecedora e servir de guia de
consulta numa situação futura que se afigure pertinente.
No primeiro capítulo iremos destrinçar conceitos relevantes inerentes à temática. No segundo
ponto aludiremos à importância da evolução das mentalidades, para o que contribuíram os
movimentos feministas. No terceiro iremos debruçar-nos em aspetos da situação atual das mulheres
e dos homens em Portugal. Por último, desenvolveremos algumas questões relevantes sobre a
intervenção integrada para a mudança. Ao longo do documento irá ser oportunamente aludida
alguma legislação nacional e comunitária em matéria de igualdade de género e de oportunidades.

1. CONCEITOS

A pior forma de desigualdade é fazer duas coisas diferentes iguais.
Aristóteles

No despontar do desenvolvimento da temática da Igualdade de Género e de Oportunidades,
importa definir e destrinçar alguns conceitos, concretamente no que se reporta a igualdade,
diferença e desigualdade; sexo e género; papéis sociais de género, paradigmas e estereótipos. O
esmiuçamento e esclarecimento destes conceitos permitirá uma melhor compreensão e aceitação
da integralidade do tema.

Igualdade, diferença, desigualdade
Igualdade de Género significa dar igual visibilidade, poder e participação de homens e
mulheres em todas as esferas da vida privada e/ou pública (Guia de Auto-Avaliação da Igualdade
de Género nas Empresas, 2008, citado por Igreja 2011/2012).
Defendemos a igualdade de género, à semelhança de Maria do Céu da Cunha Rêgo, como
uma “aprendizagem de cidadania” que visa a “liberdade” e a “paz” na sociedade e, acrescentamos,
a promoção da dignidade de todos os seus elementos constituintes, que atuam e interagem. Não
obstante, realçamos também a perspetiva do sociólogo Boaventura Sousa Santos, segundo a qual
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“as pessoas e os grupos têm o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza”, mas também
“a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. Aliás, este conceito vem também
incorporado no princípio da Igualdade ou Isonomia da Constituição da República (Artigo 13).
Neste sentido, valorizamos a diversidade sem ignorar ou anular a unicidade e vice-versa, primando
pelo respeito à dignidade e à liberdade do ser humano, com transparência e sem recurso a máscaras
e a ridicularizações, deturpações ou depreciações de uns/umas relativamente a outros/as.
A igualdade de género pressupõe que todos os seres humanos são livres de desenvolver as
suas capacidades pessoais e de fazer opções, independentes dos papéis atribuídos a homens e
mulheres (papéis de género), e que os diversos comportamentos, aspirações e necessidades de
mulheres e homens são igualmente considerados e valorizados (CIG, 2013). Ao mesmo tempo que
é reconhecida a diversidade das identidades humanas, temos que continuar a lutar pela igualdade
e defender que essa diversidade não pode servir de justificação para discriminações e desigualdades
entre as pessoas em função do seu género.

Sexo, género /Papéis sociais de género, paradigmas e estereótipos
O género tem por base representações (crenças, ideias, valores) em torno do sexo biológico.
Ou seja, é o modo como as sociedades entendem as pessoas do sexo masculino e as pessoas do
sexo feminino. Em função disso, surgem então estereótipos e preconceitos de género, ou seja,
representações generalizadas e socialmente valorizadas acerca do que os homens e as mulheres
devem fazer (por exemplo, "o homem é mais prático, a mulher é mais carinhosa"; ou" homem =
produção e mulher = reprodução"). Papéis sociais de género são comportamentos aprendidos numa
determinada sociedade, que fazem com que os seus membros percepcionem certas atividades como
pertencentes a homens ou a mulheres, valorizando-os de forma diferente.
Todavia, não existe coincidência entre a identidade natural (sexo: características biológicas
– cromossómicas, hormonais e morfológicas) e a de género (construção social, o modo como as
sociedades olham/pensam as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino), o mesmo
sucedendo relativamente às noções de raça, classe, idade e etnicidade. O conceito contrário à
igualdade de género não é diferença de género, mas sim o de desigualdade de género, uma vez que
este pressupõe estatutos, direitos e dignidade hierarquizados entre homens e mulheres. Falamos
então de pessoas, de cidadãos em geral, que têm direito, uns e outras, às mesmas oportunidades.
O princípio da Igualdade está previsto na Constituição da República Portuguesa, expresso
no Artigo 13º, de que já falamos, é bem claro: “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social
e são iguais perante a lei”.
O género deve ser encarado como um dos princípios organizadores da construção do
percurso individual de cada cidadã ou cidadão, na formação das respetivas competências para o
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exercício pleno da cidadania (cidadania ativa). O género é um dos elementos da identidade mais
importantes de qualquer ser humano. A nossa identidade é aquilo que nos define. Não é apenas um
traço de personalidade, um comportamento, uma crença, uma característica que define a nossa
identidade, mas sim um conjunto diversificado e muito dinâmico de identificações e
diferenciações. Assim, ser homem ou ser mulher, por si só, não define a identidade, uma vez que
somos muito mais do que o género/sexo. Cada um/a de nós assume diversos papéis e elementos
identificatórios, pressupondo uma diversidade dentro de cada sexo/género. Isto é, a dicotomia
homem/mulher não produz uma real leitura da sociedade. Os grupos dos homens e das mulheres
pautam-se por uma diversidade de identidades. Esta diversidade de identidades caracteriza a
sociedade humana (Santos & Nunes, 2018).
Segundo as autoras, já em 1949, no livro “O Segundo Sexo”, Simone de Beauvoir falava
sobre a legitimação da construção de diferenças sociais com base nas diferenças sexuais, ao
defender que o ser humano do sexo feminino não nasce mulher, mas sim torna-se mulher pela
incorporação de modos de ser, de papéis, de posturas e de discursos condizentes com o modelo de
feminilidade dominante na cultura a que pertence (“On ne naît pas femme, on le devient”). O
mesmo poderá dizer-se sobre a aprendizagem do que é ser homem por parte dos seres humanos de
sexo masculino.
Os papéis de género são papéis sociais atribuídos de forma distinta às mulheres e aos
homens, que são adquiridos desde a infância, que mudam ao longo do tempo e que dependem da
cultura, religião, educação, classe social e do ambiente geográfico, económico e político em que
vivemos. São modelos de comportamento que determinam um padrão ideal para cada género que
e influenciam tudo aquilo que somos (EQUAL, 2005, citado por Santos e Nunes, 2018).
Geralmente, os papéis de género são baseados em estereótipos e preconceitos de género,
que são representações generalizadas e socialmente valorizadas acerca do que os homens e as
mulheres devem ou não devem ser (traços de género) e devem ou não devem fazer (papéis de
género) (CIG, 2013).
A tendência do uso dos estereótipos de género para organizar o funcionamento pessoal e, por
conseguinte, a organização societária, traduz uma leitura simplista da sociedade. Este facto, tal
como realça Vieira (2017, citado por Santos & Nunes, 2018), pode conduzir a uma visão limitada
do mundo e com consequências negativas para a pessoa (seja ela do sexo masculino ou feminino),
tanto a nível individual como coletivo, na vivência de uma cidadania plena e na edificação de uma
sociedade verdadeiramente democrática e plural, onde coexiste singularidade e diversidade.
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2. A EVOLUÇÃO DAS MENTALIDADES: CONTRIBUTOS DOS MOVIMENTOS
FEMINISTAS

A igualdade de género é uma nova forma de vida.
É um relacionamento novo entre mulheres e homens, que se sabem iguais,
que se respeitam como iguais, que negoceiam como iguais.
A igualdade de género é uma aprendizagem de cidadania.
Sem ela, as pessoas não conhecem a liberdade. E as sociedades não conhecem a paz.
Maria do Céu da Cunha Rêgo

