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1.INTRODUÇÃO
Em conformidade ao disposto na lei n.º 10/2001, de 21 de Maio, o Governo deve enviar à
AssembleiadaRepública,atéaofimdecadasessãolegislativa 1 ,umrelatóriosobreoprogresso
daigualdadeentremulheresehomensnotrabalho,noempregoenaformaçãoprofissional,
paraapreciaçãopeloplenário,emsessãoarealizarcomapresençaobrigatóriadoGoverno.
Sendo a igualdade entre mulheres e homens um direito fundamental, cuja garantia, muito
emboraseregistemevoluçõesnosúltimosanosemgeralenoâmbitodomercadodetrabalho
emparticular,continuaaexigirmonitorização,esterelatórioanualcontémosindicadoresao
nível nacional que incluem os dados imprescindíveis à avaliação do progresso registado em
matéria de igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação
profissional,designadamente:
a) Os recursos humanos e materiais directamente envolvidos na observância da
legislação sobre igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na
formaçãoprofissional;
b) O número de acções de inspecção realizadas de que resultaram a apreciação do
cumprimentodalegislaçãosobreigualdadeentremulheresehomensnotrabalho,no
empregoenaformaçãoprofissional;
c) Os critérios observados na escolha das acções de inspecção referidas na alínea
anterior;
d) O número de queixas apresentadas em matérias relacionadas com a violação da
legislação da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na
formação profissional, sua distribuição geográfica e por sector de actividade, assim
comoasáreassobrequeincidem.
O presente relatório, referese ao ano de 2010 2 , tendo como finalidade actualizar a
informaçãoepossibilitarqueosdadosreportadospermitam,deformaobjectivaetendocomo
referência um período temporal recente, uma avaliação do progresso da igualdade entre
homensemulheresnotrabalho,noempregoenaformaçãoprofissional.


1

Em 2011, foi, por Decreto do Presidente da República, n.º 44-A/2011, de 7 de Abril, dissolvida a Assembleia da
República, pelo que o presente Relatório não pode ser entregue até ao final da sessão legislativa como legalmente
previsto.

2

Sem prejuízo de alguns dados se reportarem a anos anteriores sempre que sejam os mais recentes
disponíveis.
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2.CRONOLOGIAJURÍDICA(19732009)
Cronologia de diplomas legais que no ordenamento jurídico português regularam ou ainda
regulam matérias relativas á igualdade e não discriminação entre homens e mulheres,
designadamentenotrabalho,empregoeformaçãoprofissional:
1973
13deMarço–Portarianº193/73,de13deMarço,Proíbeàsmulheresostrabalhosque
exijam a utilização e manipulação frequente e regular de diversas substâncias tóxicas,
revendo o Decreto n.º 14535, de 31 de Outubro de 1927, que tinha aprovado uma
extensatabeladetrabalhosproibidosàsmulheres
7deSetembro–DecretoLeinº482/73,criaaComissãoparaaPolíticaSocialRelativaà
Mulher.
1974
12 de Junho – DecretoLei n.º 251/74, que faculta a todos os cidadãos portugueses,
independentementedoseusexo,oacessoaoscargosjudiciáriosoudoMinistérioPúblico
eaosquadrosdosfuncionáriosdejustiça.
6 de Julho – DecretoLei n.º 308/74, que, com a nova redacção do seu artigo 25.º,
eliminando a referência a candidatos de sexo masculino, permite a admissão de
mulheresnoserviçodiplomático.
10 de Julho – Despacho dos Ministérios do Trabalho e dos Assuntos Sociais que
determinaaconstituiçãodeumgrupodetrabalhoadhocque,noprazodedoismeses,
indique as medidas imediatas relativamente a normas internacionalmente adoptadas
paraaprotecçãodotrabalhofeminino.
Este grupo de trabalho foi constituído no âmbito da Comissão para a Política Social
Relativa à Mulher, criada em 1973 (Decreto n.º 482/73, de 27 de Setembro), na
continuaçãodeumGrupodeTrabalhoparaaParticipaçãodaMulhernavidaEconómica
eSocial,criadoem1970.
27deSetembro–DecretoLein.º492/74,querevogao§4.ºdoartigo488.ºdoCódigo
Administrativo,oqual,noquerespeitaaosfuncionáriosadministrativos,determinaque
a certos lugares, que enumera, só podem concorrer candidatos do sexo masculino,
permitindoassimaadmissãodemulheres.
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1975
1deFevereiro–DecretoLein.º47/75,atravésdoqualaComissãoparaaPolíticaSocial
RelativaàMulherpassaadesignarseComissãodaCondiçãoFeminina.

1976
7deFevereiro–DecretoLein.º112/76,queconcedeatodasastrabalhadorasodireito
àlicençadenoventadiasnoperíododamaternidade.
(Alterou o artigo 118.º do DecretoLei n.º 49408, de 24 de Novembro de 1969, que
aprovouoregimejurídicodocontratoindividualdetrabalhoequepreviaodireitodeas
mulheres trabalhadoras faltarem até 60 dias consecutivos, na altura do parto, sem
redução do período de férias nem prejuízo da antiguidade, e decorrido aquele período
sem que estivessem em condições de retomar o trabalho, poderia existir uma
prorrogação)

25 de Abril – Entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa (Decreto de
aprovaçãode10deAbrilde1976),queestabeleceaigualdadeentrehomensemulheres
emtodososdomínios,nomeadamente,assegurando:
x

Aigualdadedeoportunidadesnaescolhadaprofissãoougénerodetrabalhoe
condiçõesparaquenãosejavedadooulimitado,emfunçãodosexo,oacessoa
quaisquercargos,trabalhooucategoriasprofissionais>alíneac)doartigo52.º@;

x

A retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade,
observandose o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a
garantirumaexistênciacondigna>alíneaa)doartigo53.º@;

x

A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a
facultararealizaçãopessoal>alíneab)doartigo53.º@;

x

A especial protecção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o
parto, bem como do trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que
desempenhem actividades particularmente violentas ou em condições
insalubres,tóxicasouperigosas>alíneac)doartigo54.º@;
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x

O desenvolvimento de uma rede nacional de assistência maternoinfantil e a
realizaçãodeumapolíticadeterceiraidade>alíneab)doartigo67.º@;

x

O reconhecimento da maternidade como valor social eminente, protegendo a
mãe nas exigências específicas da sua insubstituível acção quanto à educação
dosfilhosegarantindoasuarealizaçãoprofissionaleasuaparticipaçãonavida
cívicadopaís(n.º1doartigo68.º);

x

O direito das mulheres trabalhadoras a um período de dispensa do trabalho,
antesedepoisdoparto,semperdadaretribuiçãoedequaisquerregalias(n.º2
doartigo68.º).


1977
17 de Novembro – DecretoLei n.º 485/77, que institucionaliza e estabelece a
estruturaçãoorgânicadaComissãodaCondiçãoFeminina.


1978
1deJaneiro–EntradaemvigordoDecretoLein.º496/77,de25deNovembrode1977,
que

introduz

alterações

ao

Código

Civil,

nomeadamente:

Acadaumdoscônjugeséreconhecidaaliberdadedeexercíciodequalquerprofissãoou
actividadesemoconsentimentodooutrocônjuge(artigo1677.ºD).

1979
20deSetembro–DecretoLein.º392/79,quegaranteàsmulheresaigualdadecomos
homensemoportunidadesetratamentonotrabalhoenoempregoequeinstitui,junto
doMinistériodoTrabalho,aComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmprego,com
oobjectivodepromoveraaplicaçãodasdisposiçõesdestediploma.

1980
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19 de Maio – DecretoLei n.º 134/80, que introduz alterações no Estatuto e no
RegulamentodaPolíciadeSegurançaPública,permitindo,nomeadamente,aadmissãoa
concursodemulheres.
26 de Julho – Lei n.º 23/80, que ratifica a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
FormasdeDiscriminaçãocontraasMulheres.

1981
1deJaneiro–EntradaemvigordoDecretoLein.º421/80,de30deSetembrode1980,
queestabelecenormasrelativasàactividadepublicitária,segundoasquaisapublicidade
não deve veicular a ideia de inferioridade ou subalternidade da mulher em relação ao
homem ou reduzir a mesma ao seu papel doméstico tradicional, sobrevalorizandoo a
outrasfunçõesouaspirações.

1982
27 de Setembro – DecretoLei nº407/82, que estabelece o direito a um subsídio de
gravidezparatrabalhadorasdeactividadesartísticas;
30 de Setembro – Lei Constitucional n.º 1/82 (Primeira Revisão da
Constituição), que introduz, nomeadamente, o conceito de paternidade, considerando
queamaternidadeeapaternidadeconstituemvaloressociaiseminentes,tendoospaise
asmãesdireitoàprotecçãodasociedadeedoEstadonarealizaçãodasuainsubstituível
acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com garantia de
realizaçãoprofissionaledeparticipaçãonavidacívicadopaís(art.68.º).

1984
5deAbril–Lein.º4/84sobreprotecçãodamaternidadeedapaternidade.
ALein.º4/84consagrouapossibilidadedegozopelopaidalicençadematernidadeem
substituiçãodamãeemcasodeincapacidadefísicaoupsíquicadesta.
(Esta lei foi objecto de várias alterações e, posteriormente, revogada pela Lei n.º
99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho, que, por sua vez, foi
revistopelaLein.º7/2009,de12deFevereiro).
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14deAgosto–Lein.º28/84,queaprovaasbasesdasegurançasocial.
10 de Outubro – Decreto do Governo n.º 63/84, que aprova, para ratificação, a
Convenção n.º 103, relativa à protecção da maternidade (revista em 1952), adoptada
pelaConferênciaInternacionaldoTrabalhonasua35.ªsessão.
11 de Outubro –  Decreto do Governo n.º 66/84, que aprova para ratificação a
Convenção n.º 156 relativa à Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para os
Trabalhadores dos Dois Sexos: Trabalhadores com Responsabilidades Familiares,
adoptadapelaConferênciaInternacionaldoTrabalhonasua67.ªsessão(1981).

1985
3 de Maio – DecretoLei n.º 135/85, que regulamenta, no âmbito da Administração
Pública,aLein.º4/84,de5deAbril,queestabeleceuoregimejurídicodaprotecçãoda
maternidadeepaternidade;DecretoLein.º136/85,queregulamentaaLein.º4/84,de5
deAbril(Protecçãodamaternidadeedapaternidade).
6 de Junho – Lei n.º 14/85 sobre o acompanhamento da mulher grávida durante o
trabalhodeparto.

1987
7 de Julho – Lei do Serviço Militar (Lei n.º 30/87), segundo a qual os cidadãos do sexo
feminino são dispensados das obrigações militares, mas podem prestar serviço
voluntárioemregimenormalouemoutrasmodalidadesderecrutamentoespecial.


1988
29deAbril–DecretoLein.º154/88relativoàconcessãodesubsídiosdematernidade,
paternidade,poradopçãoeassistênciaadescendentesdoentes.
17deAgosto–Lein.º95/88sobreagarantiadosdireitosdasassociaçõesdemulheres,
que estabelece os direitos de actuação e participação das associações de mulheres,
tendoporfinalidadeaeliminaçãodetodasasformasdediscriminaçãoeapromoçãoda
igualdadeentremulheresehomens.
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18 de Novembro – DecretoLei n.º 426/88, que disciplina o regime de igualdade de
tratamentonotrabalhoentrehomensemulheresnoâmbitodaAdministraçãoPública.

1989
6 de Junho – Decreto Regulamentar Regional n.º 11/89/M, que disciplina o regime de
igualdade de tratamento no trabalho entre homens e mulheres, no âmbito da
Administração Regional Autónoma da Madeira, criando a Comissão Regional para a
IgualdadenoTrabalhoenoEmprego(CRITE).
30

de

Julho

–

Lei

Constitucional

n.º

1/89

(Segunda

revisão

da

Constituição),queestabelecenovaredacçãoaon.º3doartigo68.º,estabelecendoque
asmulherestrabalhadorastêmdireitoaespecialprotecçãoduranteagravidezeapóso
parto,incluindoadispensadotrabalhoporperíodoadequado,semperdadaretribuição
oudequaisquerregalias.

1990
25 de Janeiro – Portaria n.º 60/90, que estabelece que os cidadãos do sexo feminino
possam,emcondiçõesdeigualdadecomoscidadãosdosexomasculino,candidatarsea
prestarserviçomilitarefectivonosquadrospermanentesdaForçaAérea.

1991
9 de Maio – DecretoLei n.º 166/91, que cria a Comissão para a Igualdade e para os
DireitosdasMulheres,substituindoaComissãodaCondiçãoFeminina.
11deNovembro–Portarian.º1156/91,quedeterminaque,emcondiçõesdeigualdade
com os cidadãos do sexo masculino, os cidadãos do sexo feminino passam
voluntariamente a candidatarse à prestação de serviço efectivo, em qualquer das
modalidadesdearmaseserviçosdoExército.

1992
13 de Março – Portaria n.º 163/92, que estabelece que os cidadãos do sexo feminino
podemvoluntariamentecandidatarseàprestaçãodoserviçoefectivonaMarinha.
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1994
17 de Maio – Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/94, que estabelece acções e
medidas prioritárias de promoção da igualdade de oportunidades para homens e
mulheres.

1995
9 de Junho – Lei n.º 17/95, que altera a Lei n.º 4/84, de 5 de Abril (protecção da
maternidade e da paternidade). Prevê uma licença por maternidade de 98 dias
consecutivos, 60 dos quais obrigatoriamente gozados após o parto, e uma especial
protecção no despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes,
traduzida na obrigatoriedade de solicitação de emissão de parecer prévio ao
despedimento destas trabalhadoras à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego(CITE).

1996
26deJaneiro–DecretoLein.º3B/96,queinstituioAltoComissárioparaasQuestões
daPromoçãodaIgualdadeedaFamília.
26 de Junho – Portaria n.º 229/96, que fixa os agentes, processos e condições de
trabalhoproibidosoucondicionadosàsmulheresgrávidas,puérperaselactantes.
16 de Outubro – DecretoLei n.º 194/96, que revoga o DecretoLei n.º 135/85, de 3 de
Maio,eregulamentaoregimedeprotecçãodamaternidadeedapaternidade,naparte
aplicávelaostrabalhadoresdaAdministraçãoPública.

1997
10deFevereiro–Lei n.º 5/97,que aprovaaLeiQuadrodaEducaçãoPréEscolar.Visa
apoiar as famílias na tarefa da educação da criança, tendo em vista a sua integração
equilibradanavidaemsociedadeepreparandoaparaumaescolaridadebemsucedida,
bem como permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos pais e das
mães.
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24deMarço–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º49/97,queaprovaoPlanoGlobal
paraaIgualdadedeOportunidades.
13deSetembro–Lein.º102/97,quealteraaLein.º4/84,de5deAbril(protecçãoda
maternidadeedapaternidade).Opaioumãetrabalhadorestêmodireitoalicençapor
períodoatéseismeses,prorrogávelcomlimitedequatroanos,paraacompanhamento
defilho,adoptadooufilhodecônjugequecomesteresida,quesejadeficienteoudoente
crónico,duranteosprimeiros12anosdevida.
x

Lein.º105/97,quegaranteodireitoàigualdadedetratamentonotrabalhoeno
emprego.

