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Bom dia a todas e a todos, 

Ex.ma Senhora Secretária de Estado para a 

Cidadania e a Igualdade, Dra Catarina Marcelino, 

muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado 

participar na abertura desta Conferência final e, 

sobretudo, pelo apoio que sempre disponibiliza à CITE 

e pelo interesse que sempre manifesta pelas 

atividades da Comissão; 

Ex.mo Senhor Diretor do Instituto de Ciências Socias 

da Universidade de Lisboa Professor Doutor José Luís 

Cardoso, grata por nos disponibilizar e receber neste 

Auditório, nesta casa do saber consagrada à 

investigação e à formação avançada em ciências 

sociais; 

Ex.ma Senhora Conselheira Alida Endresen, em 

representação da Embaixada da Noruega, país 

doador. Julgo que poderemos afirmar que este foi 

certamente um bom investimento que, pela sua 

relevância para o Estado Português, muito 

agradecemos e do qual nos poderemos orgulhar; 

Ex.ma Senhora Dra Teresa Fragoso, Presidente da CIG, 

entidade Operadora do Programa PT07 – Integração 

da Igualdade de Género e Promoção do Equilíbrio 

entre o Trabalho e a Vida Privada do EEA Grants – 

Mecanismo Financeiro do espaço económico 

Europeu. Muito agradecida por tão prontamente 
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aceitar o convite para estar hoje presente e participar 

no encerramento desta Conferência final; 

Ex.mas Senhoras e Ex.mos Senhores representantes de 

entidades oficiais; dos parceiros sociais e de outras 

entidades;  

Ex.mas Senhoras anteriores Presidentes da CITE: Dra 

Maria do Céu da Cunha Rêgo, Dra Maria Josefina 

Leitão, Dra Natividade Coelho e Dra Sandra Ribeiro, 

muito obrigada por continuarem a acompanhar e a 

participar ativamente nas iniciativas da CITE. É para 

mim um enorme gosto poder contar convosco e com 

a vossa experiência,  

Ex.ma Senhora Professora Karin Wall e sua equipa: 

Prof. Dras Leonor Rodrigues, Vanessa Cunha e Susana 

Atalaia. Muito obrigada pelo empenho, pela 

dedicação e pelo trabalho desenvolvido ao longo 

desta pareceria. O que hoje nos trarão é, 

certamente, um retrato fiel da sociedade portuguesa, 

e da relação dos homens com a parentalidade e 

com os direitos decorrentes da paternidade. 

Ex.mas Senhoras e Ex.mos Senhores oradores, 

oradoras e participantes na conferência de hoje; 

Caras amigas e caros amigos, 

Cabe-me abordar, em traços muitos gerais, os 

objetivos e os resultados que são esperados do 

projeto Os papéis dos homens numa perspetiva de 

igualdade de género, o que farei de forma sumária, 
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de modo a não colidir com o tempo útil de 

exposição, de reflexão e de debate que preencherá 

o nosso dia. 

Assim, o referido o projeto, que foi aprovado pelo 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 

Europeu, EEA Grants, Área de Programa PT07 - 

Integração da Igualdade de Género e Promoção do 

Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada, tem por 

finalidade promover o conhecimento e sensibilizar 

sobre os papéis dos homens e igualdade de género 

em Portugal, num contexto de mudança de práticas 

e políticas, expandindo a discussão pública e 

reorientando as perspetivas da ação futura. 

Como principais objetivos a atingir delinearam-se os 

seguintes: 

 a produção de um Livro Branco sobre os homens, 

os papéis masculinos e a igualdade de género 

em Portugal, que auxilie o debate público e a 

sensibilização sobre a matéria; 

 a análise das tendências recentes relativas aos 

papéis dos homens e às políticas de igualdade 

de género direcionadas para os homens e 

masculinidades, e, ainda, 

 o estabelecimento de um diálogo com 

stakeholders relevantes e decisores políticos, 

integrando as suas perspetivas e 

comprometendo-os com as linhas de orientação 

do Livro Branco. 
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No que concerne aos resultados, espera-se: 

 Conhecer e dar visibilidade às principais 

tendências e desenvolvimentos mais significativos 

relativamente às mudanças nos papéis dos 

homens e diferenças de género nas diversas 

esferas da vida e relação com as políticas de 

igualdade de género; 

 Identificar as principais motivações, queixas e 

obstáculos dos homens relativamente ao 

exercício dos seus direitos de parentalidade e de 

conciliação trabalho-família; 

 Estabelecer plataformas de diálogo entre a 

academia e policy makers relativamente à 

questão dos papéis dos homens nas políticas de 

igualdade de género, e 

 Conhecer a perceção pública e atitudes da 

sociedade portuguesa face às medidas-chave 

das políticas de igualdade de género. 

 

No âmbito do projeto, foram realizadas diversas 

atividades, designadamente a análise dos 

desenvolvimentos mais significativos nas políticas 

nacionais relativamente aos homens e igualdade de 

género; o estudo de caso sobre o uso das licenças 

parentais por pais homens, em Portugal, Espanha e 

Noruega; a recolha e análise da tipologia de pedidos 

de informação e queixas relativamente ao exercício 

dos direitos de parentalidade e conciliação trabalho-

família, por parte de homens e a análise de 
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informação disponível sobre homens, papéis 

masculinos e igualdade de género, tendo tido lugar 

dois workshps internacionais, o primeiro nos dias 20 e 

21 de maio de 2014, relativo ao uso da licenças 

parentais por pais homens, e o segundo, que 

decorreu no dia 15 de novembro de 2015, no qual 

foram indicados dados sobre as referidas licenças. 

Durante o dia de hoje, serão apresentados mais 

dados sobre Os papéis dos Homens numa Perspetiva 

de Igualdade de Género, e conheceremos resultados 

mas também recomendações sobre o seu papel no 

mercado de trabalho e na conciliação trabalho-

família; na educação; na saúde e na violência, 

através de painéis diversificados em que estarão 

presentes a academia, stakeholders e peritas e peritos 

nas diversas áreas.  

Quase ao final do dia seremos brindados e brindadas 

com uma mesa redonda de elite, que nos fará 

chegar recomendações políticas para a promoção 

de boas práticas que, posteriormente, serão 

integradas no Livro Branco sobre Homens e Igualdade 

de Género em Portugal, cujo lançamento se prevê 

para breve. 

A todas e a todos, muito agradecida pela vossa 

generosa participação. 

À CITE, enquanto entidade promotora, cabe 

agradecer ao seu parceiro nacional, Instituto de 

Ciências Sociais – ICS-ULisboa, e à equipa, 

magnanimamente coordenada pela Professora Karin 
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Wall, todo o empenho e contributo no caminho 

percorrido, bem como agradecer os contributos dos 

parceiros internacionais associados: Norwegian 

University of Science and Technology – (NTNU), hoje 

nas pessoas de Elin Kvande e Berit Brandth, e 

Universidad Autónoma de Madrid – (UAM), na pessoa 

de Gerardo Meil. 

Por último, uma palavra de apreço muito especial 

para a micro-equipa da CITE. À minha colega Ana 

Curado (estará?) e à minha colega, e coordenadora 

do projeto, Anita Sares, quero publicamente 

agradecer e enaltecer a generosidade, direi mesmo 

o altruísmo, e a excelente qualidade do seu trabalho. 

Muito obrigada pela atenção. 

Desejo-vos um ótimo dia de trabalho e de reflexão. 
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