É possível que tenhamos sido condicionados a agir segundo as regras do machismo
pesando o histórico da linhagem do ser humano, a visão religiosa, ou algo até mais primitivo,
remontando à época do nomadismo em que o homem era visto como o protetor, "macho alfa" e as
mulheres como as que cuidam dos filhos, do abrigo e do preparo do alimento.
Segundo os antropólogos, durante séculos a mulher ocupou um lugar subalterno no seio da
família e da sociedade por imposição histórica, que remonta ao tipo de organização e ao modo de
subsistência das sociedades primitivas. Homens e mulheres viviam em grupos e de forma nómada
(Igreja, 2011/2012).
Os homens percorriam os grandes espaços para caçarem animais necessários à sua
alimentação. As mulheres, entregues à sua atividade de procriação, limitavam-se a colher plantas
selvagens na imediação do seu habitat. A caça era uma atividade nobre, implicava riscos, argúcia,
destreza, força, manuseamento de arma de ataque. A colheita de plantas não tinha qualquer apreço.
A partir desta diferença inicial de funções nascem todas as desigualdades. A mulher depende do
homem, fica confinada aos espaços restritos, cuida dos filhos e dos parentes.
A autora conta-nos que, com base na organização deste quotidiano surgem extrapolações
bem conhecidas: o homem caracteriza-se pelo rigor do pensamento, pela capacidade de raciocínio,
pela força muscular, o que lhe dá autoridade. À mulher resta-lhe a intuição, a paciência, a
capacidade de dedicação aos outros. Enraízam-se, assim, hábitos ancestrais e criam-se
mentalidades apoiadas em códigos, interdições e proibições veiculadas pelas religiões, que
influenciam o relacionamento entre homens e mulheres. A evolução da condição feminina, que
veio a verificar-se ao longo do tempo, é universal e resulta de um grande conjunto de fatores,
sobressaindo as mutações económicas, sociais e políticas que se refletem no comportamento das
mulheres.
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Os avanços no âmbito do reconhecimento do estatuto social da mulher, em igualdade com o
homem depende, em primeiro lugar, da consciência feminina, dos seus direitos e subsequente luta
empenhada para alcançá-los. Depende ainda das características de cada país e da vontade política
dos governos respetivos.
As desigualdades de género são construídas quando no meio familiar, educativo, cultural em
que o indivíduo vive se acredita, espera, ensina e dá efetivamente direitos, oportunidades e deveres
diferentes em função de essa pessoa ser mulher ou homem. Por isso, não é igual nascer-se homem
ou mulher em diferentes regiões físicas ou culturais do nosso mundo, não tem o mesmo significado
(Igreja, 2011/2012).
A igualdade entre mulheres e homens constitui um princípio de cidadania consagrado em
vários documentos nacionais e internacionais, nomeadamente na Carta das Nações Unidas de 1945
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Está igualmente inscrito em várias
convenções da Organização Internacional do Trabalho e na legislação fundadora da União
Europeia, designadamente desde o Tratado de Roma de 1957. De então para cá diversos
instrumentos da política europeia têm continuado este intuito, de promover a igualdade entre ambos
os sexos.
A nível nacional, a Constituição da República Portuguesa de 1976 salvaguarda também os
princípios da igualdade e da não discriminação em função do sexo. O código civil então revisto
confere, a nível da família, idênticos direitos a ambos os elementos do casal, abolindo a figura do
chefe de família e atribuindo iguais responsabilidades ao pai e à mãe na manutenção e educação
dos filhos. Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas várias políticas no intuito de reforçar a
promoção da igualdade de género, destacando-se, desde finais dos anos 90, a nível nacional, entre
outros instrumentos aos quais adiante aludiremos com maior rigor, os vários planos nacionais de
emprego e os três planos nacionais de igualdade entretanto implementados e que podem ser
consultados no sítio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG, 2019).
Inerente a este percurso em matéria de igualdade de género e de oportunidades está
fortemente enraizado o grande contributo dos movimentos feministas.
A palavra feminismo apareceu somente em 1910 e sugere-se que foi inventada pela imprensa
(Santos & Nunes, 2018).
Segundo as autoras, as primeiras feministas de 1840, saídas da Convenção de Seneca Falls
nos EUA, só se vieram a chamar assim em retrospetiva. Falava-se nessa altura de movimentos de
mulheres, direitos de mulheres ou da promoção ou emancipação da mulher. Este primeiro
movimento, reivindicado hoje como a primeira vaga de feminismo, nasceu nos EUA a partir do
movimento anti-esclavagista. As várias mulheres envolvidas no trabalho e campanhas deste
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movimento, e excluídas das assembleias sempre que se tomavam decisões e impedidas mesmo de
usar a palavra, fizeram uma convenção da qual saiu uma declaração sobre os direitos das mulheres.
De salientar que em todas as épocas históricas houve mulheres que lutaram, não por si
individualmente, mas pelos direitos de todas as outras mulheres, mesmo antes da referida
Convenção de Seneca Falls. Não podemos esquecer aqui as mulheres da Revolução Francesa, que
organizadas em clubes tentaram conseguir para si a liberdade que tinham ajudado a conquistar.
No feminismo distinguem-se, regra geral, três vagas do movimento, nascidas quase sempre
em países de cultura anglo-saxónica, e seguidos depois no resto do mundo. A primeira de 18401860, a segunda de 1900-1920 e a terceira, a partir do fim da década de sessenta.
Nos primórdios do feminismo as exigências prendem-se com os ideais do iluminismo, aqui
aplicados às mulheres: ainda não se fala abertamente de direitos políticos, mas de educação, direito
a uma profissão digna, direitos dentro do casamento, direitos de posse e administração dos próprios
bens, aquilo que nós hoje consideramos direitos humanos.
A segunda vaga de feminismo, já no século XX e que teve ramificações em Portugal,
concentrou-se, mais no estrangeiro do que no nosso próprio país, à volta dos direitos políticos das
mulheres. Nesta altura, além das reivindicações anteriores, a grande mobilização e energia do
movimento internacional concentra-se na conquista do direito ao voto. É neste período que o
movimento sofre as maiores repressões: mulheres são presas, chegam a morrer. As manifestações
são reprimidas, a imprensa ataca ferozmente o movimento feminista: as sufragistas são pintadas
para o mundo como uma espécie de viragos, mulheres homens, ou que querem sê-lo, feias, com
enormes pés e bigodes.
Nos anos que se seguem à Segunda Guerra Mundial assistimos ao retrocesso dos direitos e
do estatuto das mulheres em todo o mundo. O cinema dos anos cinquenta, nos anos dourados de
Hollywood com que toda uma geração conviveu no mundo ocidental, mostrava imagens de mulher
restringidas de dois tipos: a esposa fiel, fada do lar, ou a mulher vampiro, a vamp, destruidora de
homens. E, embora nunca houvesse um único movimento de libertação das mulheres, mas sempre
pequenos grupos não hierárquicos, todos se juntam naquilo que foi a grande reivindicação dos anos
setenta - o direito à contraceção e ao aborto.
As diferenças entre esta terceira vaga e a segunda é óbvia logo na forma como se auto
intitulavam os movimentos – se uma era um movimento pelos direitos das mulheres, os
movimentos do fim da década de sessenta intitulavam-se de libertação das mulheres.
Independentemente das designações atribuídas nas diferentes fases ou vagas do feminismo e
dos contornos que alcançou, importa reter o seguinte: o feminismo surge com um duplo desígnio:
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 Por um lado, a defesa dos princípios da igualdade de direitos humanos e de oportunidades
das mulheres relativamente aos homens e,
 Por outro, não obstante as diferenças biológicas deterministas de uns e de outros, fazer face
à sujeição ou submissão das mulheres aos modelos culturais defensores do machismo, em
que o homem se assume como superior à mulher, e não como igual.
Tal como na revolução francesa, as mulheres portuguesas apoiam a república na esperança de
também elas conquistarem os seus direitos de cidadania. Chegada a República, embora melhorada
a lei da família, as mulheres portuguesas veem ser-lhes negado o direito ao voto. Paradoxalmente
é Salazar que lhe o vem a conceder, ainda que parcial, sujeito a condições de estado e educação,
em 1931. Ao mesmo tempo que é concedido o direito ao voto, a ditadura salazarista proíbe também
qualquer associação de mulheres de cariz feminista – o Conselho Nacional das Mulheres
Portuguesas, é extinto.
Em 18 de julho de 1974, Maria de Lourdes Pintassilgo assumiu a pasta de Ministra dos
Assuntos Sociais e, em setembro, a Comissão para a Política Social relativa à Mulher passou a ser
integrada no seu Ministério. No programa de ação deste Ministério, de outubro de 1974, a
Condição Feminina figurava entre as medidas da Política Social Global (Monteiro, 2010).
O feminismo assume-se, em termos gerais, como a ideologia que defende não a
superioridade da mulher em relação ao homem (contrariamente ao machismo) mas sim a igualdade,
em todos os aspetos (social, político, económico), entre homens e mulheres.
Desde meados do século XX as mulheres vêm assumindo novos papéis sociais, para além
dos que lhes estavam consignados na esfera doméstica. Ingressaram no mercado de trabalho e a
sua participação profissional continua a ser crescente.
Os vários autores que estudam a sociedade contemporânea são unânimes em reconhecer que
uma das principais mudanças que caracterizam a modernidade avançada está relacionada com a
entrada das mulheres no mercado de trabalho e com um quadro de valores que define novo contrato
social de género, o qual confere, nas várias esferas sociais, igualdade de direitos e oportunidades a
mulheres e a homens. Do mesmo modo que se espera das mulheres uma participação na esfera
profissional, espera-se que os homens participem na esfera familiar, articulando umas e outros, de
forma equilibrada, estas duas dimensões das suas vidas.
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3. ASPECTOS DA SITUAÇÃO ACTUAL DAS MULHERES E DOS HOMENS EM
PORTUGAL

A primeira sensação que experimento ao encontrar-me na presença de uma criatura humana, por
humilde que seja a sua condição, é da igualdade originária da espécie.
Uma vez dominado por esta ideia, preocupa-me muito mais do que ser-lhe útil ou agradável, o
não ofender, nem ao de leve, a sua dignidade.
Alexis Tocqueville

A Constituição da República Portuguesa defende, no seu Artigo 13º, ao qual já aludimos
noutros pontos deste documento, o princípio da igualdade ou da isonomia, segundo o qual
“ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento
de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social”.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, que aprova a Estratégia Portugal +
Igual, reconhece também que a igualdade e a não discriminação são condição essencial “…para a
construção de um futuro sustentável para Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os
direitos humanos e que assegura plenamente a participação de todas e de todos”. Contudo, há
quem defenda que a aplicação correta do princípio da igualdade exige que se trate de modo igual
o que é igual e de modo diferente o que é diferente. Ou seja, desde que se verifiquem situações de
desigualdade à partida, haverá que corrigir essa desvantagem inicial através de ações positivas que,
procurando anulá-la, criem condições para uma real igualdade de oportunidades.
Essa desigualdade de oportunidades, e que é, portanto, necessário corrigir, pode verificar-se
ao nível da situação de emprego, da educação e formação profissional, das tarefas da vida familiar,
do poder na esfera pública e política, da linguagem discriminatória, da violência em função do
género e da saúde reprodutiva.