20

de

Setembro

–

Lei

Constitucional

n.º

1/97

(Quarta

revisão

constitucional), que estabelece como tarefa fundamental do Estado a promoção da
igualdade entre homens e mulheres >alínea h) do artigo 9.º@, reconhece aos(às)
trabalhadores(as)odireitoàorganizaçãodotrabalhodeformaapermitiraconciliação
da actividade profissional com a vida familiar >alínea b) do n.º 1 do artigo 59.º@,
determina que a lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de
trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as
necessidadesdoagregadofamiliar(n.º4doartigo68.º)eestabelecequeaparticipação
directaeactivadehomensemulheresnavidapolíticaconstituicondiçãoeinstrumento
fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a
igualdadenoexercíciodosdireitoscívicosepolíticoseanãodiscriminaçãoemfunçãodo
sexonoacessoacargospolíticos>artigo109.º(anteriorartigo112.º)@.
4 de Novembro – Decreto Legislativo Regional n.º 18/97/A, da Região Autónoma dos
Açores, que cria a Comissão Consultiva Regional para a Defesa dos Direitos das
Mulheres.
11 de Novembro – DecretoLei n.º 307/97, que transpõe a Directiva n.º 96/97/CE, do
Conselho, de 20 de Dezembro, relativa à igualdade de tratamento entre homens e
mulheresnosregimesprofissionaisdesegurançasocial.

1998
28deAbril–Lein.º18/98,quealargaaprotecçãoàmaternidadeepaternidade(alterou
a Lei n.º 4/84, de 5 de Abril). Com a alteração legislativa operada, as mulheres
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trabalhadoraspassamapoderusufruirdeumalicençapormaternidadede120dias,90
dosquaisnecessariamenteaseguiraoparto.
6deMaio–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º59/98,queaprovaoPlanoNacional
deEmprego(PNE),revistoanualmente.
2 de Setembro – Lei n.º 65/98, que altera o Código Penal, determinando que quem
pratica os de crimes de coacção sexual ou de violação, abusando de autoridade
resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho, é
punidocompenadeprisão.
9deNovembro–DecretoLein.º347/98,queprocedeàdefiniçãoeregulamentaçãodo
subsídio para assistência a filhos, adoptados ou filhos de cônjuge do beneficiário que
sejam deficientes profundos ou doentes crónicos e alarga o prazoparaorequerimento
dasprestaçõesdeprotecçãosocialàmaternidade(AlterouoDecretoLein.º154/88,de
29deAbril).

1999
11deAgosto–Lei n.º118/99,quedesenvolve econcretizaoregimegeral dascontra
ordenações laborais, designadamente sobre a protecção da maternidade e da
paternidade e sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho e no
emprego.(revogado)
31deAgosto–Lein.º142/99,quealteraaLein.º4/84,de5deAbril.Consagranovos
direitos,designadamente,odireitoàlicençaparentaleodireitodopaiaumalicençade
cinco dias úteis, seguidos ou interpolados, no primeiro mês a seguir ao nascimento do
filho,nãomodificandooperíododelicençapormaternidadejáconsagradoem120dias.
8deNovembro–DecretoLein.º474A/99,queaprovaaLeiOrgânicadoXIVGoverno
Constitucional,passandoaintegraroGovernoumMinistroparaaIgualdade.

2000
31deMarço–Despachoconjunton.º373/2000,daPresidênciadoConselhodeMinistros
e do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, que determina que
nosavisosdeaberturadetodososconcursosdeingresso,acessooudepessoaldirigente,
naAdministraçãoPública,CentralouLocal,bemcomonaquelesquetenhamporobjecto
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acelebraçãodecontratosdetrabalhoatermocerto,constemençãodocumprimentoda
alíneah)doartigo9.ºdaConstituiçãodaRepúblicaPortuguesa,relativaàpromoçãoda
igualdadeentrehomensemulheres.
4 de Maio – DecretoLei n.º 70/2000, que altera a Lei n.º 4/84, de 5 de Abril, sobre a
protecçãodamaternidadeepaternidade.
9deMaio–DecretoLein.º77/2000,quealteraoDecretoLein.º154/88,de29deAbril,
na redacção que lhe foi dada pelos DecretosLeis n.os 333/95, de 23 de Dezembro, e
347/98, de 9 de Novembro (define o quadro da protecção social do regime geral da
segurançasocialdecorrentedaleidaprotecçãodamaternidadeedapaternidade).
8deAgosto–Lein.º17/2000,queaprovaasbasesgeraisdosistemadesolidariedadee
desegurançasocial.
23 de Setembro – DecretoLei n.º 230/2000, que regulamenta a Lei n.º 4/84, de 5 de
Abril,sobreaprotecçãodamaternidadeedapaternidadenoqueserefereàprotecção
detrabalhadoresabrangidospeloregimedocontratoindividualdetrabalho,incluindoos
trabalhadoresagrícolasedoserviçodoméstico.
26deDezembro–Portarian.º1212/2000,queinstituioregimedemajoraçãodosapoios
financeiros previstos nas medidas de política de emprego para as profissões
significativamentemarcadaspordiscriminaçãodegénero.

2001
21 de Maio – Lei n.º 9/2001, que reforça os mecanismos de fiscalização e punição de
práticas laborais discriminatórias em função do sexo; Lei n.º 10/2001, que institui um
relatórioanualsobreaigualdadedeoportunidadesentrehomensemulheres.
4 de Julho – Decreto do Presidente da República n.º 34B/2001, que nomeia uma
SecretáriadeEstadoparaaIgualdade.
6 de Agosto – Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2001, que aprova o Plano
NacionaldeAcçãoparaaInclusão(PNAI).
20 de Agosto – Lei n.º 90/2001, que define medidas de apoio social às mães e pais
estudantes.
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2002
8 de Março – Resolução da Assembleia da República n.º 17/2002, que aprova, para
ratificação,oProtocoloOpcionalàConvençãosobreaEliminaçãodeTodasasFormasde
DiscriminaçãocontraasMulheres,adoptadoemNovaIorqueem6deOutubrode1999.
20deDezembro–Lein.º32/2002,queaprovaasbasesdasegurançasocial.


2003
22 de Agosto – Lei Orgânica n.º 2/2003, que aprova a Lei dos Partidos Políticos,
determinando, designadamente, que os estatutos devem assegurar uma participação
directa, activa e equilibrada de mulheres e homens na actividade política e garantir a
não discriminação em função do sexo no acesso aos órgãos partidários e nas
candidaturasapresentadaspelospartidospolíticos.
27deAgosto–Lein.º99/2003,queaprovaoCódigodoTrabalho.
Procede à transposição, parcial ou total, de directivas comunitárias sobre igualdade de
tratamento entre homens e mulheres, sobre protecção da segurança e da saúde das
trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes no trabalho, e sobre o quadro geral de
igualdadedetratamentonoempregoenaactividadeprofissional.
(AlteradapelaLein.º9/2006,de20deMarço,pelaLein.º59/2007,de4deSetembro,
pelaLein.º59/2008,de11deSetembro,erectificadapelaDeclaraçãodeRectificaçãon.º
15/2003,de28deOutubro)
25 de Novembro – Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2003, que aprova o II
PlanoNacionalparaaIgualdade.
23deDezembro–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º192/2003,queaprovaoPlano
NacionaldeAcçãoparaaInclusão(PNAI)para20032005.

2004
24deJulho–LeiConstitucionaln.º1/2004(Sextarevisãoconstitucional),quedetermina
que incumbe ao Estado, para protecção da família, promover, através da concertação
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dasváriaspolíticassectoriais,aconciliaçãodaactividadeprofissionalcomavidafamiliar

>alíneah)doartigo67.º@.
29deJulho–Lein.º35/2004,queregulamentaaLein.º99/2003,de27deAgosto,que
aprovou o Código do Trabalho, e que estabelece, nomeadamente, que a licença por
maternidadepodeteraduraçãode150dias.AComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoe
noEmprego(CITE)encontraseprevistanestediploma(Artigos494.ºa499.º).
(Alterada pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, pelo DecretoLei n.º 164/2007, de 3 de
Maio,epelaLein.º59/2008,de11deSetembro)

2005
13 de Abril – DecretoLei n.º 77/2005, que estabelece o regime jurídico de protecção
socialnamaternidade,paternidadeeadopçãonoâmbitodosubsistemaprevidencialde
segurançasocialfaceaoregimepreconizadonalegislaçãodetrabalhovigente(Alterouo
DecretoLein.º154/88,de29deAbril).
15 de Abril – Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2005, que prevê,
designadamente, que os projectos a remeter ao Gabinete do Secretário de Estado da
PresidênciadoConselhodeMinistrossejamacompanhadosdeumanotajustificativade
que conste, nomeadamente, a avaliação do impacto do projecto quando, em razão da
matéria,omesmotenhaimplicaçãocomaigualdadedegénero.
28 de Novembro – Resolução do Conselho de Ministros n.º 183/2005, que aprova o
ProgramaNacionaldeAcçãoparaoCrescimentoeoEmprego(PNACE)20052008.

2006
28 de Abril – Resolução da Assembleia da República n.º 37/2006, que aprova, para
ratificação, a Convenção n.º 175, sobre trabalho a tempo parcial, da Organização
InternacionaldoTrabalho,adoptadaemGenebraem24deJunhode1994.
2deMaio–Portarian.º426/2006,quecriaeregulamentaoProgramadeAlargamento
daRededeEquipamentosSociais(PARES).
18deMaio–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º64/2006,queestabelece,noartigo
15.º, sob a epígrafe “Linguagem não discriminatória”, que, na elaboração de actos
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normativos, se deve neutralizar ou minimizar a especificação do género através do
emprego de formas inclusivas ou neutras, designadamente através do recurso a
genéricosverdadeirosouàutilizaçãodepronomesinvariáveis.
6 de Junho – DecretoLei n.º 101/2006, que cria a Rede Nacional de Cuidados
ContinuadosIntegrados.
21deAgosto–LeiOrgânican.º3/2006,queaprovaaLeidaparidade:estabelecequeas
listasparaaAssembleiadaRepública,paraoParlamentoEuropeueparaasautarquias
locaissãocompostasdemodoaassegurararepresentaçãomínimade33%decadaum
dossexos.
15deDezembro–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º166/2006,queaprovaoPlano
NacionaldeAcçãoparaaInclusão(PNAI)paraoperíodode20062008.

2007
16 de Janeiro – Lei n.º 4/2007, que aprova as bases gerais do sistema de segurança
social.
3 de Maio – DecretoLei n.º 164/2007, que aprova a orgânica da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género, que passa a integrar as atribuições da Comissão
paraaIgualdadenoTrabalhoeEmpregorelativasàpromoçãodaigualdadeerevogaas
alíneasa),b)ec)–competênciasdaCITE–don.º1doartigo496.ºdaLein.º35/2004,
de29deJulho,queregulamentaoCódigodoTrabalho.
22deJunho–Resolução doConselho de Ministros n.º82/2007, que aprovaoIIIPlano
NacionalparaaIgualdade–CidadaniaeGénero(20072010).
5 de Setembro – DecretoLei n.º 308A/2007, que reconhece o direito ao abono de
família prénatal e procede à majoração do abono de família a crianças e jovens nas
famílias com dois ou mais filhos durante o 2.º e o 3.º anos de vida dos titulares,
estabelecidopeloDecretoLein.º176/2003,de2deAgosto.

2008
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12deMarço–Lein.º14/2008,queproíbeesancionaadiscriminaçãoemfunçãodosexo
noacessoabenseserviçoseseufornecimento,transpondoparaaordemjurídicainterna
aDirectivan.º2004/113/CE,doConselho,de13deDezembro.
1 de Abril – Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2008, que aprova a Estratégia
NacionalparaaSegurançaeSaúdenoTrabalho,paraoperíodo20082012.
16 de Junho – Portaria n.º 425/2008, que procede à actualização extraordinária dos
montantes das prestações por abono de família para crianças e jovens e por abono de
famíliaprénatal.
25 de Junho – DecretoLei n.º 105/2008, que institui medidas sociais de reforço da
protecção social na maternidade, paternidade e adopção integradas no âmbito do
subsistemadesolidariedadeealteraoDecretoLein.º154/88,de29deAbril.
11 de Setembro – Lei n.º 59/2008, que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em
FunçõesPúblicas.
AComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmprego(CITE)encontraseigualmente
previstanestediploma(Artigos297.ºa302.º).
22deOutubro–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º161/2008,queadoptamedidas
depromoçãodatransversalidadedaperspectivadegéneronaadministraçãocentraldo
Estado e aprova o estatuto das conselheiras e dos conselheiros para a igualdade, bem
comodosmembrosdasequipasinterdepartamentaisparaaigualdade.

2009
12deFevereiro–Lein.º7/2009,queaprovaarevisãodoCódigodoTrabalho.
(RectificadapelaDeclaraçãodeRectificaçãon.º21/2009,de18deMarço,eCódigodo
TrabalhoalteradopelaLein.º105/2009,14deSetembro).
Procede à transposição, parcial ou total, de directivas comunitárias sobre igualdade de
tratamento entre homens e mulheres, sobre protecção da segurança e da saúde das
trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes no trabalho, e sobre o quadro geral de
igualdadedetratamentonoempregoenaactividadeprofissional.
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Introduz o conceito de parentalidade e a licença parental até seis meses, se for
partilhada pelo pai e pela mãe, equipara a licença por adopção à licença parental e
atribuidireitosalargadosaostrabalhadoresindependentes.
9deAbril–DecretoLein.º91/2009,queestabeleceoregimejurídicodeprotecçãosocial
naparentalidadenoâmbitodosistemaprevidencialenosubsistemadesolidariedadee
revogaoDecretoLein.º154/88,de29deAbril,eoDecretoLein.º105/2008,de25de
Junho; DecretoLei n.º 89/2009, que regulamenta a protecção na parentalidade, no
âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adopção, dos trabalhadores que
exercemfunçõespúblicasintegradosnoregimedeprotecçãosocialconvergente.
1 de Junho – DecretoLei n.º 131/2009, que consagra o direito dos advogados ao
adiamento de actos processuais em que devam intervir em caso de maternidade,
paternidadeelutoeregulaorespectivoexercício.
10deSetembro–Lein.º102/2009,queregulamentaoregimejurídicodapromoçãoda
segurança e saúde no trabalho, nomeadamente a protecção de trabalhadora grávida,
puérperaoulactanteemcasodeactividadessusceptíveisdeapresentarriscoespecífico
deexposiçãoaagentes,processosoucondiçõesdetrabalho.
11 de Setembro  Lei n.º 103/2009, que Aprova o regime jurídico do apadrinhamento
civil, procedendo à alteração do Código do Registo Civil, do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, da Lei de Organização e Funcionamento dos
TribunaisJudiciaisedoCódigoCivil
13deOutubro–DecretoLein.º295/2009,quealteraoCódigodeProcessodoTrabalho.
A acção de impugnação da regularidade e licitude do despedimento, a acção em que
esteja em causa o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou
trabalhadornogozodelicençaparental,bemcomoasacçõesrelativasàigualdadeenão
discriminaçãoemfunçãodosexopassamaternaturezaurgente.
Éigualmenteintroduzidoumnovocapítulodenominado“Igualdadeenãodiscriminação
emfunçãodosexo”.

2010
13deAbril–ResoluçãodaAssembleiadaRepúblican.º32/2010,sobreaproblemática
damulheremigrante
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21 de Maio –  Resolução da Assembleia da República n.º 46/2010, sobre o direito à
informação e acesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres ao longo do seu
ciclodevida
25deMaio–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º39/2010,queaprovaoquadrode
referênciadoEstatutodasConselheirasedosConselheirosLocaisparaaIgualdade
16deJunhoDecretoLein.º70/2010queestabeleceasregrasparaadeterminaçãoda
condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do
subsistema de protecção familiar e do subsistema de solidariedade, bem como para a
atribuição de outros apoios sociais públicos, e procede às alterações na atribuição do
rendimento social de inserção, tomando medidas para aumentar a possibilidade de
inserção dos seus beneficiários, procedendo à primeira alteração ao DecretoLei n.º
164/99,de13deMaio,àsegundaalteraçãoàLein.º13/2003,de21deMaio,àquinta
alteraçãoaoDecretoLein.º176/2003,de2deAgosto,àsegundaalteraçãoaoDecreto
Lein.º283/2003,de8deNovembro,eàprimeiraalteraçãoaoDecretoLein.º91/2009,
de9deAbril
18 de Junho  DecretoLei n.º 72/2010, que estabelece medidas para reforçar a
empregabilidadedosbeneficiáriosdeprestaçõesdedesempregoeocombateàfraude,
procedendo à terceira alteração ao DecretoLei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, e à
quartaalteraçãoaoDecretoLein.º124/84,de18deAbril
19 de Julho – Resolução da Assembleia da República n.º 71/2010, que recomenda ao
Governo que reafirme o seu compromisso no sentido do cumprimento dos 4.º e 5.º
objectivos de desenvolvimento do milénio (ODM), relativos à redução da mortalidade
infantileàmelhoriadasaúdematerna
30 de Julho – Resolução da Assembleia da República n.º 80/2010, que recomenda ao
Governoatomadademedidasdecombateàsdiscriminaçõesentremulheresehomens
nascompetiçõesdesportivas
2 de Agosto  Portaria n.º 598/2010, que aprova os modelos do requerimento do
rendimento social de inserção, do requerimento do abono de família prénatal e do
abonodefamíliaparacrianças ejovenseda declaraçãodacomposição erendimentos
doagregadofamiliar
17deSetembro–ResoluçãodoConselhodeMinistrosn.º74/2010,queaprovaoIIPlano
paraaIntegraçãodosImigrantes(20102013)
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22deOutubroDecretoLein.º116/2010,queeliminaoaumentoextraordináriode25%
do abono de família nos 1.º e 2.º escalões e cessa a atribuição do abono aos 4.º e 5.º
escalõesderendimento,procedendoàsétimaalteraçãoaoDecretoLein.º176/2003,de
2deAgosto
27deOutubro–DecretoLein.º121/2010,queestabeleceosrequisitosparahabilitação
dos candidatos ao apadrinhamento civil e procede à regulamentação da Lei n.º
103/2009,de11deSetembro
28deOutubroPortarian.º1113/2010,quefixaosmontantesdoabonodefamíliapara
crianças e jovens, do abono de família prénatal e das respectivas majorações do
segundotitulareseguintesesituaçõesdemonoparentalidade
17deNovembro–DecretoLein.º124/2010,queaprovaaorgânicadaComissãoparaa
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), reforçando as suas competências no
acompanhamentoerepresentaçãodevítimasdediscriminaçãodegéneronotrabalhoe
no emprego em processos administrativos e judiciais e procede à quarta alteração do
DecretoLein.º211/2006,de27deOutubro,queaprovouaLeiOrgânicadoMinistériodo
TrabalhoedaSolidariedadeSocial
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3. SITUAÇÃO DAS MULHERES E DOS HOMENS, NO TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
3.1.Actividade
Ataxadeactividade 3 ,emPortugal,mantevesenos61,9%em2010,frutodoaumento
da taxa das mulheres (0,3 p.p.), uma vez que, a dos homens decresceu (0,3 p.p.),
levandoaqueodiferencialentrehomensemulheressecontinueaesbater(Quadro1,
emanexo).
Ataxadeactividadefemininavoltouaatingir,em2010,ovalormaiselevadodadécada
(idênticoaode2007).

Gráfico1–TaxadeactividadeemPortugal,porsexo,19982010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


AtaxadeactividadedasmulherescresceuemtodasasregiõesdoPaís,comexcepçãodo
AlgarveedaRegiãoAutónomadosAçores.


3

A taxa de actividade representa a relação entre a população activa (empregada mais desempregada)
com 15 e mais anos e a população total com 15 e mais anos.
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3.2.Emprego
Entre2009e2010,odecréscimolíquidodeempregofoidecerca76milpessoas,com
um valor mais elevado para os homens (43 mil) do que para as mulheres (33 mil)
(Quadro4,emanexo).

Gráfico2–PopulaçãoempregadaemPortugal,porsexo,19982010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego



Porsuavez,ataxadeemprego 4 situousenos65,6%em2010(61,1%paraasmulheres
e 70,1 % para os homens), tendo diminuído entre 2009 e 2010 (0,7 p.p.). Os
decréscimos foram de 1 p.p. para os homens e de 0,5 p.p. para as mulheres, o que
conduziuaumareduçãododiferencialentreastaxasdeempregodoshomenseadas
mulheres(Quadro5,emanexo).





4

A taxa de emprego é a relação entre a população empregada com 15 a 64 anos e a população total com
15 a 64 anos.

29

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 Gráfico3–TaxadeempregoemPortugal,porsexo,19982010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego

Em2010,ataxadeempregoportuguesacontinuousuperioràobservadaparaamédia
daUE27(64,2%,em2010),aindaquesetenhaesbatidoodiferencialentreasduas.Os
decréscimos verificados ao nível da taxa de emprego da UE27, assim como os
observados para Portugal, foram mais evidentes para o sexo masculino do que para o
feminino,comosepodeverificarnatabelaseguinte.

Tabela1Variaçãoempontospercentuaisentre2009e2010



Homens

Mulheres

UE27

0,6p.p.

0,4p.p.

Portugal

1p.p.

0,5p.p.

Fonte:Eurostat




A taxa de emprego feminina portuguesa superou a  meta estabelecida na Cimeira de
LisboaparaaUEpara2010(60%em2010).Noentanto,observase,queodecréscimo
paraamédiacomunitáriafoiligeiramenteinferioraodamédianacional.
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Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


Ataxadeempregofeminina,entre2009e2010,diminuiumenosqueataxadeemprego
masculinaemtodososgruposetários,comexcepçãodogrupoentreos55eos64anos,
onde a taxa relativa às mulheres aumentou e a dos homens desceu (Quadro 5, em
anexo).
Gráfico5–TaxadeempregoemPortugal,porsexoegrupoetário,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


Nasseteregiões(NUTII)dePortugal,ataxadeempregomasculinaésempresuperiorà
feminina. Não obstante a taxa de emprego, em 2010, apresentar, face a 2009,
decréscimosmenosintensosparaasmulheresdoqueparaoshomens,notasequena
regiãoNorte,odecréscimodataxadeempregodasmulheresfoide1,2p.p.contrauma
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diminuição de 0,4 p.p. na dos homens. Observouse, ainda que, nas regiões Centro,
Lisboa e Madeira, a taxa de emprego das mulheres apresentou um acréscimo face ao
anoprecedente(Quadro6,emanexo).

Gráfico6–Taxadeempregoporregiõesesexo,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


Amaioriadapopulaçãoempregadanãopossuimaisdoqueo3.ºciclodoensinobásico,
sendoestasituaçãomaisrelevanteparaoshomensdoqueparaasmulheres(70%para
oshomenscontra59,6%paraasmulheres).Asituaçãoapresentamelhoriasparaambos
os sexos, ainda que estas sejam mais evidentes no caso da população feminina. As
população empregada com o ensino superior também continua a ser
predominantemente feminina (21,5 %, face a 12,4 % para os homens) tal como a
detentora do ensino secundário (18,9%, face a 17,5% para os homens). Entre 2009 e
2010, a progressão da população empregada habilitada com o ensino superior e
secundáriofoi,também,maiselevadaparaasmulheresdoqueparaoshomens(+1,3%
de mulheres e +0,4 % de homens na população empregada com ensino superior; e
+1,5% de mulheres e +1,3% de homens, na população empregada com o nível
secundário). No ensino básico, por seu turno, verificouse, como já referimos, que o
decréscimodapopulaçãoempregadafeminina(2,8%)foimaisexpressivodoqueoda
masculina(1,7%)(Quadro8,emanexo).
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Fonte:INE,InquéritoaoEmprego

SegundoosdadosdosQuadrosdePessoalde2009 5 ,independentementedeseremas
mulheres que possuem os níveis de habilitação mais elevados, são as categorias que
correspondemaumníveldequalificaçãomaisbaixoaquelasqueapresentamumataxa
de feminização mais elevada, ou seja, as relativas aos grupos “profissionais semi
qualificados” (60,4 % são mulheres), “não qualificados” (55,6 % são mulheres) e
“praticantes e aprendizes” (51,7 % são mulheres). Por seu turno, continuam a ser nos
níveisdequalificaçãomédiosqueseverificamosmaioresacréscimosdaparticipaçãodas
mulheres entre 2008 e 2009 (+0,6 p.p. nos “quadros médios” e +0,7 p.p. nos
“encarregadosmestresechefesdeequipa”)(Quadro20,emanexo).
Gráfico8–Trabalhadoresporcontadeoutrem,porníveldequalificação,segundoosexo(%)


Fonte:exMTSS/GEP,QuadrosdePessoal,2009

5

Último ano para o qual existem dados disponíveis.
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DeacordocomosdadosdoIE/INE,para2010,asdiferençasentrehomensemulheres
do mercado de trabalho português são, também, visíveis ao nível das profissões e das
diferentes actividades económicas. No que respeita às profissões exercidas verificase,
igualmente, que o nível de habilitações das mulheres não as favorece, ou seja, é nas
profissões ligadas ao grupo “pessoal de serviços e vendedores” (67,3 %), ao grupo
“trabalhadores não qualificados” (66,7 %) e grupo “pessoal administrativo e similares”
(63,1 %) que se verifica um maior predomínio das mulheres. Todavia, as mulheres
encontramse também sobrerepresentadas ao nível das profissões do grupo
“intelectuaisecientíficas”(57,4%).
Os maiores aumentos da participação das mulheres, entre 2009 e 2010, por grupos
profissionais, registaramse nos grupos “trabalhadores não qualificados” (2 p.p.),
“operáriosdeinstalaçãodemáquinasetrabalhadoresdemontagem”(1,1p.p.),técnicos
e profissionais de nível intermédio” (0,6 p.p.) e “ quadros superiores da administração
pública, dirigentes e quadros superiores de empresas” (0,4 p.p.). Nos restantes grupos
assistiuseaumadiminuição,sendodesalientarodos“trabalhadoresnãoqualificados”
(1,4p.p.).
Vejase, no entanto, que as variações absolutas do volume de emprego entre 2009 e
2010,confirmamasvariaçõesocorridasemtermosdeestruturaporgruposprofissionais
(Quadro8,emanexo).
Gráfico9–Crescimentodoempregonosgrandesgruposprofissionais,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego
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Asegregaçãodomercadodetrabalhoemfunçãodogénerotornasemaisevidentena
análise do emprego segundo a actividade económica, onde as mulheres apenas
predominamnosectorterciário(55,8%),mantendoseestasituaçãoestávelentre2009e
2010. Em 2010, as actividades mais feminizadas foram as “famílias com empregadas e
pessoaldoméstico”(98,3%),as“saúdehumanaeapoiosocial”(83,1%),a“educação”
(77 %), as “outras actividade de serviços” (71,3 %),  o “alojamento, restauração e
similares” (60,9 %), as “consultoria, cientifica, técnica e similares” (55,9 %) e as
“actividadesimobiliárias”(55,4%).

Porseuturno,apredominânciadoshomenséevidentenasactividadesda“construção”
(93,6%),da“indústriaextractiva”(88,6%),da“electricidade,gás,vapor,águaquentee
friaearfrio”(87,9%)edos“transportesearmazenagem”(81,4%).

Refirase,ainda,que,entre2008e2009,arepresentatividademasculinaaumentouno
sector primário e a taxa de representatividade das mulheres aumentou no sector
secundário. Já entre 2009 e 2010, a taxa de participação das mulheres aumentou em
maior proporção nas actividades em que a predominância dos homens é
tradicionalmente mais evidente, nomeadamente na “captação, tratamento e
distribuição de água; saneamento” (3,8 p.p.), na “indústria extractiva” (3,1 p.p.) e na
“construção”(1,1p.p)(Quadro9Ae9B,emanexo).
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Gráfico10–Estruturadoempregofemininoporsectordeactividade,2009e2010(%)


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


No que respeita ao exercício de cargos de direcção e chefia ou alta responsabilidade
institucional,em2009e2010continuouaexistirumaenormeassimetriaentrehomense
mulheres,quernosectorpúblico,quernosectorprivado.



QuadroA–Populaçãototalnoexercíciodecargosdedirecçãoem2010
Mulheres
Homens

Profissão
(milhares)
(milhares)


Quadrossuperioresdaadministração
92,1
196,7
pública,dirigentesequadrossuperiores
deempresas
Fonte:INE,InquéritoaoEmprego
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Na Administração Pública Central a situação das mulheres nas categorias de dirigentes e
chefiaseraaseguinte,em2010:



QuadroB–PopulaçãonoexercíciodecargosdedirigentenaAdministraçãoPúblicaem
2010
Nívelprofissional
Mulheres
Total
Taxade
feminização
6
DirigentesSuperiores 
420
1197
35,1%
7
DirigentesIntermédios 
3083
5395
57,1%
TOTAL
3503
6592
53,1%
Fonte:DGAEP/OBSEP–SIOE2010(Dadosprovisórios)



Dereferirqueatendênciadeexistiremmaishomensquemulheresnoexercíciodecargosde
topo se mantém em outras instituições públicas, nomeadamente em Tribunais de instancia
superioreConselhosnacionais.