Mercado de trabalho – atividade, emprego, desemprego, ganhos
O princípio de “salário igual para trabalho de valor equivalente”, embora nacional e
internacionalmente proclamado e subscrito, está longe de corresponder à realidade do mercado de
trabalho, pelo menos no setor privado. Basta ter em conta que, em média, as mulheres ganham
consideravelmente menos do que os homens, assistindo-se a um elevado gap ou diferença salarial
entre mulheres e homens.
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Diversos estudos têm demonstrado que o principal fator explicativo do gap salarial entre
mulheres e homens reside na classificação da mão-de-obra feminina e masculina em níveis de
qualificação, determinada pelas políticas de pessoal das empresas e muito menos em variáveis que
possam ser manipuladas pelas trabalhadoras e trabalhadores, tais como a idade, a antiguidade no
posto de trabalho ou até a qualificação escolar. Verifica-se, mesmo, que o gap salarial entre
mulheres e homens é superior nos níveis de qualificação mais elevados (Igreja, 2011/2012).
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2017, citado por Santos & Nunes, 2018), dados
referentes ao 3º trimestre de 2017 mostram uma diminuição da taxa de desemprego (atingiu 8,5%
neste trimestre) em relação ao trimestre anterior. No caso particular dos jovens entre os 15 e os 24
anos, a taxa de desemprego aumentou (24,2% neste trimestre relativamente ao anterior).
Comparando os dados entre homens e mulheres, a taxa de atividade dos homens (64,9%) excedeu
a das mulheres (54,4%) em 10,5 pontos percentuais, assim como taxa de emprego (homens: 59,8%
/ mulheres: 49,4%). Em relação ao 2º trimestre de 2017, a taxa de emprego dos homens aumentou
mais do que a das mulheres (0,7 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente).
A diferença entre os valores poderá explicar-se, entre outras razões:
 Pela maior participação de homens na atividade profissional;
 Pelo facto de as raparigas tenderem a manter-se mais tempo no sistema de ensino;
 Ou ainda pela maior dificuldade das mulheres em obter um emprego.
Todavia, as mulheres portuguesas estão largamente inseridas no mercado de trabalho e
Portugal é um dos países da União Europeia com maior participação feminina no mercado de
trabalho. No entanto, em Portugal existem características distintivas:
 Participação das mulheres maioritariamente assente em prestação de trabalho a tempo
inteiro e, em muitos casos, em horários de trabalho longos;
 Forte concentração de mão-de-obra feminina num conjunto restrito de atividades e
profissões (com frequência, associadas a atividades que constituem uma extensão
profissionalizada das tarefas tradicionalmente desempenhadas pelas mulheres no
contexto do espaço doméstico: serviços pessoais e domésticos, saúde e ação social,
educação);
 As mulheres encontram-se, também, particularmente expostas a formas precárias de
trabalho (com contratos de trabalho não permanentes);
 As mulheres são também as mais atingidas pelo desemprego, estando particularmente
representadas no desemprego de longa duração.
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Há algumas medidas legislativas que promovem a igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres neste âmbito. A Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
05/07/2006, refere-se à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional
(reformulação). Também a Decisão 2012/239/UE do Conselho, de 26/04/2012, reporta-se às
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros. A Recomendação da Comissão,
de 7 de março de 2014, é relativa ao reforço, pela transparência, do princípio da igualdade salarial
entre homens e mulheres.

Educação e formação profissional
As raparigas e mulheres mais jovens têm vindo a entrar progressivamente em todas as áreas
de ensino, embora a sua presença continue a registar-se, sobretudo, em áreas tradicionalmente
feminizadas, tais como as letras (77,6%) e as ciências da educação e formação de professores
(78,1%). Em contrapartida, a arquitetura e urbanismo (47,5%) e as ciências da engenharia (27,1%)
estão entre as áreas de ensino nas quais as mulheres estão menos representadas (Igreja, 2011/2012).
Entre os/as jovens que concluem o ensino superior, as mulheres estão em maioria em todas
as áreas da educação, com exceção da Engenharia, das Indústrias Transformadoras e da
Construção. Destaca-se ainda a baixa participação das mulheres nas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) (Santos e Nunes, 2018).
É essencial fundamentarmos a nossa vida societária em valores como a democracia, a
tolerância, o respeito pela diversidade e a luta contra as desigualdades, numa dimensão de educação
para a cidadania, respeitando plenamente os Direitos Humanos. Por outras palavras, deveremos
coeducar para uma cidadania ativa e múltipla, o que implica uma ética de participação – complexa
e em diferentes níveis e contextos, quer na esfera pública, quer na privada – sempre de acordo com
a lógica da relação recíproca entre direitos e deveres (Vieira, 2017, citado por Santos & Nunes,
2018).
Para as autoras, que amplamente corroboramos, a educação deverá ser vista não só como um
direito, mas também como um elemento basilar na formação dos cidadãos e cidadãs para promover
e sedimentar os valores democráticos, igualitários e equitativos na sociedade.

Organização da vida familiar
Nas últimas décadas, o ritmo e a diversidade das transformações demográficas, ao nível das
estruturas familiares, têm assumido uma dimensão sem precedentes na nossa história económica e
social. O aumento da esperança de vida, a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho,
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a diminuição do número médio de pessoas por família, o decréscimo acentuado da fecundidade, o
aumento da instabilidade conjugal, o crescimento dos divórcios e a crescente importância das
uniões livres são alguns dos fatores que, nas últimas três décadas, e sobretudo nos países do Sul da
Europa, cujo ritmo de mudança foi extremamente acelerado, alteraram profundamente o quadro da
vida familiar, tal como o conhecíamos (Igreja, 2011/2012).
Atualmente, segundo Santos & Nunes (2018) não se pode falar em família, mas em famílias
porque, além do modelo patriarcal em que o pai é o provedor é a mãe a cuidadora, existem cada
vez mais modelos: família nuclear (com filhos em menor número); família recomposta (sem
vínculo afetivo e consanguinidade); família de membros do mesmo sexo (casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo permitido em Portugal desde 2010 e a adoção por casais homossexuais
desde 2016); família monoparental (predominância de mulheres como chefes de família). As
autoras apontam também o aumento de pessoas que vivem sós; a maior participação da mulher no
mercado de trabalho; a coabitação intergeracional (filhos que saem de casa e regressam após
divórcio ou desemprego; a longevidade dos idosos) como fatores que obrigam a reestruturações
familiares.
No entanto, na perspetiva de Igreja (2011/2012), se muito mudou, muito se manteve também
inalterado. Se as mulheres participam de modo cada vez mais preponderante no mercado de
trabalho e dividem com os homens os encargos económicos com a família, continuam a ter a maior
parte da responsabilidade nas tarefas domésticas e dos cuidados das crianças. O tempo investido
pelas mulheres e pelos homens na vida familiar é muito assimétrico e penaliza a participação das
mulheres na esfera pública e a participação dos homens na esfera privada.
Segundo o inquérito Os Usos do Tempo de Homens e de Mulheres em Portugal, realizado
pelo CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social - e pela CITE – Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego (citado por Santos & Nunes, 2018):
 A grande maioria das mulheres empregadas trabalha a tempo inteiro e, em casa,
trabalham mais 1h45m por dia do que os homens. Apesar de dedicarem, em média, mais
27 minutos por dia ao trabalho remunerado, os homens têm mais tempo livre do que as
mulheres porque se ocupam menos das tarefas domésticas e de cuidado;
 No geral, em casa, os homens dedicam-se mais a tratar de serviços administrativos
(homens: 12% / mulheres: 9,9%) e de reparações (homens: 50% / mulheres: 8%). O
inquérito realizado revela que as tarefas que ainda cabem em maior número às mulheres
são o cuidar da roupa, limpar a casa, preparar refeições e fazer compras;
 Também são as mulheres que asseguram a quase totalidade dos cuidados com a
alimentação e a higiene diária e com a vida escolar das crianças, assim como a quase
totalidade dos cuidados diários a adultos dependentes;
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 Em cada dia, os homens dispõem de 1h13m a mais para o lazer do que as mulheres.
Em suma, e legitimando Igreja (2011/2012) há ainda muito de tradicional, nomeadamente
são ainda as mulheres quem mais têm de repartir o seu tempo entre a vida profissional e a vida
familiar, particularmente quando algum elemento da família, criança ou outro dependente, tem
problemas de saúde que requerem cuidados especiais. São em geral as mulheres quem se ausenta
do emprego quando estes problemas ocorrem. Aquando do nascimento de uma criança, também os
tempos de licença consignados à mãe e ao pai são bastante desiguais, em desfavor deste, o que
contribui para a manutenção dos estereótipos de género que desvalorizam a prestação de cuidados
à criança por parte do pai.

Processos de tomada de decisão em contextos familiares, profissionais, cívicos e
políticos
Tradicionalmente, ao homem é atribuído o papel de provedor, ficando os restantes para a
mulher; a socialização das crianças e o papel recreativo são partilhados pelos dois. Esta divisão de
papéis foi consagrada nas teses de Talcott Parsons que viram nesta divisão a “funcionalidade” da
família moderna. Na perspetiva estrutural-funcionalista deste autor, existem dois tipos
fundamentais de papéis. Um, de tipo expressivo (que assegura a coesão do grupo, gerindo as
relações afetivas), e outro, de tipo instrumental (que assegura os contactos com o exterior). Para
além de ser um produto provável da vida em grupo, a especialização de papéis por atores garante
um melhor desempenho dos mesmos, assim como assegura uma fonte de satisfação para os
membros do grupo (Parsons, 1971, citado por Igreja, 2011/2012).
Estudos mostram que os homens que assumem a função expressiva revelam uma elevada
satisfação; e, finalmente, num sistema conjugal, onde o companheirismo seja a norma, a
negociação das tarefas e a partilha das responsabilidades revelam-se mais satisfatórias do que a
diferenciação (Kellerhals et al., 1989, citado por Igreja, 2011/2012). A evolução das famílias
contemporâneas neste sentido levou à discussão da funcionalidade do modelo parsoniano e abriu
caminho para a contestação da sua universalidade e para a análise dos fatores de diferenciação.
A diferenciação de papéis e a divisão de tarefas no quadro da vida familiar está intimamente
ligada à questão do poder, ou melhor, dos poderes, no interior da família. Uns afirmam que a
dinâmica familiar se define melhor pela identificação mútua e pelo igualitarismo do que pelo
princípio da oposição, outros dão grande importância à noção de poder mas aplicam-na apenas às
situações de conflito (Igreja, 2011/2012).
A União Europeia, as Nações Unidas e o Conselho da Europa consideram a promoção da
participação das mulheres na tomada de decisão política um dos campos de ação prioritários na
última década do Século XX e uma condição quer para a concretização de uma efetiva igualdade
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para as mulheres e os homens, quer para o progresso da democracia. A Plataforma de Ação adotada
em Pequim reconhece a necessidade de potenciar a participação plena e não discriminatória das
mulheres, de favorecer a sua autonomia e independência, de eliminar a segregação que existe no
mundo do trabalho e de tornar possível o acesso das mulheres aos postos de tomada de decisão
económica, encontrando as vias para que elas possam contribuir para o crescimento e o
desenvolvimento social na esfera económica e para que esse contributo seja tornado mais visível
(Igreja, 2011/2012).
Para o Conselho da Europa, a Igualdade de Oportunidades para as mulheres e os homens é,
acima de tudo, uma questão de Direitos Humanos fundamentais e de Democracia genuína. O
conceito de Democracia Paritária surge no âmbito do tema da participação das Mulheres na vida
pública e política. O estudo e reflexão que daí decorrem são parte integrante do programa do
Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e Democracia genuína, que procura clarificar,
aprofundar e definir, de um modo mais conciso, os valores e os princípios da Democracia.
Ainda segundo a autora, as mulheres em Portugal possuem hoje uma das taxas mais elevadas
de atividade a tempo completo da União Europeia, constituem a maioria dos diplomados do ensino
superior, estão fortemente representadas na administração pública. Mas em matéria de tomada de
decisão, continuam minoritárias. A representação feminina permanece muito baixa em todos os
órgãos autárquicos e nos vários cargos dentro destes órgãos. As responsabilidades familiares que
recaem sobre as mulheres são encaradas por uma grande maioria das mulheres como um dos fatores
que tendem a travar-lhes ou a dificultar-lhes o acesso a postos de decisão.
Entre as várias estratégias de envolvimento e de implicação das raparigas e das mulheres na
gestão organizacional e decisional estão, como por exemplo, a questão das quotas e da Lei da
Paridade. Contudo, é essencial operacionalizar outra estratégia mais ampla – a do empowerment/
empoderamento. Empoderar é capacitar, isto é, passa por promover o desenvolvimento das
capacidades e das competências das raparigas/mulheres para que possam, de forma individual e
coletiva, identificar as suas necessidades, estabelecerem as suas prioridades e definirem as suas
ações (Santos & Nunes, 2018).
Uma participação equilibrada de mulheres e de homens nos processos e tomadas de decisão
não só reflete a composição da sociedade, como qualifica as nossas democracias e é condição
necessária para que os interesses das mulheres e dos homens sejam tidos em consideração.
A ligação que os comuns e recíprocos direitos e responsabilidades estabelecem entre
cidadãos/ãs pode sustentar a comunidade política pelo menos de duas maneiras: possibilitando a
construção de uma solidariedade entre os membros da sociedade e aumentando o número de
indivíduos que participam na esfera da política (Vieira, 2017, citado por Santos & Nunes, 2018).

Aida Borges

15

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 08.04.2019

Nesse sentido, a participação das mulheres na esfera pública deve ser promovida e instigada,
porque só assim é que poderão exercer a sua cidadania plena.

Linguagem inclusiva
Na língua portuguesa, tal como em muitas outras línguas, constata-se uma clara e notória
tendência para o uso exclusivo do género gramatical masculino para designar um conjunto
composto por elementos de ambos os sexos, sendo, naturalmente, aceite pela maioria das pessoas
que a expressão no género masculino engloba também o feminino (Abranches, 2009, citado por
Santos e Nunes, 2018).
Existe uma predisposição para pensarmos e falarmos num falso neutro – o masculino
universal, inconscientes, na maioria das vezes, de que a utilização abusiva do falso neutro conduz
à invisibilidade social do feminino, sendo este também um paradigma de desigualdades (Igreja,
2011/2012).
A Recomendação n.º R (90) 4, do Comité de Ministros aos Estados-membros do Conselho
da Europa, adotada a 21 de fevereiro de 1990, já referia que “o sexismo de que está impregnada a
linguagem em uso na maior parte dos Estados-membros do Conselho da Europa – que faz
prevalecer o masculino sobre o feminino – constitui um entrave ao processo de instauração da
igualdade entre mulheres e homens, visto que oculta a existência das mulheres que são a maioria
da população e nega a igualdade [social] da mulher e do homem”. Assim, este órgão recomendava:
 Incentivar a utilização, na medida do possível, de uma linguagem não sexista que tenha
em consideração a presença, o estatuto e o papel das mulheres na sociedade, tal como
acontece em relação ao homem, na prática linguística atual;
 Harmonizar a terminologia utilizada nos textos jurídicos, na administração pública e na
educação com o princípio da igualdade entre os sexos;
 Encorajar a utilização de uma linguagem isenta de sexismo na comunicação social.
Decorridos 29 anos após esta recomendação, as preocupações a respeito da linguagem
mantêm-se e continua a observar-se a predominância do masculino neutro, o que invisibiliza e
subalterniza em geral um dos sexos (as mulheres) e mantém a ideia de que o modelo de pensamento
e de ação é o masculino (Vieira, 2017, citado por Santos & Nunes, 2018).
A designada linguagem inclusiva, ou linguagem neutra, pressupõe a utilização de palavras,
terminologias e formas de comunicação que incluam tanto homens como mulheres e deve ser
claramente incentivada. Apesar de a maioria dos documentos institucionais, entre outros, continuar
a utilizar o masculino para designar tanto homem como mulher, é importante reconhecer que em
Portugal estão a ser dados passos importantes neste sentido, isto é, no sentido de combater a
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utilização da linguagem discriminatória, nomeadamente através da formação de públicos
estratégicos na área da igualdade de género, promovendo a utilização da linguagem
neutra/inclusiva. Por exemplo, utiliza-.se o termo Humanidade em vez de O Homem; A pessoa que
requer ou então O/A requerente, em vez de apenas O requerente.
A utilização da linguagem inclusiva/neutra, isto é, não discriminatória, visa evitar a
reprodução e/ou reforço de estereótipos de género e dos papéis atribuídos tradicionalmente aos
homens e mulheres.

Violência de género
As várias modalidades de violência no trabalho, sendo tão velhas como o próprio trabalho,
têm vindo a ser objeto de visibilidade crescente, em grande parte, porque a União Europeia e os
seus Estados-membros tomaram algumas medidas preventivas e porque o sindicalismo, a medicina
do trabalho, as seguradoras e os meios de comunicação social têm vindo a conceder maior atenção
ao tema (Igreja, 2011/2012).
Segundo a autora, algumas das modalidades de violência no trabalho, como o assédio moral,
apenas recentemente começaram a ser mencionadas. Elas estão, de um modo geral, associadas aos
processos de profunda reestruturação económica e tecnológica em curso nos países mais avançados
desde o início da década de 1980. Na verdade, a principal razão para esta inusitada visibilidade
reside no facto de este tipo de violência estar agora a atingir grupos socialmente melhor
posicionados, como os administrativos e os técnicos. Outras dessas modalidades, como o assédio
sexual, são conhecidas e vividas desde o início da era industrial.
A violência psicológica exercida sobre os trabalhadores no seu local de trabalho merece ser
destacada. Na cultura anglo-saxónica, esta modalidade de violência recebeu em 1984 a designação
de mobbing (do inglês mob, que significa coagir, maltratar), da qual é autor o psicólogo alemão
Heinz Leymann. Também há quem lhe chame assédio moral no trabalho ou simplesmente
terrorismo psicológico. É o caso da Associação Mots pour Maux au Travail. Nos estudos que têm
vindo a ser realizados, os verbos usados para descrever o comportamento agressor são os seguintes:
desqualificar, desacreditar, isolar e vexar (alguém). Quem agride é em geral um superior
hierárquico com a intenção de provocar a demissão ou de impedir a progressão na carreira. A
agressão corresponde a um conjunto de atitudes e de condutas sistemáticas.
Em termos gerais, o assédio moral no trabalho (mobbing) é definido como qualquer conduta
abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude…) que atente contra a dignidade ou integridade
psíquica ou física de uma pessoa, de forma repetitiva e prolongada, expondo-a a situações
humilhantes e constrangedoras, com o objetivo de causar dano emocional, excluí-la ou deteriorar
o ambiente de trabalho, no exercício das suas atividades profissionais (Santos & Nunes, 2018).
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O receio da perda do emprego e o crescente isolamento do indivíduo na atual organização do
trabalho favorecem a emergência e a proliferação destas formas de violência psicológica e perversa
nos locais de trabalho, que têm uma forte componente de abuso de poder e uma grande capacidade
de destruição. As consequências sobre os alvos são terríveis, originando sérios distúrbios físicos e
depressões, podendo levar ao suicídio (Igreja, 2011/2012).
Segundo a autora, esta forma de violência é também exercida em muitos casos sobre as
mulheres trabalhadoras que regressam ao seu local de trabalho, após o gozo da licença de
maternidade. As entidades patronais não as despediram quando elas ficaram grávidas porque tal é
expressamente proibido por lei, mas é frequente o recurso ao assédio moral que as leva ao
autodespedimento.
Há registos de casos de trabalhadoras que preferem perder o emprego a continuar a suportar
meses a fio sem que nenhuma tarefa lhes seja atribuída, ou então sujeitas à despromoção, à abolição
de regalias, à transferência de local e/ou de posto de trabalho, à degradação das condições de
trabalho, à diminuição de salário, à humilhação e descrédito perante colegas de trabalho, à negação
de apoio técnico para a realização das tarefas e/ou à negação de acesso a formação e valorização
profissional. Estes são alguns dos estratagemas a que se recorre para vencer pelo cansaço e
conduzir ao autodespedimento as mulheres que são mães.
Entre outras situações que podem dar origem a este tipo de violência, salienta-se também a
dos/as trabalhadores/as estudantes, aos quais a lei confere o direito da redução de 5 horas ao seu
horário semanal.
O assédio sexual no trabalho é uma conduta de natureza sexual indesejada, irrazoável e
ofensiva para as pessoas objeto da mesma. As modalidades de assédio sexual passam pelos pedidos
verbais, pelos comentários e pelas manifestações não-verbais. Os pedidos verbais podem traduzirse em avanços e subornos sexuais, convites para encontros sociais repetitivos e incomodativos,
pressões e avanços subtis, oferta de presentes. Relativamente aos comentários, podem ser gracejos
grosseiros, depreciativos e ultrajantes; difamações e intimidações, boatos e rumores de conteúdo
marcadamente sexual. De entre as manifestações não-verbais podem elencar-se: posturas sexuais;
toques ou contatos físicos; agressões sexuais; exposição de materiais de conteúdo sexual,
nomeadamente pósteres, fotografias ou revistas pornográficas (Igreja, 2011/2012).
Os desequilíbrios de poder nas organizações facilitam e potenciam o assédio. Em muitas
análises postula-se o assédio sexual como resultado de características individuais de homens e de
mulheres que não se sabem comportar, eles por “avançarem” e elas por “não saberem dar-se ao
respeito”. Esquece-se, neste caso, que a questão do poder é fundamental para perceber o que está
em causa num processo de assédio sexual e que, como demonstram estudos realizados, de facto, o
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assédio sexual afeta as mulheres como categoria e não como indivíduos (Amâncio & Lima,1994,
citado por Igreja, 2011/2012).
Há também que ter em conta a dimensão da vontade manifestada pela pessoa assediada. A
situação de assédio só se configura depois de a pessoa alvo dos avanços sexuais ter mostrado o seu
desagrado com a situação. Trata-se de algo que as interpretações que reconduzem estes
comportamentos à sedução também tendem a negligenciar, porque não atendem ao desconforto,
nem aos verdadeiros danos sofridos, nem à perturbação no desempenho das tarefas a que uma
situação de assédio continuado pode conduzir, e que constituem o género de consequências que
justificam que o assédio sexual seja considerado uma forma de discriminação sexual no trabalho.
Dependendo das características das pessoas e das situações, o estado de ansiedade pode levar
a que a vítima: dissimule/ignore; espere que passe; faça humor; relate o incidente a colegas e ou a
pessoas amigas; dirija a quem assedia respostas verbais suaves; reaja perentoriamente, emitindo
respostas verbais mais ofensivas.
As reações emocionais das pessoas objeto do assédio podem ser o embaraço, a raiva, a
angústia, o sofrimento, a tristeza, a vergonha e o ódio. Em certos casos, estes comportamentos
podem ter graves efeitos sobre a saúde física e mental das pessoas, nomeadamente, dores de cabeça,
distúrbios no sono, desequilíbrios gastrointestinais, náuseas, perda ou aumento de peso e crises de
choro; depressão e stresse.
As questões relativas à prevenção da prática de assédio moral ou sexual no trabalho estão
previstas no quadro legislativo do Código do Trabalho, reforçado em 2017 (Lei n.º 73/2017, de 16
de agosto).
A violência contra as mulheres entende-se como todo o ato de violência baseado no género,
do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para mulheres,
incluindo as ameaças de tais atos e coação ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorra na vida
pública ou privada. De acordo com o descrito nas Estratégias Internacionais para a Igualdade de
Género (1995-2005) (CIG, 2013, Santos & Nunes, 2018) “a violência contra as mulheres abrange
os seguintes atos, embora não se limite aos mesmos:
a) Violência física, sexual e psicológica ocorrida no seio da família/violência
doméstica1, incluindo os maus tratos, o abuso sexual das crianças do sexo feminino