Quadro C – População a exercer cargos de topo em Tribunais de alta instancia e
concelhosnacionais
Instâncias
Totalde
Mulheres
membros

emfunções
N.º
%
TribunalConstitucional
12
4
33,3
ConselhodeEstado
19
1
5,3
SupremoTribunaldeJustiça(2008)
60
1
1,7
ConselhoSuperiordoMinistérioPúblico
19
5
26,3
ConselhoEconómicoeSocial
52
9
17,3
ConselhoNacionaldeEducação
66
17
25,8
Conselho Nacional de Ética para as Ciências



daVida
21
5
23,8
ConselhoNacionaldoDesporto
15
0
0
Fonte:CIG


Quantoaotipodevínculo,apopulaçãotrabalhadoraporcontadeoutremrepresenta77,2%
daspessoasempregadas,sendoapercentagemdemulheresempregadasporcontadeoutrem
superior à dos homens (79,9 %, contra 74,9 % para os homens). Entre 2009 e 2010, a
6

OsdadosrelativosaocargodeDirigenteSuperiorincluemDirectorgeral,Subdirectorgeral,Inspector
geral,Subinspectorgeral,SecretárioGeral,Secretáriogeraladjuntoeoutrosequiparados.
7
 O cargo de Dirigente Intermédio inclui dirigentes de todos os níveis de direcção intermédia (por
exemplo: Director de Serviço, Chefe de Divisão, Chefe de Equipa e outros dirigentes intermédio de
diversosgraus).
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percentagem de mulheres empregadas por conta de outrem aumentou 1,1 p.p. e a dos
homensdiminuiu0,8p.p..
No que se refere ao tipo de vínculo contratual da população trabalhadora por conta de
outrem,adiferenciaçãoentrehomensemulherestambémévisível,emboradeformamenos
evidente.Defacto,sãooshomensquepossuemamaiorpercentagemdecontratossemtermo
(77,6 % no total de TCO homens e 76,4 % no total de TCO mulheres). Já no que refere aos
contratos de trabalho a termo e outras situações são as mulheres que apresentam uma
percentagem mais elevada (23,6 % no total dos TCO mulheres e 22,4 %  no total de TCO
homens).Entre2009e2010,apercentagemdetrabalhadoresetrabalhadorascomcontratosa
termo e outras vínculos laborais temporários aumentou, sendo o acréscimo dos homens
superior ao das mulheres (1,5 p.p. contra 0,4 p.p. para as mulheres), verificandose uma
situação inversa na população vinculada a contratos de trabalho sem termo (Quadro 7, em
anexo).
Gráfico 11 – Trabalhadores/as por conta de outrem com contratosdetrabalho nãopermanentes,por
sexo,19982010(em%dototalTCO)


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego

A percentagem de trabalhadores e trabalhadoras por conta própria é de 21,8 %, sendo que
destes,  23,6 %  têm pessoal ao serviço. Esta percentagem é mais baixa para o género
feminino,ouseja,apenas18,9%dasmulheressãotrabalhadorasporcontaprópriaedestas
15,5 % tem pessoal ao serviço. Entre 2009 e 2010, as trabalhadoras por conta própria
diminuíram 1,2 p.p. e as com pessoal ao serviço aumentaram 0,5 p.p.. Já os homens
trabalhadores por conta própria diminuíram 0,9 p.p. e destes os sem pessoal ao serviço
decresceram1,2p.p..
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Relativamenteaotipodeduraçãodotrabalhoamaioriadapopulaçãoempregadatrabalhaa
tempointeiro(88,4%).Apercentagemtotaldepopulaçãoempregadaatempoparcialéde
11,6%,sendoapercentagemdemulheresmaiselevadadoqueadoshomens(15,5%paraas
mulheres contra 8,2 % para os homens). No entanto, verificouse uma diminuição da
percentagemdasmulherescontraumaumentodoshomens(0,9p.p.paraasmulherese+0,7
p.p.paraoshomens)entre2009e2010(Quadro7,emanexo).


Gráfico12–Populaçãoempregadaportipodeduraçãodotrabalho(em%)


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego



3.3.Desemprego
As mulheres parecem estar mais expostas às situações de desemprego, apresentando
sistematicamentetaxasdedesempregosuperioresàsdoshomens(11,9%,facea9,8%para
oshomens).Entre2009e2010,ataxadedesempregodasmulheresaumentoumaisdoquea
os homens (1,7 p.p. e  0,9 p.p., respectivamente), ampliandose o diferencial entre as duas
(Quadro10,emanexo).
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Fonte:INE,InquéritoaoEmprego
Ataxadedesempregofemininacontinuaasermaiselevadadoqueadoshomensemtodasas
regiões,comexcepçãodaMadeira(ataxadoshomensésuperiorem2,4p.p.).Asregiõesque
apresentam um maior diferencial entre as taxas de desemprego feminina e masculina são o
NorteeoAlentejo(cercade4,1p.p.e3,7p.p.,respectivamente).Asregiõesondeambasas
taxasmaisseaproximamsãoadeLisboa(0,1p.p.)eoAlgarve(0,2p.p.).Entre2009e2010,a
taxadedesempregofemininaaumentouemtodasasregiões,comexcepçãodosAçoresque
registouumadiminuição(0,8p.p.)(Quadro11,emanexo).

Gráfico14–Taxadedesempregoregionalporsexo,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego
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No ano de 2010, o peso relativo do desemprego de longa duração foi ligeiramente mais
elevadoparaoshomensdoqueparaasmulheres(54,4%e54,2%,respectivamente).Neste
ano,foramoshomensquemaiscontribuíramparaoaumentodopesorelativododesemprego
delongaduraçãonodesempregototal(11,2p.p.),umavezque,odasmulherescresceu 4,5
p.p..Destaforma,odiferencialentreaproporçãodoshomensedasmulheresnodesemprego
delongaduraçãodiminuiu(Quadro14,emanexo).
A incidência do desemprego é mais relevante na população jovem. A leitura dos dados por
sexonestegrupocontinuaaassumirumaproporçãomaissignificativaafavordosrapazes(2,9
p.p.em2009e2,6p.p.em2010),emboracomtendênciadeuniformização.Refirase,ainda,
que a diferença entre as taxas de desemprego das mulheres e dos homens cai a favor das
mulheres na população com  55 e mais anos e que o desvio entre as duas afastouse mais
nesteúltimoano(Quadro10,emanexo).
Gráfico15–TaxadedesempregoemPortugal,porsexoegrupoetário,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego


Para este comportamento menos favorável do desemprego das mulheres tem contribuído o
facto da respectiva população activa ter vindo a aumentar a um ritmo muito superior ao
registadoparaoshomens,verificandosetambém,poressarazão,umamaiordificuldadedo
mercadodetrabalhoparaaabsorçãodessemaiorcrescimentodapopulaçãoactivafeminina.
O desemprego encontrase sobretudo concentrado nos indivíduos com baixos níveis de
escolaridade(inferiorao9.ºanodeescolaridade).Emtermosrelativosregistamsediferenças,
particularmente, acentuadas no desemprego segundo o sexo, nos níveis educacionais mais
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elevados,nosquaisasmulheresestãosubrepresentadas.Estasituaçãoé,emgrandemedida,
um reflexo das mulheres em Portugal terem, em média, percursos de formação inicial mais
longos do que os homens, sendo hoje maioritárias em termos de frequência do ensino
secundário e do ensino superior. No entanto entre 2009 e 2010, o volume de população
desempregada,segundoashabilitaçõesesexo,nãoapresentanenhumareduçãonacategoria
dasmulheres(Quadro13,emanexo).
Gráfico16Populaçãodesempregadasegundoashabilitações,porsexo,20092010


Fonte:INE,InquéritoaoEmprego

Comefeito,aproporçãodapopulaçãocomidadeentreos18eos24anos,comescolaridade
completa até ao 9.º ano, que não frequentou qualquer tipo de educação, apresenta uma
redução entre 2008 e 2009, embora a redução seja mais significativa para os homens (5,8
p.p.) do que para as mulheres (2,5 p.p.), a proporção de mulheres continua a ser muito
inferioràdoshomens(26,1%paraasmulherese36,1%paraoshomens).
Noanode2010,odesempregofemininoeramaioritário(54,1%dapopulaçãodesempregada
eradogénerofeminino)eoshomensperfaziam45,9%dototal.Asmulherescontinuavama
representaramaioriadapopulaçãodesempregada,eaumentaramasuaproporçãode53,1%
em 2009 para 54,1% em 2010. Esta diferença de proporção entre géneros, apesar de
constante ao longo do tempo, tinha vindo a diminuir ligeiramente nos últimos três anos,
penalizando o desemprego masculino que, no entanto, neste último ano, registou um
aumento anual de 0,8%, inferior em 4,2 pontos percentuais (pp) ao verificado para as
mulheres.
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Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a menor diferença de peso relativo entre géneros,
apenas 0,4 pp. Esta diferença foi mais acentuada no Norte e Centro, com, respectivamente,
13,1ppe12pp.
Gráfico17Estruturadodesempregoregistadoporgénero,segundoaregião2010


Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação


Aproporçãodemulheresdesempregadasfoimaiselevadanodesempregojovemdoqueno
desempregodeadultos.Opesorelativodonúmerodemulheresdesempregadas,representa
56,2% da população jovem desempregada, descendo para 53,8% na população em idade
adulta.
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Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação

No 1º e 2º ciclos do ensino básico e no nível da população desempregada sem nenhuma
habilitação, as mulheres são menos numerosas do que os homens. No 3º ciclo do ensino
básico, no Secundário e Superior o desemprego masculino apresenta valores inferiores ao
feminino, assumindo relativamente ao total de cada patamar habilitacional, percentagens
abaixo dos 50%. A população desempregada, de ambos os sexos, está, maioritariamente,
habilitadacomo1ºciclodoensinobásico.Amaiordiferençadegéneroregistaseaoníveldo
ensino superior, onde as mulheres licenciadas (66,6% do total do nível habilitacional) são
muitíssimomaisnumerosasqueoshomens(33,4%).
Gráfico19–Estruturadodesempregoregistadoporníveldehabilitação,segundoogénero


Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação
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A percentagem de mulheres que procuraram um primeiro emprego foi de 8,8% do total do
desemprego feminino. No caso dos homens esta percentagem foi de 6,1%. Por sua vez, a
representatividade do novo emprego foi maior nos homens desempregados (93,9%) do que
nasmulheresdesempregadas(91,2%).
Gráfico 20 – Estrutura do desemprego registado por  género, segundo a situação face à procura de
emprego2010


Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação


A análise do desemprego registado por género, segundo o tempo de inscrição, mostra que,
quernapopulaçãodesempregadainscritahámenosdeumano,quernosinscritoshámaisde
um ano, o género feminino é sempre maioritário e representa, respectivamente, 53,1% e
55,5%,dapopulaçãodesempregadanaquelascondições.Odesempregodecurtaduraçãofoi
predominante quer nos homens quer nas mulheres, com, respectivamente, 59,3% e 57% do
desempregoglobaldecadaumdestesgrupos.Emambososgéneros,umgrandenúmerode
inscrições,contabilizadasnofinaldoano,tinhamsidofeitashámenosde6meses,39,7%no
casodoshomens,descendopara37,8%nasmulheres.Salientaseofactode,nasmulheres,o
desemprego de muito longa duração ter uma representatividade superior à verificada nos
homens.Assim,20,7%dasmulheressãodesempregadasdemuitolongaduração.Noshomens
estapercentageméde17,1%.
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Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação


Segundoogénero,aestruturadodesempregoregistadoporprofissãomostraqueasmulheres
são maioritárias em profissões características do sector dos serviços, salientandose o grupo
“Profissionais de nível intermédio do ensino”, onde 84,7% da população desempregada são
mulheres,bemcomonogrupo“Manequins,vendedoresedemonstradores”eno“Pessoaldos
serviços,deprotecçãoesegurança”com,respectivamente,80,1%e79,8%demulheres.

Os homens predominam em profissões do sector secundário, destacandose no grupo
“Operáriosetrabalhadoressimilaresdasindústriasextractivaseconstruçãocivil”enogrupo
“Trabalhadores da metalurgia, metalomecânica e similares”, onde representavam,
respectivamente,98,8%e96,7%dototaldapopulaçãodesempregada.Nosectordosserviços,
o grupo “Condutores de veículos e equipamentos móveis” foi o mais expressivo do
desempregomasculino,totalizando96,9%.
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Gráfico22–Estruturadodesempregoporprofissão,segundoogénero2010


Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação

Como anteriormente se referiu, a maioria da população trabalhadora desempregada inscrita
nosCentrosdeEmpregodoContinentesãomulheres.OsdadosdofinaldeDezembrode2010
mostravam que 256 623 (53,4%) mulheres desempregadas e 224 060 (46,6%) homens
desempregados, procuravam um novo emprego. As mulheres representavam a maioria da
população desempregada proveniente do sector da agricultura (55,9%) e do sector dos
serviços (61,5%), enquanto os homens tinham uma maior incidência no sector da indústria
(60,2%).
Por ramo de actividade económica, a “Construção” está na origem do maior volume de
desemprego masculino e apresentase, ainda, como actividade onde os homens têm uma
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maior representatividade (89,7%). O peso relativo dos homens é também elevado nos
“Transportes e armazenagem” (76%) e no “Comércio, manutenção e reparação de veículos
automóveis e motociclos” (75,6%). As mulheres mantêm uma representatividade muito
elevada no desemprego proveniente da “Indústria do vestuário” (88,7%), na “Administração
pública, educação, actividades da saúde e apoio social” (75%), na “Indústria do couro e dos
produtosdocouro”(73,9%),nas“Outrosactividadesdeserviços(72,3%).

Tabela3–Estruturadonovoempregoporactividadeeconómica,segundoogénero–2010


Fonte:IEFP–GabinetedeEstudoseAvaliação


3.4.Salários,remuneraçõeseganhos

Em 2009 e segundo os dados dos Quadros de Pessoal, os elementos relativos à população
trabalhadoraporcontadeoutrematempocompleto,emPortugal,mostramqueadiferença
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salarial entre homens e mulheres 8   é outra característica a realçar, dado que as mulheres
auferemcercade82,2%daremuneraçãomédiamensaldebasedoshomensou,sefalarmos
deganhomédiomensal(quecontémoutrascomponentesdosalário,taiscomocompensação
portrabalhosuplementar,prémioseoutrosbenefícios,geralmentedecarácterdiscricionário),
79%.Entre2008e2009,observaseumaligeiraaproximaçãodasremuneraçõesentrehomens
emulheres,umavezqueodiferencialdasremuneraçãomédiamensaldebaseedeganhodas
mulheresedoshomensdiminuiu0,6p.p.(Quadro15,emanexo).

Gráfico23–Remuneraçãomédiamensaldebaseedeganho,porsexo,20072009


Fonte:ExMTSS/GEP,QuadrosdePessoal


AindadeacordocomosdadosdosQuadrosdePessoal,paraPortugalporRegiõesNUTII,no
anode2009,verificasequeorácioentreasremuneraçõesmédiasmensaisdasmulhereseas
dos homens é mais elevado nas Regiões Autónomas do que no Continente, quer no que
respeitaàremuneraçãodebasequeraoganho.Noquetocaàsremuneraçõesmédiasmensais
de base, verificase que é na região Autónoma dos Açores que este rácio apresenta o valor
maiselevado(87,4%).Emrelaçãoàsremuneraçõesmensais(ganho),aRegiãoAutónomados
Açores, continua a ser a única região a apresentar valores superiores à média de Portugal
(82,5% nos Açores contra 79,0% para Portugal) e a Região Autónoma da Madeira revela a
percentagemmaisbaixa(77,4%contra78,9%paraoContinente).Refirase,ainda,queestas
proporções são sempre mais altas em termos de remuneração de base do que quando
8

Esta análise é feita com base nos Quadros de Pessoal do GEP e baseiase no peso da remuneração média
base/ganhodasmulheressobrearemuneraçãomédiabase/ganhodoshomens.
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calculadascombasenosganhos,detectandoseasmaioresdiferençasnasRegiõesAutónomas
(4,2p.p.naRegiãoAutónomadaMadeirae4,9p.p.naRegiãoAutónomadosAçores).