1

Em Portugal, só a partir da década de 80 do século XX é que a violência doméstica foi identificada como um problema
social. Com a criação, na década de 90, de legislação especificamente dirigida para as vítimas de violência doméstica,
Portugal passou, não só a ir ao encontro de um conjunto de recomendações internacionais produzidas neste domínio,
como a dar resposta a um grave problema social, relativamente ao qual se foi ganhando uma progressiva
consciencialização. A violência doméstica, desde 2000, é considerada um crime público, o que advém da maior
visibilidade social que esta foi conquistando ao longo dos tempos, a par da crescente intolerância face a estas situações,
cada vez mais percebidas como uma condição de não cidadania, como uma infração aos direitos humanos. Para mais
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no lar, a violência relacionada com o dote, a violação conjugal, a mutilação genital
feminina e outras práticas tradicionais nocivas para as mulheres, os atos de violência
praticados por outros membros da família e a violência relacionada com a exploração;
b) Violência física, sexual e psicológica praticada na comunidade em geral, incluindo a
violação, o abuso sexual, o assédio e a intimidação sexuais no local de trabalho, nas
instituições educativas e em outros locais, o tráfico de mulheres e a prostituição
forçada;
c) Violência física, sexual e psicológica praticada ou tolerada pelo Estado, onde quer
que ocorra.
A violência psicológica envolve a ameaça, humilhação, ofensas e controlo. A violência
económica implica um comportamento que impede o acesso a recursos financeiros, propriedade,
cuidados de saúde, educação ou mercado de trabalho, bem como o impedimento à participação nas
tomadas de decisão a nível económico (United Nations Statistical Commission, 2010, citado por
Santos & Nunes, 2018).
Outros atos de violência contra as mulheres incluem a violação dos direitos humanos em
situações de conflito armado, em particular o assassínio, o abandono, a violação sistemática, a
escravidão sexual, a gravidez forçada, o aborto forçado, o uso coercivo de contracetivos, o
infanticídio feminino e a seleção pré-natal (CIG, 2013).
O conceito de tráfico de seres humanos inclui o recrutamento, o transporte, a transferência,
o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento
de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração deverá
incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual,
o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a
extração de órgãos (Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional das Nações
Unidas, 2000, referenciada por Santos & Nunes, 2018).
De acordo com a Plataforma de Ação de Pequim, a utilização de mulheres em redes
internacionais de prostituição e tráfico tem vindo a tornar-se numa das principais atividades do
crime organizado internacionalmente (CIG, 2013; Santos & Nunes, 2018).
Em Portugal, segundo o Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), em 2014,
foram sinalizadas 198 presumíveis vítimas de tráfico de pessoas, das quais 182 eram cidadãos/ãs

informações sobre a temática da Violência Doméstica consultar as campanhas de sensibilização no endereço eletrónico
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV): https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/e-media/campanhas
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nacionais e estrangeiros/as (27 menores e 141 adultos/as) e 15 cidadãos/ãs nacionais
(maioritariamente adultos/as, sinalizados/as no estrangeiro. Os dados revelaram que a maioria das
vítimas sinalizadas era do sexo feminino e a quase totalidade estava associada ao tráfico para
exploração sexual. No entanto, seguindo a tendência de 2013, a maioria das vítimas masculinas
estava associada ao tráfico laboral, no setor da agricultura. No ano de 2014, 15 das 25 vítimas
confirmadas em Portugal receberam proteção ou assistência, registando-se também dois pedidos à
Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (OTSH, 2015, citado por Matos & Maia, 2015).
Também em situação de conflito armado e emigração forçada, as mulheres são as principais
vítimas de violência. As mulheres enfrentam novos níveis de brutalidade e de terror, tais como
violações, casos de escravatura sexual e casamentos forçados, levados a cabo por grupos
extremistas como tática de terror. Entre os milhões de pessoas refugiadas forçadas pelas guerras,
são as mulheres e crianças também as vítimas preferenciais do tráfico, especialmente vocacionado
para a prostituição, violação, escravatura, mutilações, torturas e intimidações de toda a espécie
(Santos & Nunes, 2018).
A violência de género é comummente perpetrada por homens contra mulheres, mas o
contrário também acontece, bem como a violência contra pessoas da comunidade LGBTIQ+2, que
também está enquadrada na violência de género.
De acordo com Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e
Transgénero (citada por Santos & Nunes, 2018) a população LGBT é especialmente vulnerável à
violência. Esta violência é por vezes causada por preconceito ou hostilidade contra as pessoas
LGBT já que existem indivíduos que, sozinhos ou em grupo, manifestam de forma extremada esse
preconceito ou hostilidade contra as pessoas LGBT através de agressões com níveis de violência
variável. Mas muitas outras vezes a violência não se baseia somente em hostilidade ou preconceito
contra as pessoas LGBT, como sucedem algumas situações de furtos ou com a violência doméstica,
por exemplo. Em todos os casos, porém, verifica-se que as pessoas LGBT têm menor propensão a
apresentar queixa na polícia quando vítimas de violência. As razões são várias e podem ser a falta
de confiança na polícia, a antecipação de uma reação negativa, o medo de retaliação por parte
dos/as agressores/as, a preocupação com a exposição forçada da sua orientação sexual junto da
família, dos/as amigos/as ou no emprego (um fator particularmente relevante para muitas pessoas
LGBT), ou mesmo a aceitação da agressão como sendo algo “natural”. Segundo as autoras, o
Observatório da Discriminação da ILGA, em 2016, recebeu 179 queixas, das quais 92

2

LGBTIQ+: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Intersexo, Queer, + todos/as os/as que não se identificam com
nenhum dos espectros de género e sexualidade representadas pelas letras.

Aida Borges

21

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 08.04.2019

correspondem à classificação de crimes e/ou incidentes motivados pelo ódio contra pessoas
LGBT3.
O preconceito e o estigma dirigidos às pessoas LGBT são ainda uma realidade profunda e
transversal na sociedade portuguesa, sendo que continuam a persistir oposições marcantes,
estigmatização ou discriminação, muitas vezes de forma velada ou subtil (Nogueira & Oliveira,
2010, citados por Moleiro e colaboradores, 2016). Estes autores aludem mesmo ao risco
significativo inerente a estas pessoas no que se reporta a abuso e violência familiar/doméstica,
violência no namoro, bulling em meio escolar e também às dificuldades dos/as próprios/as
profissionais dos serviços de apoio no trabalho com esta população, identificando a necessidade
de formação sobre estas questões.

Saúde reprodutiva
A Plataforma de Ação de Pequim (1995) reconhece que a proteção da saúde sexual e
reprodutiva das mulheres é essencial para a capacitação das mulheres, para que participem em
igualdade de circunstâncias e de forma plena em todas as esferas da sociedade. Reconhece, ainda,
“os direitos humanos das mulheres, incluindo o direito de controlar e decidir livre e
responsavelmente a sua sexualidade e também a saúde sexual e reprodutiva, livres de coerção,
discriminação e violência” (CIG, 2013).
A Organização das Nações Unidas, Federação Internacional de Planeamento Familiar e a
Associação Mundial de Sexologia constataram a necessidade de criar uma Carta de Direitos
Sexuais e assim surgiu a Carta dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Os Direitos Sexuais e
Reprodutivos são uma componente dos Direitos Humanos universais, referentes à sexualidade,
saúde sexual e saúde reprodutiva que emanam de direitos de liberdade, igualdade, privacidade,
autonomia, integridade e dignidade para todos os seres humanos.
A fim de assegurar que todas as pessoas desenvolvam uma sexualidade saudável, os direitos
sexuais e reprodutivos devem ser reconhecidos, respeitados, promovidos e defendidos por toda a
sociedade (Santos & Nunes, 2018).
A saúde reprodutiva e sexual refere-se a um estado de bem-estar completo a nível físico,
mental e social e ao direito que todas as pessoas têm a uma vida sexual satisfatória, com a
possibilidade de decidir, de forma livre, constituir ou não família, o espaçamento e o momento das
gravidezes, estar livre de todas as formas de discriminação e de violência com base no género,
acesso a métodos de contraceção modernos, a cuidados de saúde materna, planeamento familiar
3

Recomendamos a visualização das campanhas de sensibilização "Combate o ódio com respeito. #respectbattles",
da APAV: https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/e-media/campanhas
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essencial para a redução dos casos de interrupção voluntária da gravidez e acesso ao aborto em
condições de legalidade e segurança, mas também a prevenção de infeções sexualmente
transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA. A Saúde e direitos sexuais e reprodutivos implica também
o direito à informação e ao acesso a métodos de planeamento familiar da sua escolha de forma
eficiente e acessível.
Em Portugal, a designação de Saúde reprodutiva foi adotada, num primeiro momento, por
um despacho ministerial de 1998. Em 1999, a Assembleia da República aprovou uma lei que
reforça as garantias do direito à saúde reprodutiva, a qual foi regulamentada em 2000 (Decreto-Lei
nº 259/2000, de 17 de Outubro) (Igreja, 2011/2012).
A Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro - D.R. IS, n.º 174, 7/09/2015 - Cria um mecanismo
para proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes.
A Lei n.º 120/2015, de 1 de setembro - D.R. IS, n.º 170, 1/09/2015 - Procede à nona alteração
ao Código do Trabalho, (Lei n.º 7/2009), reforçando os direitos de maternidade e paternidade.
Mais recentemente, a Resolução da Assembleia da República n.º 175/2017, de 2 de agosto,
recomenda ao Governo medidas para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde materna e
assegurar os direitos das mulheres na gravidez e no parto.

4. INTERVENÇÃO INTEGRADA PARA A MUDANÇA

Estou mais do que nunca influenciado pela convicção de que
a igualdade social é a única base da felicidade humana.
Nelson Mandela

Para a integração de uma mudança positiva no sentido da igualdade entre homens e mulheres,
torna-se necessária a coeducação e sensibilização para a implementação e execução de medidas
legislativas que obriguem ao cumprimento de normas e estratégias promotoras de cidadania nos
vários contextos da vida humana.

O direito como motor da igualdade: legislação nacional e comunitária
Perspetivar o Direito como motor da igualdade, significa impulsionar uma sociedade mais
igualitária. Alguma da legislação em matéria de Igualdade de Género e de Oportunidades foi
oportunamente indicada ao longo do desenvolvimento dos assuntos constantes neste artigo.
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Parece, pois, consensual que para que o princípio da Igualdade de Género seja plenamente
implementado, é imprescindível a existência, tanto a nível nacional como a nível comunitário, de
leis e diretrizes, que regulem a sua integração nas várias esferas da sociedade, de modo a garantir
a proteção legal de mulheres e homens e o acesso à igualdade de oportunidades para todos e todas.
Com efeito, ao longo dos anos surgiram alguns diplomas de âmbito internacional que
refletiram a preocupação da igualdade de género e de oportunidades entre homens e mulheres,
nomeadamente:

 Declaração dos Direitos Humanos (1948):
 Artigo 1º - “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade”.
 Artigo 2º -“Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades
proclamadas na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou qualquer outra situação. Além disso, não será
feita distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou
do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente,
sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania."
 Declaração das Nações Unidas em Pequim (1995);
 Declaração do Milénio (2000): Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (8 objetivos),
redefinidos em 2015 (17 objetivos) para serem atingidos até 2030. Destes 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável destacamos o número 5 - Igualdade de Género – que
visa, a saber, de acordo com o Centro Regional de Informação das Nações Unidas
(UNRIC, 2019):
 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e
meninas, em toda parte;
 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros
tipos;
 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e
envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais femininas;
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 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de
proteção social, bem como a promoção da responsabilidade partilhada dentro do
lar e da família, conforme os contextos nacionais;
 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;
 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos, em conformidade com o Programa de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação
de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão;
 Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos,
bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de
propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com
as leis nacionais;
 Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres.
A nível nacional, a igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da
Constituição da República Portuguesa, sendo tarefa fundamental do Estado a sua promoção.
Sobre a Constituição da República Portuguesa (CITE, s.d.) importa reter:
 A proibição de qualquer privilégio ou prejuízo, privação de direitos ou isenção de
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou religiosas, situação económica ou condição social (art. 13º);
 A proteção legal contra quaisquer formas de discriminação (art. 26º nº1);
 A igualdade de direitos e deveres dos cônjuges quanto à capacidade civil e política e à
manutenção e educação dos filhos (art. 36º);
 A liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública (art. 47º), bem como de
tomar parte na vida política e na divisão dos assuntos públicos do país;
 O direito ao trabalho, cabendo ao Estado assegurar a igualdade de oportunidades na
escolha da profissão ou o género de trabalho (art.58º);
 O direito à conciliação da atividade profissional e da vida familiar, sem discriminação
em função do sexo [art. 59º nº 1b)];
 A proteção da maternidade e paternidade (art. 68º);
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 Participação política dos cidadãos e cidadãs (art. 109º).
A Lei 135/99, de 28 de Agosto, regulou a situação jurídica das pessoas de sexo diferente que
vivem em união de facto há mais de dois anos.
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) é o organismo nacional
responsável pela promoção e defesa desse princípio, procurando responder às profundas alterações
sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de género. Tem como missão
garantir a execução das políticas públicas no domínio da cidadania, da promoção e defesa da
igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género e ao tráfico de seres humanos,
cabendo-lhe a coordenação dos respetivos instrumentos – os Planos Nacionais (CIG, 2019). Estes
Planos são documentos que visam operacionalizar a implementação de políticas nacionais que
decorrem de compromissos assumidos internacionalmente (ONU):
 V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não – Discriminação 20142017 (V PNI) ;
 V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014 2017 (V PNPCVDG);
 III Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital
Feminina 2014 –2017 (III PAPEMGF);
 III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2014 -2017
(III PNPCTSH);
 II Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (RCSNU) 1325 (2014-2018);
 IV Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018 2021.
Mais recentemente, foi elaborada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação - Portugal + Igual (ENIND) que lança um novo ciclo programático em 2018,
alinhada temporal e substantivamente com a Agenda 2030 e apoiada em três Planos de Ação que
definem objetivos estratégicos e específicos em matéria de não discriminação em razão do sexo e
igualdade entre mulheres e homens (IMH), de prevenção e combate a todas as formas de violência
contra as mulheres, violência de género e violência doméstica (VMVD), e de combate à
discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características
sexuais (OIEC). Estes Planos de Ação definem, ainda, as medidas concretas a prosseguir no
primeiro período de execução de quatro anos até 2021, a que se deverá seguir o processo de revisão
e redefinição para o período seguinte de quatro anos, e assim sucessivamente (Resolução do
Conselho de Ministros nº 61/2018, citado por DRE, 2019).
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Segundo a fonte, a eliminação dos estereótipos é assumida como preocupação central da
ENIND, orientando as medidas inscritas nos três Planos de Ação que dela decorrem. Os
estereótipos de género estão na origem das discriminações em razão do sexo diretas e indiretas que
impedem a igualdade substantiva entre mulheres e homens, reforçando e perpetuando modelos de
discriminação históricos e estruturais.