Tabela4–Remuneraçãomédiamensal(baseeganho),porsexoeregiãoNUTII,2009


Fonte:ExMTSS/GEP,QuadrosdePessoal


Quando se consideram as desigualdades salariais em função dos níveis de qualificação,
constatase que o diferencial salarial entre mulheres e homens é directamente proporcional
aosníveisdequalificação,sendo,particularmente,elevadoentreosquadrossuperiores.Neste
níveldequalificação,orácioentrearemuneraçãodasmulhereseadoshomenséde71,5%,
em relação à remuneração média de base, e de 70,5 %, em relação à média do ganho. Nos
níveis de qualificação mais baixos, essa proporção é maior, como por exemplo, entre
praticantes e aprendizes (94,2 % e 92,5 %, em termos de remuneração média de base ede
ganho, respectivamente) e profissionais não qualificados/as (88,6 % e 84,2 %,
respectivamente, em termos de remuneração média de base e de ganho) (Quadro 15, em
anexo).
O mesmo se verifica em termos em função dos níveis habilitacionais, ou seja, o diferencial
salarialaumentaconformevaiaumentandoaescolaridade,sendomenorparaquempossuio
3.º ciclo doensinobásico (79,7%naremuneração média de basee75,6% naremuneração
média ganho) do que para quem possui uma licenciatura ou mais habilitações (68,8 % na
remuneraçãomédiadebasee67,9%noganho)(Quadro17,emanexo).
Através dos Quadros de Pessoal podemos ainda verificar que as remunerações horárias da
população trabalhadora por conta de outrem a tempo completo que trabalhou o horário
completonoperíododereferênciasãosuperioresnoshomens,ouseja,emmédia,oshomens
auferem16,8%maisqueasmulheresporhoranaremuneraçãobaseemais20,1%nocasoda
remuneração horária ganho. Entre 2008 e 2009, o diferencial entre as remunerações dos
homensedasmulheresdiminuiu(0,7p.p.nabaseenoganho)(Quadro19,emanexo).
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AindadeacordocomosdadosdosQuadrosdePessoal,porRegiõesNUTII,noanode2009,
verificasequeorácioentreasremuneraçõesmédiasmensaisdasmulhereseasdoshomensé
mais elevado nas Regiões Autónomas do que no Continente, quer no que respeita à
remuneração média de base quer ao ganho. As remunerações médias mensais de base e
ganho na região Autónoma dos Açores apresentam as proporções mais elevadas (87,4 % na
basee82,5noganho)enquantoaRegiãoAutónomadaMadeiraseregistaaproporçãomais
baixa(81,6%nabasee77,4%noganho).Refirase,ainda,queestasproporçõessãosempre
mais altas em termos de remuneração de base do que quando calculadas com base nos
ganhos, detectandose as maiores diferenças nas Regiões Autónomas (4,9 p.p. na Região
AutónomadaMadeirae4,2p.p.naRegiãoAutónomadosAçores)(Quadro18,emanexo).
Importa, igualmente, referir que segundo dados disponibilizados pelo Eurostat relativos ao
Gender pay Gap 9 , em 2009, Portugal apresentava uma diferenciação salarialde 10 %, sendo
esta percentagem a sétima mais baixa da UE27 (Eslovénia 3,2 %, Itália 5,5%, Malta 6,9 %,
Roménia9%,Bélgica9%eaPolóniacom9,8%).
Gráfico24–GenderPayGap,2009


Fonte:Eurostat,Genderpaygapinunadjustedform
Nota:BélgicaeAlemanhavaloresde2008

9
O Gender Pay Gap  (GPG), não ajustado, representa a diferença entre remuneração horária média bruta de
homensedasmulheresassalariados/ascomoumapercentagemdaremuneraçãohoráriamédiabrutadoshomens.
Apopulaçãoéconstituídaportodosostrabalhadoresremuneradosnasempresascom10oumaisempregados,por
NACE Rev2. agregados de B a S (excluindo O). O indicador GPG é calculado através dos dados recolhidos no
inquéritoàestruturadosganhos(RegulamentoCE:530/1999).
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3.5.Trabalhonãopago
Osresultadosdo4ºInquéritoEuropeuàsCondiçõesdeTrabalho,conduzidoem2005 10 pela
FundaçãoEuropeiaparaaMelhoriadasCondiçõesdeVidaedeTrabalho,revelamvalores,ao
nível da afectação de tempos às diferentes formas de trabalho, que reforçam as tendências
conhecidas(eevidenciadas,nomeadamentepeloInquéritoàOcupaçãodoTempode1999,do
INE), de uma acentuada assimetria na partilha do trabalho não pago (tarefas domésticas e
cuidadoscomafamília)entremulheresehomens.

Tabela5–Tempodetrabalhosemanaldapopulaçãocomemprego,porsexo(horaseminutos)

Tempode


Tempode

Tempode

deslocação

trabalhonão

(casatrabalhocasa)

pago

Tempode

trabalhopago

trabalhototal

H

43h30

2h48

9h24

55h42

M

41h06

2h36

25h24

69h00

Fonte: Cálculos próprios, com base em European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions,4ºInquéritoEuropeuàsCondiçõesdeTrabalho,2005.


Comefeito,estesdadosmostramque,emmédia,oshomensafectam,emcadasemana,mais
2horase24minutosaotrabalhopago(empregoprincipalesegundoemprego,quandoeste
existe) do que as mulheres. No entanto, em relação ao trabalho não pago – tarefas
domésticas, prestação de cuidados a crianças e prestação de cuidados a familiares idosos/as
oucomdeficiência–asmulheresdespendemsemanalmentemais16horas,porcomparação
comoshomens.Daquidecorreumtempodetrabalhototal(noqualsecontabilizatambémo
tempo de deslocação casatrabalhocasa) que é claramente superior para as mulheres, num
diferencialque,emcadasemana,ultrapassaas13horas.

3.6.Medidasactivasdepolíticadeemprego

10
Este é um inquérito de base quinquenal. Estão presentemente em fase de análise os resultados do 5º Inquérito
Europeu às Condições de Trabalho.
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Asmedidasactivasdeempregovisampromoveracriaçãodeempregoeasuaqualidade,bem
como prevenir e combater o desemprego, através da melhoria da empregabilidade da
população em situação de desemprego. Estas medidas têm desempenhado, igualmente, um
papelchavena(re)inserçãoprofissionaldepessoasquebeneficiamdasmedidaspassivas,tais
como o subsídio de desemprego e outras medidas de apoio ao rendimento da população
desempregada ou grupos desfavorecidos. Assim, têm vindo a assumir uma importância
estratégica na gestão do mercado de trabalho, quer na perspectiva preventiva, quer na
perspectiva reparadora do desemprego e da inclusão sócioprofissional de grupos com
maioresdificuldadesdeplenainserçãonomercadodetrabalho.
A informação apresentada inclui as acções dinamizadas pelo principal organismo público
executor das políticas de emprego e formação profissional em Portugal, o Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), representando apenas uma parte das medidas
cofinanciadaspeloFundoSocialEuropeu(FSE)easexecutadaspeloProgramaOperacionaldo
Emprego,FormaçãoeDesenvolvimentoSocial(POEFDS).
De acordo com os dados do IEFP, I.P., são as medidas de Formação Profissional que
apresentam a maior percentagem de pessoas abrangidas, seguidas pelos programas de
Empregosendoque,nestesdoisprogramas,asmulheresestãoemmaioria.

Gráfico25–Pessoasabrangidasemprogramasemedidasdeempregoedeformaçãoprofissionalpor
áreadeintervenção,noContinente,porsexo
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Fonte:IEFP,I.P.,SíntesedosProgramaseMedidasdeEmpregoeFormaçãoProfissional
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Analisandoemdetalheostrêsgrandesgruposdemedidas(Emprego,FormaçãoProfissionale
ReabilitaçãoProfissional),observasequenasmedidasdeEmprego,37082sãohomense73
797 são mulheres. No conjunto das acções que o integram, salientamse as iniciativas
realizadasnoâmbitodoMercadoSocialdeEmpregoque,noseuconjunto,envolveram62059
daspessoasabrangidasporestesprogramas,dasquaisaproximadamente18101sãohomens
e 43 958 são mulheres. Esta área de intervenção visa, fundamentalmente, a integração ou
reintegração socioprofissional de pessoas desempregadas, em situação de maior
desfavorecimento, na qual se salientaram os Programas Ocupacionais/Contratos Emprego
Inserção, onde estiveram envolvidas 34 048 ulheres e 13 101 homens. Estes Programas
(Ocupacionais e Contratos EmpregoInserção) têm como objectivo proporcionar às pessoas
desempregadas uma ocupação socialmente útil (trabalho necessário), enquanto não lhes
surgirem alternativas de trabalho ou de formação profissional, mantendoas integradas
socialmente e em contacto com outras actividades, prevenindo, assim, o seu isolamento e a
tendênciaparaadesmotivaçãoeamarginalização.
O agrupamento Formação e Emprego, que se destina a promover, através da formação em
contextorealdetrabalho,ainserçãooureinserçãodejovensàprocuradoprimeiroempregoe
derestantepopulaçãodesempregada,envolveucercade36milpessoas(13184homense22
789 mulheres), sendo de referir que, no total de pessoas abrangidas por estes programas, a
sua grande maioria participou em Estágios Profissionais, medida que visa complementar e
aperfeiçoar as competências socioprofissionais de jovens e adultos com  qualificações, com
vista a possibilitar uma maior articulação entre a saída do sistema educativo/formativo e a
inserçãonomundodotrabalho.
No âmbito das medidas de Criação de Emprego e Empresas foram apoiados cerca de 13 mil
postos de trabalho (5 797 homens e 7 050 mulheres), nas várias modalidades de estímulo à
ofertadeemprego.
No perfil de Reabilitação Profissional, área vocacionada para apoiar a melhoria da
empregabilidade e a integração socioprofissional das pessoas com deficiências e
incapacidades,estiveramenvolvidascercade4milpessoas,dasquais2364sãohomense1
572mulheres.
No perfil de Formação Profissional, a participação foi superior à verificada no âmbito das
medidas de Emprego, tendo sido abrangidos/as cerca de 171 mil pessoas, no conjunto das
acçõesrealizadas,dasquais,70535sãohomense100656mulheres.
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Em termos de participação, a medida de Formação Profissional mais significativa foi a
Formação Modular, que visa o desenvolvimento de um suporte privilegiado para a
flexibilizaçãoediversificaçãodaofertadeformaçãocontínua,integradanoCatálogoNacional
de Qualificações (CNQ), com vista ao completamento e à construção progressiva de uma
qualificação profissional. Esta formação propõese colmatar algumas lacunas de
conhecimentos verificadas no decurso da respectiva actividade profissional,tendo abrangido
cercade100milpessoas(38863homense60530mulheres).
OsCursosdeEducaçãoeFormaçãodepopulaçãoadultadesempregada,comcercade34mil
pessoasabrangidas,dosquais10371sãohomense22938mulheres,foiasegundamedida
maisimportante.Tratasedeumaofertaintegradadeeducaçãoeformaçãoquevisaelevaros
níveis de habilitação e qualificação profissional das pessoas destinatárias, potenciando as
condiçõesdeempregabilidadeecertificandoascompetênciasadquiridasaolongodavida.
Por fim, as acções do Sistema de Aprendizagem têm em vista a promoção dos níveis de
escolarizaçãoequalificaçãodejovens,atravésdaduplacertificaçãoescolareprofissional,para
facilitaratransiçãoentreaescolaeomercadodetrabalho.Noconjuntodagestãodirectae
dasentidadesexternasestiveramenvolvidascercade21milpessoasemformação,dasquais
11877sãohomense9410mulheres.(Quadro21,emanexo)
A dimensão da igualdade de género assume particular importância na acção dos fundos
estruturais no período de programação 20072013, reflectindose de forma particular nas
intervenções apoiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) ao nível do compromisso com a
integraçãodaperspectivademainstreamingnosprojectosapoiadosenodesenvolvimentode
projectos específicos centrados na dimensão do género. A valorização desta dimensão
reflectese,nomeadamenteaoníveldosrecursosfinanceirosfocadosemmedidasespecíficas
paraaumentaroacessoeparticipaçãodasmulheresnomercadodetrabalho,acessoanovas
oportunidadesdeempregoeapoioàiniciativaempresarialereduçãodasegregaçãoverticale
horizontalcombasenosexo.
Emtermosglobais,aintervençãodoFSEaolongodesteperíododeprogramaçãotemvindoa
manter a tendência de crescimento do indicador relativo ao número de participantes
abrangidosporano,mantendoseataxadefeminizaçãode54%.
DopontodevistadasáreasdeintervençãodoFSE,em2010,destacaseaelevadaadesãode
participantes nas medidas relativas à adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida,
reflectindodeformaparticularocontributodaIniciativaNovasOportunidades,nadimensão
adultos, ao nível do apoio ao desenvolvimento dos cursos Educação e Formação de Adultos
55

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 -

(EFA), das formações modulares certificadas e das acções enquadradas nos processos de
Reconhecimento,ValidaçãoeCertificaçãodeCompetências(RVCC).Emtermosglobais,estas
iniciativas envolveram cerca de 1.188 mil participantes, com uma taxa de feminização
particularmenteelevadade57%.
Osprojectos apoiadosnoâmbitodas medidas específicas dirigidasàpromoçãodaigualdade
degénerovisamdeformaparticulardifundirumaculturadeigualdadeatravésdaintegração
da perspectiva de género nas estratégias de educação, na valorização e na promoção de
condiçõesquefacilitemaconciliaçãoentreavidafamiliareprofissionaleaindanaprevenção
daviolênciadegénero,envolveramcercade3000mulheres,correspondendoaumataxade
feminizaçãode79%.
Entre outras iniciativas, no ano de 2010 foram apoiadas 39 empresas que desenvolveram
planosparaaigualdadeenquantoinstrumentodeapoioàmodificaçãodaspráticasdegestão
dasorganizações,envolvendoempresas,associaçõeseorganismosdaAdministraçãoPública.
Os projectos dirigidos ao empreendedorismo envolveram 981 mulheres, a sua maioria
desempregadas, em acções de formação, consultoria e assistência técnica para a criação de
microempresas.

Tabela 6 – Nº de participantes nas acções apoiadas pelo FSE em 2010, segundo o sexo, por área de
intervençãoFSE

2010
Áreas de intervenção FSE
H+M
Qualificaçãoinicial

Taxade
feminização(%)

M

169.358

69.110

40,8%

1.187.895

678.119

57,1%

Gestãoeaperfeiçoamentoprofissional

495.957

237.219

47,8%

Formaçãoavançadaecompetitividade

77.369

51.362

66,4%

Apoioaoempreendedorismoetransiçãoparaavidaactiva

31.643

18.790

59,4%

Cidadania,inclusãoedesenvolvimentosocial

23.344

13.092

56,1%

4.374

3.447

78,8%

2.022.311

1.090.581

53,9%

Adaptabilidadeeaprendizagemaolongodavida

Promoçãoeigualdadedegénero
TOTAL



Fonte:IGFSEeRelatóriosdeExecução2010dosProgramasOperacionaisFSE(POPH,RUMOSePROEMPREGO).
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A população portuguesa continua a registar uma adesão significativa à Iniciativa Novas
Oportunidades,quevisaelevarosníveisdequalificaçãoescolareprofissionaldejovensede
pessoas adultas no País que estão inseridas no mercado de trabalho sem terem uma
qualificaçãodenívelbásicoousecundário.