Cidadania e paridade
A paridade não é entendida apenas como um resultado da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres, mas, sobretudo, como um objetivo a atingir através de medidas políticas.
A paridade pressupõe que homens e mulheres tenham, em média, as mesmas capacidades e
as mesmas preferências. E embora se saiba que as diferenças entre homens e mulheres são
demasiado relevantes para serem ignoradas, corroboramos Igreja (2011/2012) quando afirma que
essas diferenças não podem ir no sentido positivo ou negativo para qualquer dos lados, mas serem
unicamente isso: diferenças.
A biologia, a cultura e a economia sugerem que homens e mulheres têm competências e
preferências diferentes que levam à especialização e impedem a paridade em várias profissões.
Aceitemos, pois, aquilo que a biologia cientificamente nos concede no que toca às diferenças e à
sua relação com as especificidades de cada profissão, mas não devemos deixar que o poder
patriarcal se aproprie de algumas verdades científicas unicamente em seu proveito e como fator de
eternização no poder.
Relativamente a paridade, importa ainda destacar a Lei Orgânica n.º 3/2006, alterado pelo
Artigo 3.º da Lei Orgânica n.º 1/2017 - Diário da República n.º 84/2017, Série I de 2017-05-02, em
vigor a partir de 2018-01-01, que confere um terço das mulheres deputadas na Assembleia da
República (33,3%). Muito recentemente, a 8 de fevereiro de 2019, foi aprovada a nova lei da
paridade em titulares de cargos políticos, estabelecendo uma representação mínima de 40% de cada
género. Esta nova lei entra em vigor no prazo de 120 dias, o que significa que não se aplicará ainda
nas europeias de 26 de maio, mas verificar-se-á já nas eleições legislativas de 6 de outubro de 2019.
Reconhecemos que esta percentagem, ainda não sendo a ideal (algumas lutas vão de encontro aos
50% para cada género), traduzem uma mudanda e um progresso nesta matéria.

4.3. Coeducação para a cidadania
O sentido da Democracia mudou e, consequentemente, o de cidadania também. Desde o fim
do século XX, passou-se, quase sem se dar por isso, de uma democracia de representação a uma
democracia de controlo. Para a cidadã ou o cidadão de hoje, não basta eleger representantes de
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quatro em quatro ou de cinco em cinco anos; há também que controlar como se garantem e
promovem os programas, incluindo a igualdade, bem como intervir e sancionar — direta ou
indiretamente (Igreja, 2011/2012).
Concordamos com a autora quando afirma que, numa sociedade marcada pelos desafios da
globalização e da rápida e permanente mutação, decorrentes dos efeitos das novas tecnologias da
informação e da comunicação, os/as jovens são confrontados/as com a exigência de competências
que lhes proporcionam uma permanente reestruturação dos saberes, ou seja, permite-lhes um
efetivo investimento na aprendizagem ao longo da vida. Neste processo, assume particular
importância a sua formação em valores como a democracia, a tolerância, o respeito pela
diversidade e a luta contra as desigualdades, numa dimensão de educação para a cidadania, no
quadro do pleno respeito pelos Direitos Humanos.
Nesta perspetiva, os sistemas educativos ocupam um lugar central, visto que a educação e a
formação se tornam os principais vetores da criação do sentimento de pertença e do
desenvolvimento pessoal e social de cada pessoa.

Participação equilibrada dos homens e das mulheres na atividade profissional e na vida
pessoal e familiar
A inserção das mulheres no mercado de trabalho num quadro de igualdade de género, vai
determinar a intervenção do legislador, de modo a contrariar o velho padrão de exclusividade ou
predominância masculina no mundo laboral. Destacam-se, assim, as principais normas de direito
interno que regem esta matéria e, algumas das quais, a que já aludimos anteriormente.
O Decreto-Lei 392/79, de 20 de Setembro – garante a igualdade entre homens e mulheres em
oportunidades e tratamento, no trabalho e no emprego. Cria a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego – CITE – para combater a discriminação e promover a igualdade de
oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação
profissional, tanto no sector público, como no sector privado. É tutelada pelo(s) membro(s) do
Governo responsável (eis) pela igualdade de género e pelo trabalho, e composta por representantes
governamentais e de parceiros sociais (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal – CCP,
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional – CGTP – IN,
Confederação da Indústria Portuguesa – CIP e União Geral dos Trabalhadores – UGT).
Afigura-se pertinente referir ainda:
 O Decreto-Lei 426/88, de 18 de Novembro – disciplina o regime da igualdade de
tratamento no trabalho, entre homens e mulheres, no âmbito da administração pública;
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 Lei 105/97, de 13 de Setembro – veio reforçar as garantias no domínio da igualdade no
trabalho e no emprego e colmatar insuficiências que a prática tinha demonstrado;
 Leis n. os 116/99 e 118/99, respetivamente de 4 e de 11 de Agosto – aprovam o regime
geral das contraordenações laborais, estipulando coimas mais pesadas para o
incumprimento em matéria de igualdade de género;
 Direitos dos trabalhadores pais e das trabalhadoras mães:
 Direito a Licença por Maternidade e Licença por Paternidade;
 Direito a dispensa para aleitação do/a filho/a até este/a perfazer um ano;
 Direito a Licença por Adopção de menor de 15 anos;
 Direito a Licença Parental e Licença Especial para assistência a menor de 6 anos
que seja filho/a ou equiparado/a;
 Direito a trabalhar em horário reduzido ou flexível;
 Direito a faltar para assistência na doença a filhos/as ou equiparados/ as, menores
de 10 anos, com deficiência, independentemente da idade;
 Direito a faltar para assistência na doença a outros/as filhos/as;
 Licença Especial para assistência a filhos/as ou equiparados/as com deficiência e
a doentes crónicos;
 Direito a faltar para apoio especial a filhos/as adolescentes.
 Principais direitos dos pais:
 Direito a Licença por Paternidade;
 Direito ao subsídio ou à remuneração dos primeiros 15 dias de licença parental.
A assunção do trabalho laboral/profissional por parte das mulheres é hoje aceite como
"natural", mas traduz-se ainda em desequilíbrio de partilha de tarefas e responsabilidades entre
homens e mulheres, o que continua, em grande parte, a ser transmitido às gerações mais jovens,
quer através da sua socialização na família, quer em outras instâncias tais como a escola (Igreja,
2011/2012).
Corroborando a autora pode-se, assim, afirmar que, sob vários domínios, a família continua
a reproduzir uma desigualdade de género, que contribui para os défices estruturais de igualdade
entre mulheres e homens, que atualmente ainda se verificam.
Não obstante, importa também reconhecer que se tem verificado, nas últimas décadas, algum
esforço, ainda que insuficiente, na alteração dos comportamentos masculino e feminino,
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nomeadamente em termos de valorização da carreira, da participação cívica e do lazer, do
reconhecimento da satisfação pessoal, da importância da qualificação e do saber, e da vontade e
necessidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar.

Metodologias e instrumentos de diagnóstico e de intervenção para a igualdade
Antes da implementação de um plano para a igualdade torna-se fundamental fazer um correto
diagnóstico da situação atual das empresas no que concerne à igualdade entre mulheres e homens,
com vista à identificação dos aspetos sobre os quais é necessário intervir e introduzir mudança.
Refira-se ainda que este diagnóstico abrange essencialmente três componentes fundamentais
da gestão empresarial: o planeamento estratégico, a gestão dos recursos humanos e a comunicação,
que serão as dimensões chave de análise da realidade das empresas para a promoção da igualdade.
Cada uma das dimensões anteriormente referidas, contém assim um conjunto de indicadores que
irão permitir analisar as práticas empresariais em matérias como a igualdade de género, a
conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e a proteção na maternidade e paternidade
(Igreja, 2011/2012).
As metodologias de diagnóstico da igualdade profissional podem assentar na utilização de
um conjunto de instrumentos, complementares entre si, tendo em conta que as condições concretas
de cada empresa poderão sugerir a utilização preferencial de alguns, em detrimento de outros:
 Informações e documentos escritos, de que são exemplo, o balanço social, os mapas de
quadro de pessoal ou as folhas de processamento de salários.
 Inquéritos e sondagens aos homens e mulheres trabalhadores/as, no sentido de conhecer
a sua perceção sobre a respetiva situação de trabalho, os problemas com que se
defrontam, as suas expectativas profissionais, etc;
 Grupos de reflexão, criados no interior da empresa, com o objetivo de aprofundar em
termos qualitativos determinadas questões relativas à igualdade profissional. A reflexão
desenvolvida por estes grupos ajudará a complementar/contextualizar a informação
estatística recolhida, por exemplo, através do balanço social;
 Entrevistas com representante(s) dos/as trabalhadores/as e, quando exista, de
preferência, o/a delegado/a sindical), para recolha da opinião dos homens e das mulheres
que trabalham na empresa sobre questões relevantes do ponto de vista da igualdade
profissional, sobretudo a sua visão sobre as práticas de gestão neste domínio;
 Entrevistas com os/as principais responsáveis da empresa (presidente/ director/a geral,
gerente, director/a financeiro/a, director/a de pessoal/de recursos humanos, responsável
pela formação, …), para permitir obter indicadores quantitativos e qualitativos sobre as
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práticas de gestão da empresa em vários domínios relevantes do ponto de vista da
igualdade profissional, bem como sobre a forma como a igualdade de oportunidades e
tratamento entre mulheres e homens é, de facto, integrada de forma transversal nas
políticas/na cultura da empresa.
A ideia de a igualdade de género ser transversal a todas as políticas e ações é essencial, mas
é necessário insistir em projetos de ação positiva para acautelar a igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres.

Ações Positivas, Discriminação Positiva ou Mainstreaming de Género
O Conselho da Europa, em 1998, elaborou uma Recomendação sobre a integração da
dimensão de género de forma transversal a todas as políticas: o mainstreaming de género, que
consiste na (re)organização, melhoria, desenvolvimento e avaliação dos processos de tomada de
decisão, por forma a que a perspetiva da igualdade de género seja incorporada em todas as políticas,
a todos os níveis e em todas as fases, pelos atores geralmente implicados na decisão política.
A ação positiva é inspirada pelo objetivo da Igualdade, que obriga a que situações desiguais
não sejam tratadas da mesma forma (Caruso, 2003, citado por Santos & Nunes, 2018). É uma
estratégia que tem em conta fatores de discriminação (e.g.; sexo, etnia ou raça, crença ou religião,
idade, deficiência, orientação sexual,…), e que procura intervir no sentido de criar condições que
tornem possível uma efetiva igualdade de oportunidades relativa aos fatores citados.
Portanto, Ações Positivas, Discriminação Positiva ou Mainstreaming de Género consiste em
medidas destinadas a um grupo específico com as quais se pretende eliminar e prevenir a
discriminação ou compensar as desvantagens decorrentes de atitudes, comportamentos e estruturas
existentes. Assim, procura ultrapassar a condição de desigualdade através de medidas promotoras
para que a desigualdade se transforme, somente, em diferença. Estas medidas podem ser de carácter
legislativo, no caso dos agentes políticos, ou de outros enfoques.
A estratégia de ação positiva deve ser sempre de carácter temporário. No caso de uma medida
legislativa, deve deixar de existir quando se observar que a desigualdade de oportunidades foi
extinta. No caso de um projeto, este perderá a razão de existir sempre que o seu objetivo já não
faça sentido.
Em suma, de acordo com a CITE (2003, citado por Santos & Nunes, 2018), o Mainstreaming
de Género ou Integração da Perspetiva de Género consiste na integração sistemática em todas as
políticas das situações, prioridades e necessidades das mulheres e dos homens tendo em vista a
promoção da igualdade entre umas e outros e a mobilização explícita do conjunto das políticas e
ações globais para a igualdade, através da consideração ativa e aberta, num estádio de planeamento,
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dos seus efeitos nas situações respetivas de homens e mulheres nas fases de desenvolvimento,
controlo e avaliação.