Populaçãoadulta
De acordo com os dados da Agência Nacional para a Qualificação, entre Janeiro de 2006 e
Janeiro de 2010, inscreveramse nos Centros Novas Oportunidades mais de 1 milhão de
pessoas,dasquais,maisde400mil,jáobtiveramumacertificação.

Tabela7PrincipaisindicadoresdeactividadedosCentrosNovasOportunidades
2001
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.ºdeInscrições



77246

281
995

283
492

277
553

243
391

1163677

N.ºdeEncaminhamentosparaofertas



4883






Indicadoresdeactividade

N.ºdeCertificações
N.ºdeCertificaçõesParciais

8361 64363 62440 67841 207888
112
348 98807 409920
44192 25079 55090 74404
900

2911

4522

6278

14611

Fontes: Relatórios mensais enviados à DGFV (2006) e plataforma SIGO (desde 2007, dados provisórios de 30 de
Abrilde2011).


Emqualquerdosanos,apercentagemdemulheresinscritasésempremaiselevadadoquea
doshomens.Nototal,até2010,inscreveramse53,1%candidatasdosexofemininoe46,9%
candidatosdosexomasculino.
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– 2010 Tabela8–NúmerodeinscriçõesnosCentrosNovasOportunidadesdesde2007,porsexo


2007

Sexo

2008

N.º

%

2009

N.º

%

2010

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

N.º

Masculino 132053

46,8 128695 45,4

132166

47,6

116598

47,9

509512

46,9

Feminino

149942

53,2 154797 54,6

145387

52,4

126793

52,1

576919

53,1

Total

281995

100

277553

100

243391

100

1086431 100

283492

100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Simultaneamente,continuaaverificarseumapredominânciademulheresencaminhadaspara
ofertasformativas,59,5%facea40,5%dehomens.

Tabela9–Númerodeencaminhamentosparaofertasformativasdesde2007,porsexo



2007

Sexo

N.º

2008
%

N.º

2009
%

N.º

2010
%

Total

N.º

%

N.º

N.º

82270

40,5

Masculino 3462

41,4 23645 36,7

25765 41,3

29398

43,3

Feminino

4899

58,6 40718 63,3

36675 58,7

38443

56,7 120735 59,5

Total

8361

100 64363

62440

67841

100

100

100

203005 100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Nasequênciadarealizaçãodeumprocessodereconhecimentodecompetências,sãotambém
asmulheresogrupomaioritárioaoníveldascertificações,quertotais(54,6%facea45,4%de
homens)querparciais(58,1%facea41,9%).
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Tabela10–NúmerodeCertificaçõesTotaisnosCentrosNovasOportunidadesdesde2007,porsexo


Sexo

2007

2008

N.º

%

N.º

2009
%

N.º

2010
%

Total

N.º

%

N.º

N.º

Masculino 22797 41,4 33699 45,3

52213 46,5

46050

46,6 154759 45,4

Feminino

32293 58,6 40705 54,7

60135 53,5

52757

53,4 185890 54,6

Total

55090

112348

98807

100

100 74404

100

100

340649 100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Tabela11–NúmerodeCertificaçõesParciaisnosCentrosNovasOportunidadesdesde2007,porsexo


Sexo

2007
N.º

2008

2009

2010

Total

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Masculino 372

41,3

1104

37,9

1861

41,2

2787

44,4

6124

41,9

Feminino

528

58,7

1807

62,1

2661

58,8

3491

55,6

8487

58,1

Total

900

100

2911

100

4522

100

6278

100 14611 100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011



Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) são uma oferta de educação e
formaçãoparaadultosquepretendamelevarassuasqualificações,dandoapossibilidadede
adquirirhabilitaçõesescolarese/oucompetênciasprofissionais,comvistaauma(re)inserção
ouprogressãonomercadodetrabalho.
Esta modalidade tem vindo a afirmarse como um instrumento central das políticas públicas
paraaqualificaçãoDapopulaçãoadulta,destinadoapromoverareduçãodosseusdéficesde
qualificaçãoedessaformaestimularumacidadaniamaisactiva,emelhorarosseusníveisde
empregabilidadeedeinclusãosocialeprofissional.
De2007a2010foramcertificadasnestaofertaformativamaisde60000pessoas.
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Tabela 12 – Evolução anual do número de inscrições e certificações (totais e parciais) em Cursos de
EducaçãoeFormaçãodeAdultosdesde2007
2007

2008

2009

2010

Total

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.ºdeInscrições

26710

49914

48627

48080

173331

N.ºdeCertificações

9317

697

12585

37747

60346

n.d

510

3743

7106

11359



N.ºdeCertificaçõesParciais


Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011

De acordo com a tabela 11 (“Número Inscrições em Cursos de Educação e Formação de
Adultosdesde2007,porsexo”)eemboraonúmerodeinscriçõessejamaiselevadonocaso
dasmulheres,verificaseque,aolongodosanos,temvindoaaumentaronúmerodeinscritos
dosexomasculino.

Tabela13–NúmeroInscriçõesemCursosdeEducaçãoeFormaçãodeAdultosdesde2007,porsexo


Sexo

2007

2008

N.º

%

Masculino

9546

35,7

Feminino

17164

64,3

Total

26710

100

N.º
17
133
32
781
49
914

%
34,3
65,7
100

2009
N.º
19
529
29
098
48
627

%
40,2
59,8
100

2010
N.º
20
646
27
434
48
080

%
42,9

Total
N.º

%

66854 38,6

57,1 106477 61,4
100 173331 100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.



NoquerespeitaàscertificaçõesnoscursosEFA,ototaldemulheresqueobtémacertificaçãoé
superioraodoshomens,sendomaissignificativaadiferençanocasodascertificaçõestotais,
emque,59%sãomulheres,facea25,6%dehomens.
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Tabela14–NúmerodeCertificaçõesTotaisemCursosdeEducaçãoeFormaçãodeAdultosdesde2007,
porsexo



2007

Sexo

2009

2010
%

N.º

Total

%

N.º

%

N.º

Masculino n.d.

n.d.

212

30,4

3650

29,0 11578

30,7 15440 25,6

Feminino

n.d.

n.d.

485

69,6

8935

71,0 26169

69,3 35589 59,0

9317

100

697

100

12585

100

100

Total

N.º

2008

%

37747

N.º

%

60346

100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Tabela 14 – Número de Certificações Parciais em Cursos de Educação e Formação de Adultos desde
2007,porsexo


2007

2008

2009

2010

Total

Sexo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Masculino

n.d.

n.d.

215

42,2

1592

42,5

3280

46,2

5087

44,8

Feminino

n.d.

n.d.

295

57,8

2151

57,5

3826

53,8

6272

55,2

Total

n.d.

n.d.

510

100

3743

100

7106

100

11359 100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Para resposta às necessidades de qualificação da população adulta, e em especial da
população empregada, foi criada em 2008 uma oferta modular de curta duração, tendo por
base os percursos de educação e formação de adultos previstos no Catálogo Nacional de
Qualificações.
As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de activos, dão a
possibilidadeàpopulaçãoadultadeadquirirmaiscompetênciasescolareseprofissionais,com
vistaauma(re)inserçãoouprogressãonomercadodetrabalho.Destinamseapessoasadultas
comidadeigualousuperiora18anos,semaqualificaçãoadequadaparaefeitosdeinserção
ouprogressãonomercadodetrabalhoe,prioritariamente,semaconclusãodoensinobásico
ousecundário.
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Esta medida abrangeu, desde 2008 até 2010, mais de 270 000 formandos e formandas e
certificouparcialmentepertode240000pessoas.


Tabela 15  Evolução anual do número de inscrições e certificações (totais e parciais) em Formações
ModularesCertificadas


N.ºdeInscrições
N.ºdeCertificações
N.ºdeCertificaçõesParciais

2008

2009

2010

Total

N.º

N.º

N.º

N.º

17514

68655

270137

356306

n.d

71

895

966

15411

62162

238939

316512

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Nestaofertaformativaapercentagemdemulheresinscritasébastantemaiselevadadoquea
dos homens, havendo um total de 62% de candidatas do sexo feminino contra 38% de
candidatosdosexomasculino.

Tabela16–NúmerodeInscriçõesemFormaçõesModularesCertificadasdesde2008,porsexo



2008

Sexo

2009

2010

N.º

%

N.º

%

Masculino

6568

37,5

24952

36,3

Feminino

10946

62,5

43703

63,7

Total

17514

100

68655

100

N.º
103
846
166
291
270
137

Total
%

38,4
61,6
100

N.º
135
366
220
940
356
306

%
38,0
62,0
100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Relativamente às certificações nas Formações Modulares verificase que, no caso das
certificaçõestotais,sãoasmulheres(56,3%)queobtêmamaiorpercentagemfaceaoshomens
(43,7%).Pelocontrário,nascertificaçõesparciaisapercentagemdehomens(62,6%)ésuperior
àdasmulheres(37,4%)
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Tabela17–NúmerodeCertificaçõesTotaisemFormaçõesModularesCertificadasdesde2008,porsexo


2008

2009

2010

Total

Sexo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Masculino

n.d

n.d

25

35,2

397

44,4

422

43,7

Feminino

n.d

n.d

46

64,8

498

55,6

544

56,3

Total

n.d

n.d

71

100

895

100

966

100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.


Tabela18–NúmerodeCertificaçõesParciaisemFormaçõesModularesCertificadasdesde2008,por
sexo

Sexo

2008

2009

2010

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Masculino

9755

63,3

40034

64,4

148370

62,1

198159

62,6

Feminino

5656

36,7

22128

35,6

90569

37,9

118353

37,4

Total

15411

100

62162

100

238939

100

316512

100

Fonte:PlataformaSIGO,dadosprovisóriosde30deAbrilde2011.



Populaçãojovem
De acordo com a informação disponível o número de pessoas jovens matriculadas em
modalidades de educação e formação é, de uma maneira geral, superior para o sexo
masculino. A excepção encontrase apenas nos cursos de Educação e Formação e de Ensino
Artístico Especializado, para os quais há mais inscrições de jovens do sexo feminino. Como
exemplo, verificase que em 2009/10, inscreveramse em cursos de Ensino Artístico
Especializado1289mulheresfacea677inscriçõesdejovensdosexomasculino.
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Tabela19–Númerodepessoasjovensmatriculadasemmodalidadesdeeducaçãoeformaçãodedupla
certificação entre 2006/07 e 2009/10, segundo o sexo, por nível de ensino e por modalidade de
educaçãoeformação

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

NívelBásico

2009/10 

Total

educaçãoeformação

4)

2008/09

Feminino

Níveldeensino/Modalidadede

2007/08

Masculino

2006/07

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

1)
CursosdeEducaçãoeFormação  17736 8963 26699 30370 16527 46897 27090 15244 42334 23809 13021
1)

CursosProfissionais 
2)

CursosdeAprendizagem 
NívelSecundário

36830

657

295

952

628

409

1037

391

220

611

179

156

335

n.d.

n.d.

3015

n.d.

n.d.

2383

800

196

996

409

92

501

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º
11658

23808 19012 42820 14002 11671 25673 11328

3)

26656 21053 47709 38859 31318 70177 51429 42009 93438 57858 45392 103250

CursosTecnológicos 
CursosProfissionais 

n.d.

2)

CursosdeAprendizagem 

1)
CursosdeEducaçãoeFormação  2943
1)

EnsinoArtísticoEspecializado 

658

8884 20212 7127

4531

1)

n.d.

18459

n.d.

n.d.

15931

8246

5338 13584 10306 7254

17560

2281

5224

4391

4034

8425

2086

2302

4388

549

903

1452

1054

1712

627

1061

1688

659

1168

1827

677

1289

1966

Fonte:
1)GEPE/ME,EstatísticasdaEducação06/07,07/08e08/09.OsdadosdoEnsinoArtísticoEspecializadode06/07,07/08e08/09
dizemrespeitoaoscursosdeArtesVisuaiseAudiovisuaisdoensinoregular.OsdadosdoEnsinoArtísticoEspecializadode09/10
abrangemoensinoregulareoensinorecorrente.
2) Os dados entre 2006/07 e 2007/08 são dados provisórios fornecidos pelo IEFP. Os dados referentes ao ano lectivo 2008/09
provêmdoGEPE/ME,EstatísticasdaEducação08/09.
3)GEPE/ME,EstatísticasdaEducação06/07,07/08e08/09.Osdadosde2006/07nãoincluemosdadosfornecidospeloTurismo
dePortugal,I.P.
4)GEPE/ME,DadospreliminaresdeMaiode2011respeitantesapenasaoContinente.




Noquerespeitaàconclusãodasmodalidadesdeeducaçãoeformaçãodeduplacertificação,o
sexo masculino aparece em maioria. No entanto, há algumas excepções, nomeadamente no
anolectivode2008/09,verificandoseumnúmeromaiselevadodejovensdosexofemininoa
concluir os cursos de Ensino Artístico Especializado (265 mulheres face a 121 homens) e
tambémnosCursosTecnológicos(3570mulherescontra3258homens).
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Tabela 20 – Número de alunos que concluíram modalidades de educação e formação de dupla
certificaçãoentre2006/07e2009/10,segundoosexo,porníveldeensinoepormodalidadedeeducação
eformação

CursosdeEducaçãoeFormação

Masculino

Feminino

Total

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

Total

Total

N.º

Feminino

Feminino

N.º

Masculino

Masculino

NívelBásico

2009/10 

Total

educaçãoeformação

1)

2008/09

Feminino

Níveldeensino/Modalidadede

2007/08

Masculino

2006/07

N.º N.º N.º

13970 7331 21301 24785 13662 38447 21569 12202 33771 n.d. n.d. n.d.

CursosProfissionais

197

79

276

225

126

351

66

45

111

n.d. n.d. n.d.

CursosdeAprendizagem

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

144

41

185

n.d. n.d. n.d.

NívelSecundário

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º N.º N.º

CursosTecnológicos(12.ºano)

5056 4741

9797

3975

3863

7838

3258

3570

CursosProfissionais

4428 4163

8591

4652

4564

9216

7843

7360 15203 n.d. n.d. n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

992

469

1461 n.d. n.d. n.d.

2533

2719

2390

5109

1406

1237

2643 n.d. n.d. n.d.

268

136

231

367

121

265

CursosdeAprendizagem
CursosdeEducaçãoeFormação
EnsinoArtísticoEspecializado(12.ºano)

n.d.

n.d.

1425 1108
97

171

6828 n.d. n.d. n.d.

386

n.d. n.d. n.d.

Fonte:GEPE/ME,EstatísticasdaEducação06/07,07/08e08/09.OsdadosdoEnsinoArtísticoEspecializadodizem
respeitoaoscursosdeArtesVisuaiseAudiovisuaisdoensinoregular.
1)Nãoestãoaindadisponíveisdadosparaoanolectivo2009/10


4.ESTRUTURASDEREPRESENTAÇÃODETRABALHADORESETRABALHADORAS 11
O Código do Trabalho (CT) prevê que os trabalhadores e trabalhadoras possam constituir,
nomeadamente,associaçõessindicais,representantesdostrabalhadoresparaasegurançae
saúdenotrabalho,comissõesdetrabalhadoresesubcomissõesdetrabalhadores,nostermos
previstosnoartigo404.º.
4.1Associaçõessindicais
Noqueserefereàsassociaçõessindicais,ostrabalhadoreseastrabalhadorastêmodireitode
constituírem estas estruturas de representação colectiva a todos os níveis para defesa e
promoçãodosseusinteressessócioprofissionais(n.º1doartigo440.ºdoCT).Asassociações
sindicaisabrangem(n.º3doartigo440.ºdoCT):

11

Dados disponibilizados pela Direcção Geral do emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).
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 Sindicatos  associações permanentes de trabalhadores e trabalhadoras para
defesa e promoção dos seus interesses sócioprofissionais (alínea a) do n.º 1 do
artigo442.ºdoCT);
 Federações  associações de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras da
mesmaprofissãooudomesmosectordeactividade(alíneab)don.º1doartigo
442.ºdoCT);
Uniõesassociaçõesdesindicatosdebaseregional(alíneac)don.º1doartigo
442.ºdoCT);
Confederaçõesassociaçõesnacionaisdesindicatos,federaçõeseuniões(alínea
d)don.º1doartigo442.ºdoCT).
Relativamente à direcção das associações sindicais, a DGERT promove a publicação da
identidadedosseusmembrosnoBoletimdeTrabalhoeEmprego(BTE),conformeprevistono
n.º1doartigo454.ºdoCT.
Em2010foipublicadaaidentidadedosmembroseleitosparaadirecçãode124associações
sindicais,quesecircunscrevea95sindicatos,10federaçõese19uniões,emquearespectiva
distribuiçãoporsexosébastanteassimétrica,estandooshomensemclaramaioria,conforme
constadoQuadro22.

4.2Representantesdostrabalhadoresetrabalhadorasparaasegurançaesaúdenotrabalho
Quanto aos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras para a segurança e saúde no
trabalho, constituídos para defesa e prossecução dos seus direitos e interesses cujas regras
relativasàeleiçãoconstamdosartigos26.ºa40.ºdaLein.º102/2009,de10deSetembro,que
aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, a DGERT regista o
resultado da eleição e procede à sua publicação no BTE (n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º
102/2009).
Osdadosrelativosaosrepresentantesdostrabalhadoresetrabalhadorasparaasegurançae
saúde no trabalho, distribuídos por sexo, entre os anos de 2005 a 2010, demonstram que
existemmuitosmaishomenseleitosparaestasfunçõesdoquemulheres,conformeconstado
Quadro23.

4.3Comissõesdetrabalhadores
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Por último, refirase ainda as comissões de trabalhadores que os trabalhadores e
trabalhadoras têm direito de criar, em cada empresa, para defesa dos seus interesses e
exercício dos direitos previstos na Constituição da República Portuguesa e na lei, conforme
resultadon.º1doartigo415.ºdoCT.Ostrabalhadoreseastrabalhadoraspodemaindacriar:
 Subcomissões de trabalhadores em estabelecimentos da empresa
geograficamentedispersos(n.º2doartigo415.ºdoCT);
 Comissões coordenadoras para melhor intervenção na reestruturação
económica, para articulação de actividades das comissões de trabalhadores
constituídasnasempresasemrelaçãodedomíniooudegrupo,bemcomoparao
exercício de outros direitos previstos na lei e no Código de Trabalho (n.º 4 do
artigo415.ºdoCT).
A DGERT regista a eleição dos membros das comissões de trabalhadores, subcomissões de
trabalhadores e comissões coordenadoras e publica a sua composição no BTE, nos termos
previstosnasalíneasb)ed)don.º6doartigo438.ºdoCT.
Em2010foipublicadaacomposiçãode67comissõesdetrabalhadores,12subcomissõesde
trabalhadorese2comissõescoordenadoras,sendoqueadistribuiçãodosseusmembrospor
sexodemonstraumaevidentehegemoniadoshomensnoexercíciodestetipofunçõesfaceàs
mulheres,cujaparticipaçãoébastantediminuta,conformeconstadoQuadro24,emanexo.

5.RECURSOSHUMANOSEMATERIAISENVOLVIDOSNOCUMPRIMENTODALEGISLAÇÃOEM
MATÉRIADEIGUALDADEENTREMULHERESEHOMENSNOTRABALHO,NOEMPREGOENA
FORMAÇÃOPROFISSIONAL
ExistemdiferentesorganismossobtuteladoMinistériodoTrabalhoedaSolidariedadeSociale
da Presidência do Conselho de Ministros com competências específicas na matéria da
igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego, designadamente: Comissão
paraaIgualdadenoTrabalhoenoEmprego(CITE);AutoridadeparaasCondiçõesdoTrabalho
(ACT);InstitutodoEmpregoeFormaçãoProfissional(IEFPI.P.)eComissãoparaaCidadaniae
IgualdadedeGénero(CIG).

5.1.ComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmpregoCITE
AComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmprego(CITE),éomecanismodeigualdade
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português,denaturezatripartidaeequilátera,exclusivamentevocacionadoparaprosseguira
igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na
formação profissional e colaborar na aplicação de disposições legais e convencionais nesta
matéria, bem como as relativas à protecção da parentalidade e à conciliação da actividade
profissional com a vida familiar e pessoal, no sector privado, no sector público e no sector
cooperativo.
Após mais de 30 anos de existência (a CITE  foi criada em 1979, através do DecretoLei nº
392/79, de 20 de Setembro), entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2010, a sua nova lei
orgânica, aprovada pelo DecretoLei nº124/2010, de 17 de Novembro, visando
fundamentalmente, reforçar as suas competências enquanto entidade promotora do diálogo
social para as questões da igualdade entre homens e mulheres em contexto laboral. Tal
reforço fundamentase no facto de a negociação colectiva ser entendida como um
instrumentocomplementardaregulamentaçãolegalnapromoçãoereforçodaigualdadede
género,devendo,porisso,aCITE,emarticulaçãocomosparceirossociais,criarascondições
necessárias para valorizar os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho na
perspectiva das vantagens acrescidas que podem representar em termos de flexibilidade,
compromissoeparticipação.Assim,aCITE,passou,desdeofinalde2010,atercompetência
paraapreciardeformafundamentadaalegalidadededisposiçõesemmatérialaboralnoque
se refere à sua conformidade com as exigências de respeito pela igualdade e proibição da
discriminaçãonostermosconsagradosnoCódigodoTrabalho.
AaprovaçãodanovaleiorgânicadaCITE,veioaindapermitirclarificaracorrectatransposição
pelo Estado Português de todas as disposições da Directiva n.º 2002/73/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que veio introduzir alterações na
Directivan.º76/207/CEEdoConselho,de9deFevereirode1976,relativaàconcretizaçãodo
princípiodaigualdadedetratamentoentrehomensemulheresnoqueserefereaoacessoao
emprego, à formação e promoção profissionais e às condições do trabalho, nomeadamente
quanto ao acompanhamento das vítimas de discriminação e, bem assim, quanto à
independênciadaCITEenquantogarantedaigualdadenotrabalhoenoemprego.
As atribuições, competências, composição, deliberações, recursos humanos e financeiros e
funcionamento encontramse actualmente previstas no DecretoLei nº124/2010, de 17 de
Novembro,queaprovoualeiorgânicadaCITE 12 .

12

Decreto-Lei n.º 124/2010 de 17 de Novembro
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A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 392/79,
de 20 de Setembro, com o objectivo de promover e garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento
no trabalho e emprego entre homens e mulheres. Posteriormente, veio o seu âmbito de actuação e
competências a ser alargado à Administração Pública e aos trabalhadores ao seu serviço, através do
Decreto-Lei n.º 426/88, de 18 de Novembro. Mais recentemente, a legislação laboral aprovou uma nova
estrutura e lógica de funcionamento da mesma, estabelecendo como missão a promoção da igualdade e a
não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, a
protecção da parentalidade e a conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal,
no sector privado, no sector público e no terceiro sector. Após mais de 30 anos de existência, o presente
diploma vem aprovar a orgânica da CITE, definir a sua natureza e fixar a respectiva estrutura, reforçando
a sua natureza equilátera. Por outro lado, é fundamental atribuir personalidade jurídica à CITE e, em
consequência, capacidade judiciária, habilitando-a ao acompanhamento de vítimas de discriminação em
razão do sexo no acesso e na manutenção do trabalho, no emprego e formação profissional, como também
de pessoas prejudicadas por motivo de violação das normas relativas aos direitos de parentalidade.
Torna-se, ainda, fundamental reforçar as competências da CITE enquanto entidade promotora do diálogo
social para as questões da igualdade entre homens e mulheres em contexto laboral.
A negociação colectiva é um instrumento complementar da regulamentação legal na promoção e reforço
da igualdade de género, devendo, por isso, a CITE, em articulação com os parceiros sociais, criar as
condições necessárias para valorizar os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho na
perspectiva das vantagens acrescidas que podem representar em termos de flexibilidade, compromisso e
participação. Assim, atribui-se à CITE competência para apreciar de forma fundamentada a legalidade de
disposições em matéria laboral no que se refere à sua conformidade com as exigências de respeito pela
igualdade e proibição da discriminação nos termos consagrados no Código do Trabalho. A aprovação da
Lei Orgânica da CITE permite ainda clarificar a correcta transposição pelo Estado Português de todas as
disposições da Directiva n.º 2002/73/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro, que
veio introduzir alterações na Directiva n.º 76/207/CEE, do Conselho, de 9 de Fevereiro, relativa à
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao
acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições do trabalho, nomeadamente
quanto ao acompanhamento das vítimas de discriminação e, bem assim, quanto à independência da
CITE enquanto garante da igualdade no trabalho e no emprego. Por conseguinte, deve a CITE ver
reforçados os seus meios técnicos, jurídicos e administrativos, com vista ao cabal cumprimento da sua
missão, tornando-se, assim, essencial garantir os recursos humanos necessários ao seu funcionamento. É
criada a figura de vice-presidente, que deverá coadjuvar o presidente e que o substitui nas suas faltas e
impedimentos. A criação deste cargo é enquadrada no âmbito de um plano de redução de despesa e de
racionalização dos custos, optimização dos recursos humanos e da sua eficiente gestão, em cumprimento
do disposto na Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. O pessoal ao serviço da CITE continua a ser
disponibilizado pelo IEFP, I. P. Foram consultados os parceiros sociais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Natureza
A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) é um órgão colegial tripartido, dotado
de autonomia administrativa e personalidade jurídica.
Artigo 2.º
Missão
1 — A CITE tem por missão prosseguir a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no
trabalho, no emprego e na formação profissional e colaborar na aplicação de disposições legais e
convencionais nesta matéria, bem como as relativas à protecção da parentalidade e à conciliação da
actividade profissional com a vida familiar e pessoal, no sector privado, no sector público e no sector
cooperativo.
2 — No âmbito da sua missão, as competências prosseguidas pela CITE são predominantemente
técnicas.
Artigo 3.º
Competências próprias e de assessoria
Compete à CITE, no âmbito das suas funções próprias e de assessoria:
a) Emitir pareceres em matéria de igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no trabalho e
no emprego, sempre que solicitados pelo serviço com competência inspectiva do ministério responsável
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pela área laboral, pelo tribunal, pelos ministérios, pelas associações sindicais e de empregadores, pelas
organizações da sociedade civil, por qualquer pessoa interessada, ou ainda por iniciativa própria;
b) Emitir parecer prévio ao despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, ou de
trabalhador no gozo de licença parental;
c) Emitir parecer prévio no caso de intenção de recusa, pela entidade empregadora, de autorização para
trabalho a tempo parcial ou com flexibilidade de horário a trabalhadores com filhos menores de 12 anos;
d) Analisar as comunicações das entidades empregadoras sobre a não renovação de contrato de trabalho a
termo sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou trabalhador
durante o gozo da licença parental;
e) Apreciar as queixas que lhe sejam apresentadas ou situações de que tenha conhecimento indiciadoras
de violação de disposições legais sobre igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no
trabalho, no emprego e na formação profissional, protecção da parentalidade e conciliação da actividade
profissional com a vida familiar e pessoal;
f) Prestar informação e apoio jurídico em matéria de igualdade e não discriminação entre mulheres e
homens, no emprego, no trabalho, na formação profissional, na protecção da parentalidade e na
conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal;
g) Comunicar, de imediato, ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área
laboral, os pareceres da CITE que confirmem ou indiciem a existência de prática laboral discriminatória
em razão do sexo;
h) Solicitar a realização de visitas aos locais de trabalho ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral, com a finalidade de comprovar quaisquer práticas
discriminatórias em razão do sexo, podendo essas visitas ser acompanhadas por representante da CITE;
i) Apreciar a legalidade de disposições em matéria de igualdade e não discriminação entre mulheres e
homens no trabalho e no emprego constantes de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
negocial, sempre que exista suspeita de discriminação, conforme o previsto no Código do Trabalho;
j) Apreciar a legalidade da decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária, sempre
que exista suspeita de discriminação, conforme o previsto no Código do Trabalho;
l) Analisar os avisos de concurso de ingresso na Administração Pública, anúncios de oferta de emprego e
outras formas de publicitação de pré-selecção e recrutamento;
m) Assistir as vítimas de discriminação em razão do sexo, no trabalho, emprego ou formação
profissional, sem prejuízo do direito das vítimas ou de outras entidades competentes intervirem em
processos judiciais ou administrativos, nos termos legais;
n) Promover diligências de conciliação em caso de conflito individual em questões de igualdade e não
discriminação entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, de protecção
da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e privada, quando solicitado
por ambas as partes.
Artigo 4.º
Competências no âmbito do diálogo social
Compete à CITE no âmbito das suas funções de fomento e acompanhamento do diálogo social:
a) Assessorar, quando solicitado, os parceiros sociais e outras entidades responsáveis pela elaboração de
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho para as matérias de igualdade e não discriminação
entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, protecção da parentalidade
e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal;
b) Sensibilizar os negociadores sindicais e patronais para as matérias de igualdade e não discriminação
entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, protecção da parentalidade
e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal.
Artigo 5.º
Competências de apoio técnico e registo
Compete ainda à CITE, no exercício das suas funções de apoio técnico e registo:
a) Apoiar e dinamizar iniciativas na área da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, no
trabalho, no emprego e na formação profissional, da protecção da parentalidade e conciliação da
actividade profissional com a vida familiar e pessoal, promovidas por outras entidades públicas, privadas
ou cooperativas ou em parceria com as mesmas;
b) Promover a formação na área laboral de públicos estratégicos;
c) Apoiar a publicação e divulgação de informação relevante na área da igualdade e não discriminação
entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação profissional, da protecção da
parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal;
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d) Cooperar a nível nacional e internacional com entidades públicas e privadas em acções e projectos
afins com a missão da CITE;
e) Organizar o registo das decisões judiciais que lhe sejam enviadas pelos tribunais em matéria de
igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, no emprego, no trabalho, na formação
profissional, de protecção da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e
pessoal e informar sobre o registo de qualquer decisão já transitada em julgado;
f) Instituir um sistema de recolha de dados, acompanhamento e monitorização, em articulação com outras
entidades públicas com atribuições na área do tratamento de dados relativos à igualdade e não
discriminação entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação profissional, à protecção
da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal;
g) Divulgar anualmente indicadores sobre o progresso da igualdade e não discriminação entre mulheres e
homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, a protecção da parentalidade e conciliação
da actividade profissional com a vida familiar e pessoal; h) Criar e manter em funcionamento um centro
de documentação, físico e electrónico, acessível ao público.
Artigo 6.º
Composição
1 — A CITE é composta pelos seguintes elementos:
a) Um membro representante do ministério responsável pela área laboral, que preside;
b) Um membro representante do ministério responsável pela área da Administração Pública;
c) Um membro representante do ministério responsável pela área da administração local;
d) Um membro representante do ministério responsável pela área da igualdade;
e) Dois membros representantes de cada uma das associações sindicais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social;
f) Um membro representante de cada uma das associações patronais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social.
2 — Os membros da CITE podem ser substituídos a todo o tempo pela entidade que representam.
3 — Além dos membros representantes efectivos, as entidades representadas indicam, pelo menos, um
suplente.
Artigo 7.º
Presidente
1 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam conferidas por lei, delegadas ou subdelegadas,
compete ao presidente da CITE:
a) Representar a CITE;
b) Definir a acção da CITE de acordo com as atribuições elencadas no artigo 2.º e coordenar as
respectivas actividades segundo o plano de actividades anualmente aprovado em reunião plenária;
c) Convocar e presidir às reuniões plenárias;
d) Submeter a aprovação da CITE reunida em plenário os pareceres previstos nas alíneas a), b), c) e e) do
artigo 3.º;
e) Participar na definição, acompanhamento, execução e avaliação das políticas relativas à promoção da
igualdade e da não discriminação entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação
profissional, da protecção da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e
pessoal;
f) Participar na definição, acompanhamento e avaliação da execução de planos nacionais relativos à
igualdade e à não discriminação entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação
profissional, à protecção da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e
pessoal;
g) Intervir nos processos de preparação de instrumentos legislativos respeitantes à promoção da igualdade
e da não discriminação entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação profissional, à
protecção da parentalidade e conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal;
h) Coordenar as reuniões mensais previstas no artigo 9.º;
i) Assegurar a representação do Estado Português nas instâncias internacionais e comunitárias, no âmbito
das respectivas competências.
2 — O presidente é coadjuvado por um vice-presidente.
3 — O vice-presidente exerce as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo presidente,
substituindo-o nas suas faltas e impedimentos.
Artigo 8.º
Cargos dirigentes
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Os lugares de direcção superior de 1.º e 2.º graus constam do anexo ao presente decreto-lei, do qual faz
parte integrante.
Artigo 9.º
Igualdade na negociação colectiva
1 — Para efeitos do disposto no artigo 479.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12
de Fevereiro, a CITE reúne mensalmente para apreciar de forma fundamentada a legalidade de
disposições em matéria de igualdade e não discriminação constantes de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial ou de decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária.
2 — As reuniões mensais sobre igualdade na negociação colectiva integram os seguintes elementos:
a) O presidente da CITE;
b) Um representante de cada uma das entidades representadas na CITE;
c) Um representante do serviço competente para as relações laborais do ministério responsável pela área
laboral;
d) Um representante do serviço com competências inspectivas do ministério responsável pela área do
trabalho;
e) Especialistas nas áreas da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no trabalho e no
emprego e da negociação colectiva, no número máximo de quatro, a convite da presidência.
Artigo 10.º
Reuniões plenárias e deliberações
1 — A CITE reúne em plenário por iniciativa do presidente ou de um terço dos seus membros.
2 — A CITE só pode deliberar validamente com a presença da maioria dos seus membros, reunidos em
plenário.
3 — A CITE delibera por maioria dos votos dos membros presentes, tendo o presidente voto de
qualidade.
Artigo 11.º
Recursos humanos e financeiros
1 — O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), assegura o pessoal necessário ao
cumprimento da missão da CITE.
2 — Os encargos com o pessoal, apoio administrativo, logístico e de funcionamento da CITE referidos
nos números anteriores e, bem assim, os encargos decorrentes da prossecução das atribuições que lhe
estão cometidas são suportados pelo orçamento
do IEFP, I. P.
Artigo 12.º
Cooperação com outras entidades
1 — No exercício das respectivas atribuições, a CITE colabora com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género e demais organismos encarregues da defesa da igualdade e não discriminação entre
mulheres e homens, no trabalho, no emprego e na formação profissional, da protecção da parentalidade e
da conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal.
2 — No exercício das suas competências, a CITE pode solicitar informações e pareceres a qualquer
entidade pública ou privada, bem como a colaboração de peritos quando se justifique.
Artigo 13.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de Outubro
O artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de Outubro, alterado pelos Decretos-Leis n. 326-B/2007,
de 28 de Setembro, e 229/2009, de 14 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 32.º
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
1 — A CITE tem por missão prosseguir a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no
trabalho, no emprego e na formação profissional e colaborar na aplicação de disposições legais e
convencionais nesta matéria, bem como as relativas à protecção da parentalidade e à conciliação da
actividade profissional com a vida familiar e pessoal, no sector privado, no sector público e no sector
cooperativo.
2 — A CITE é um órgão colegial tripartido, dotado de autonomia administrativa e personalidade jurídica
e funciona na dependência do membro do Governo responsável pela área do trabalho e da solidariedade
social, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da igualdade de género.
3 — A CITE é dirigida por um presidente, coadjuvado por um vice-presidente.»
Artigo 14.º
Disposição transitória
A comissão de serviço em curso mantém-se até ao final do respectivo prazo nos seus precisos termos.
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Paraocumprimentodasuamissão,aCITE,muitoemboranãodisponhadeummapade
pessoalpróprio,contacomumconjuntodepessoas,nasuagrandemaioriaprovenientes
doquadrodoIEFP,I.P.,emsituaçãodemobilidadeoucedêncianostermosdodisposto
no regime excepcional previsto no número 13º do artigo 58º da Lei 12A/2008, com
todasasalteraçõesemvigor.Dadaafaltadepessoalespecializadonaáreadaigualdade
de género nos quadros da Administração Pública, a CITE teve ainda necessidade de
recorreràcontrataçãode3consultoreseprestadoresdeserviços.
Assim,duranteoanode2010aCITEcontoucomaprestaçãodetrabalhode25pessoas,
dasquais19sãomulheres.
QuadroD–RecursoshumanosdaCITEem2010porsexo
AFECTAÇÃO