NOTAS FINAIS

Não obstante a carga histórica e evolutiva dos movimentos feministas e da legislação
atualmente em vigor, ainda faz sentido falar em Igualdade de Género e de Oportunidades porque:
 A participação dos homens e mulheres no mercado de trabalho é desigual, facto que se
reflete na existência do gap salarial entre homens e mulheres e consequentemente no
maior número de situações de pobreza entre a população feminina;
 Nas empresas privadas e na administração pública, os lugares de chefia são
maioritariamente ocupados por homens, pese embora o número de mulheres com
habilitações superiores ser superior ao dos homens;
 Continuam a persistir profissões tendencialmente femininas e tendencialmente
masculinas;
 Continuam a verificar-se diferentes participações e usos do tempo entre homens e
mulheres no que diz respeito à vida familiar, sendo que as mulheres são ainda as
principais responsáveis pela execução das tarefas domésticas e pela prestação de
cuidados à família;
 Não obstante a licença de maternidade/paternidade, de acordo com a lei, poder ser
partilhada pela mãe e pelo pai, são ainda poucos os homens que auferem deste direito,
em grande parte devido ao modo como são estigmatizados no seu local de trabalho;
 Persistem as barreiras psicossociais no que diz respeito ao acesso a cargos políticos e à
participação na vida cívica em geral, por parte das mulheres;
 As mulheres ocupam uma posição desigual no que diz respeito ao trabalho remunerado,
nomeadamente no que diz respeito a dificuldades na gestão do tempo, decorrentes das
exigências sociais (ainda) impostas nos cuidados prestados à família;
 Pese embora a legislação em vigor garanta a Igualdade de Oportunidades entre mulheres
e homens no mercado de trabalho, na prática ainda se verificam expectativas
diferenciadas para mulheres e homens, decorrentes de estereótipos e papéis sociais de
género;
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 A crescente participação feminina no mundo laboral é importante não só para o sustento
das famílias, mas também para a própria valorização pessoal das mulheres e sobretudo
para a economia global;
 A integração da perspetiva do género desafia as políticas convencionais e a repartição
dos recursos e reconhece a forte interligação entre a desvantagem relativa que afeta as
mulheres e a vantagem relativa de que gozam os homens.
As novas formas de organização do trabalho, a flexibilização na gestão dos tempos e
modalidades de trabalho, bem como medidas que permitam a conciliação e não sejam
discriminatórias para nenhum dos sexos são determinantes para os progressos da Igualdade de
Género no mercado de trabalho. Aliás, muitas das empresas com o galardão PIQ (Prémio Igualdade
é Qualidade) e a distinção Best Place to Work distinguem‐se nesta dimensão. Medidas como
programas de reintegração na empresa após o gozo das licenças para homens e mulheres; o
estabelecimento de acordos e/ou protocolos com instituições negociando condições preferenciais
para apoio a idosos/as e tarefas domésticas; os protocolos com instituições na área da infância; a
flexibilidade e gestão de horários para homens e mulheres com filhos/as ou o trabalho a partir de
casa são exemplificativos das políticas e práticas de conciliação das empresas (Santos & Nunes,
2018).
Na verdade, nenhuma pessoa nasce cativa do seu sexo (ou da sua cor, ou origem) mas pode,
ao longo da vida, no seu processo de se tornar humano, ser tornado prisioneiro (ou aprisionar-se)
usando o seu sexo como razão quando, apenas por causa desse sexo, lhe são negadas possibilidades
de liberdade, autodeterminação, acesso à educação, à saúde ou ao mercado de trabalho. É urgente
estar alerta, atento e consciente a todos os preconceitos, denunciar as injustiças e combater as
desigualdades; afirmar, reconhecer, e defender sem dúvidas, os direitos das mulheres e as suas
capacidades de emancipação; e ainda ajudar, facilitar e promover em cada ser humano o seu
desenvolvimento como pessoa proactiva e com voz para falar por si próprio/a e para os/as outros/as.
Neste sentido, corroboramos Igreja (2011/2012) quando afirma que há ainda muito trabalho
a fazer junto da nossa família, amigos e vizinhos, no local de trabalho ou lá longe, noutra cultura
ou país, e que esse trabalho começa dentro de nós mesmos para fazer passar a mensagem da
transformação.
Esta mensagem de transformação, nas últimas décadas, tem sido uma preocupação constante
de muitos governos e de muitas pessoas, algumas anónimas outras figuras públicas que exercem
alguma influência na cultura de massa e que, não obstante a legislação nacional e internacional, a
disseminam e reforçam através das várias formas de comunicação social. Disso é exemplo o expresidente norte-americano, Barack Obama que, num discurso que fez em 2015, falou claramente
em nome da defesa dos direitos das mulheres: “Não há espaço para a opressão das mulheres no
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século XXI”, sendo que “as mulheres não podem continuar a ser tratadas como cidadãs de
segunda”. Diz ainda: “Não há nenhuma desculpa para justificar a agressão sexual ou a
violência doméstica”, nem “nenhuma razão para a mutilação genital de milhares de jovens
africanas todos os anos (...). Numa sociedade civilizada não há lugar para isto nem para o
casamento precoce ou forçado de crianças”, continuou o norte-americano. “Estas tradições podem
ser seculares, mas não têm lugar no século XXI. São questões de ‘certo’ e ‘errado’ em qualquer
cultura”.
Sua mulher, a ex-primeira-dama e feminista Michelle Obama, relativamente a questões de
igualdade de género, terá também pronunciado noutra ocasião: "Talvez nós estejamos com medo
de sermos tão vulneráveis. Talvez tenhamos crescido aprendendo a esconder essas emoções e
permanecer quietas. Ou talvez nós não queiramos acreditar que ainda existam pessoas que pensem
tão pequeno a respeito de nós como mulheres".
Muito recentemente, por ocasião da entrega dos Grammy a 10/02/2019, Michelle Obama fez
uma aparição surpresa no palco para passar uma mensagem sobre música e empoderamento
feminino, ao lado de estrelas internacionais como Lady Gaga, Jennifer Lopez, a anfitriã Alicia
Keys e a atriz Jada Pinkett-Smith, onde afirma: “A música nos mostra que tudo isso importa – cada
história de cada voz, cada nota de cada música. Não é isso, senhoras?”
Em território nacional, e ainda através da música, no que toca a matéria de igualdade de
género e de oportunidades e não discriminação, destacamos a mensagem da canção vencedora da
segunda semifinal do Festival da Canção 2019, do autor, compositor e intérprete NBC: “Igual a
Ti”. Lamentamos não ter sido esta a eleita para representar Portugal na Eurovisão, mas a mensagem
terá chegado a milhões de pessoas e continuará a ser difundida além-fronteiras pelo diversos canais
de comunicação.
Não podemos terminar sem aludir ao devido reconhecimento pelo excelente trabalho
desenvolvido por mulheres portuguesas em prol da cultura nacional divulgada por todo o mundo.
Atento a este anseio o Governo de Portugal criou a Distinção «Mulheres Criadoras de Cultura»
que surgiu no âmbito dos objetivos de política de promoção da Igualdade de Género do XVIII
Governo Constitucional, plasmados no IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e
Não Discriminação em 2011. A primeira atribuição desta Distinção realizou-se em 2013, tendo
sido distinguidas, desde então, 10 mulheres em áreas como o Teatro, as Artes Plásticas, o Design
de Moda, a Ilustração, o Cinema, a Dança e a Música.
Neste âmbito, surgem então nomes sonantes como Josefa de Óbidos no Séc. XVII, e
contemporâneas como Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego, Joana Vasconcelos ou Helena
Almeida, que se destacaram no mundo das artes plásticas; Guilhermina Suggia, Maria João Pires
ou Joana Carneiro, no mundo da música. Na literatura, sobressaem Florbela Espanca, Maria Lamas,
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As 3 Marias (Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno), Agustina BessaLuís, Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia, Ana Hatherly. No teatro, Amélia Rey Colaço que
se destacou não só como atriz mas, também, como encenadora e empresária, ou ainda Eunice
Muñoz e Carmen Dolores Márcia Breia e Maria João Luís. Na dança, Graça Barroso, na
coreografia Olga Roriz…
O Governo quer continuar a afirmar este objetivo de promoção da Igualdade de Género, tanto
na área da Cultura, como noutras igualmente relevantes, como a Educação ou o Mercado de
Trabalho, onde a igualdade de género ainda não é uma realidade (Governo de Portugal, 2015).
Que esta ambição se consubstancie em concretizações maiores e mais efetivas à escala global
e, de pleno acordo com Roberto Fortuna, que citamos no início deste enquadramento reflexivo, já
que a humanidade já foi dividida entre homens e mulheres, que em poucas décadas sejamos
realmente todos/as pessoas.
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