Sexo

CATEGORIA

PROVENIÊNCIA

Presidente

F

Dirigente

IEFP

Assessoriaà
presidência*

F

TécnicaSuperior

MinistériodaEducação

ApoioàPresidente/
Secretariado

F

TécnicaAdministrativa
especialista

IEFP

ApoioàPresidente/
Secretariado

M

TécnicoAdministrativo

IEFP

Apoiojurídico

F

AssistenteTécnica

SecretariadeEstado
RegionaldosAçores
Mobilidade

ÁreaJurídica

M

TécnicoSuperiorAssessor

IEFP

ÁreaJurídica

F

TécnicaSuperior

IEFP

ÁreaJurídica

F

TécnicaSuperiorConsultora IEFP

ÁreaJurídica

F

TécnicaSuperior

IEFP

ÁreaJurídica

M*

TécnicoSuperior

IEFP

Artigo 15.º
Norma revogatória
São revogados os artigos 297.º a 302.º do anexo II da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
Artigo 16.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
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Sexo

CATEGORIA

PROVENIÊNCIA

ÁreaJurídica

F

TécnicoSuperiorJurista

ContratodePrestação
deServiços/VazSerra
Associados

ÁreaJurídica

M

TécnicoSuperiorAssessor

IEFP

ÁreadeProjectose
formaçãoeárea
internacional

F

TécnicaSuperior

ForMar

ÁreadeProjectose
formação

F

TécnicaSuperior

ContratodePrestação
deserviços

ÁreadeProjectose
formação

F

TécnicaSuperiorE

ContratodePrest.
ServiçosP.Base

ÁreadeProjectose
formação

F

Professora

MinistériodaEducação

Áreade
Documentação

F

TécnicaSuperior

IEFP

Áreade
Documentação

F

TécnicaSuperior

IEFP

Áreadeprojectose
F
formaçãoegabinete
deComunicaçãoe
relaçõesinstitucionais

TécnicaSuperiorAssessora

IEFP

Áreade
Documentação

F

TécnicaSuperior

IEFP

Informáticae
comunicações

M

TécnicodeSistemas

IEFP

Secretaria

F

AuxiliarAdministrativa

IEFP

Secretaria

F

CoordenadoraTécnica

II

Secretaria

F

AssistenteOperacional

IEFP

Mobilidade

Mobilidade

Telefonista
Secretaria
Motorista



Telefonista
M

AssistenteOperacional
Motorista

PolíciaJudiciáriaMilitar
/Mobilidade

Fonte:CITE
Nota*Umdostrêstrabalhadoreshomens,técnicossuperiores,jurista,encontrasedebaixamédicaemtodoo
períodoconsiderado.
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Em termos de recursos financeiros, a CITE não dispõe de orçamento próprio, sendo, no
entanto,previstanoorçamentodoInstitutodoEmpregoeFormaçãoProfissionalumaverba
atinenteàpromoçãodalegislaçãolaboral,emqueseincluiofuncionamentodaCITE.ACITE
não dispõe de quadro de pessoal próprio, pelo que as pessoas que ali exercem funções são
provenientesdomapadepessoaldoIEFP,I.P.,oudeoutrosserviçosdaAdministraçãoPública,
encontrandose em situação de mobilidade interna na CITE, pagas pelo IEFP, I.P, de acordo
com o disposto no artigo 301º da Lei 58/2009. Assim, a verba que é afecta à CITE, via
orçamento do IEFP, I.P., é para garantir o seu funcionamento (despesas de funcionamento,
exceptoremuneraçõesfixasdopessoal,renda,águaeluz)ecumprimentodasuamissão.
Tabela21RecursosfinanceirosdaCITEValoresdoOrçamentoInicial*


Fonte:CITE
*Estesvaloresjáreflectemasrubricasorçamentaisdefuncionamentoedeprojectoscomunitários.


5.1.1SítiodaCITEnaInternet
ACITEtemàdisposiçãodoscidadãosedascidadãsoseusítionaInternetemwww.cite.gov.pt.
No período de 2006 até ao final do ano de 2010, o sítio da CITE foi visitado por 3 279 922
utentes,comaseguintedistribuição:

Tabela22–NºdeacessosaosítiodaCITEnaInternet20062010


2006

2007

2008

2009

2010

1ºtrimestre



135527

249332

306231

110240

2ºtrimestre



161724

199808

313624

97493

3ºtrimestre

111161

129661

211974

221782

104328

4ºtrimestre

186620

184964

215143

223946

116364

Totais

297781

611876

876257

1065583

428425
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5.1.2Perfildos/dasutentesdaCITE
DeacordocomumquestionárioaplicadoaoseásutentesquerecorreramaosserviçosdaCITE
durante 2010, foi possível caracterizar o seu perfil, de acordo com o sexo, a faixa etária, a
escolaridadeeaáreaderesidência.
Assim,apopulaçãoquemaioritariamenterecorreaosserviçosdaCITEsãomulheres,entreos
31eos40anos,comlicenciaturaou12ºanodeescolaridade,eresidentesnaáreadagrande
Lisboa.
DereferirquenaáreadagrandeLisboaéondeseregistammaispedidosdeinformaçãopor
partedeentidadesempregadoras.

Gráfico26EscalõesetáriosdopúblicodaCITE
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Fonte:CITE







76

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 -


Gráfico27NíveldeescolaridadedopúblicodaCITE
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Fonte:CITE


Gráfico28DistribuiçãogeográficadopublicodaCITE
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5.1.3ActividadeJurídica
Tabela 23  Nº de pareceres, atendimentos de Linha verde, queixas e respostas a pedidos de
esclarecimento20082010
2008

2009

2010

Pareceresemitidos–130

Pareceresemitidos–180

Pareceresemitidos–159

Linhaverde936

Linhaverde–1959

Linhaverde–1990

Queixas36

Queixas–164

Queixas–116

Respostaapedidosde

Respostaapedidosde

Respostaapedidosde

esclarecimentos1035

esclarecimento–2195

esclarecimento–1183

Fonte:CITE

No que concerne às actividades Jurídicas desenvolvidas pela CITE importa referir que, em
2010, foram realizadas 22 reuniões de plenário com a totalidade de representantes dos
parceiros sociais e dos ministérios, em que foram aprovados pareceres e respostas a
reclamaçõesdepareceresedecisõesdequeixas.Desalientarqueospareceresdesolicitação
obrigatóriaàCITE(despedimentodetrabalhadorasgrávidas,puérperaselactantes,eintenção
derecusa,porpartedaentidadeempregadora,daconcessãoderegimesdetrabalhoatempo
parcial ou com flexibilidade de horário) têm que ser emitidos no prazo máximo de 30 dias
seguidos(prazosubstantivoprevistonoCódigodoTrabalho).

Durante o ano a que reporta este relatório foram emitidos pela CITE 159 pareceres (de um
totalde161processosentrados,dosquaisdoisforamretirados),querepresentaram63,4%do
volume de trabalho jurídico da Comissão. Foram também respondidas 7 reclamações de
pareceresprévios.
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Gráfico29Pedidosdeparecerespréviosemitidosentre2005e2010
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Fonte:CITE

OCódigodoTrabalhoprevêainda,non.º3doartigo144.º,queomotivodanãorenovaçãode
contrato a termo de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante seja comunicado à CITE, no
prazomáximodecincodiasúteis.
Durante o ano de 2010, deram entrada na CITE 978 comunicações de entidades
empregadoras,informandosobreareferidanãorenovaçãodecontratodetrabalhoatermo,
tendo sido apreciadas 913, o que corresponde a 93,3% e concluídas 631, ou seja, 64,5% das
comunicaçõesentradas

A CITE disponibiliza, também, um serviço de atendimento jurídico especializado sobre os
direitos em matéria de igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na
formaçãoprofissional,sobreaprotecçãodaparentalidadeesobreaconciliaçãodaactividade
profissionalcomavidafamiliarepessoal.
OatendimentopresencialeatravésdaLinhaVerdedecorreudurantetodooanode2010,à
semelhançadeanosanteriores.
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x

AtendimentoPresencial
Relativamente ao atendimento presencial, foram recebidas pelo pessoal técnico
jurista da CITE 152 utentes. Neste universo as mulheres foram as únicas que
recorreramaosserviçosdaCITE

x

AtendimentoLinhaVerde
No que respeita ao atendimento através da Linha Verde, foram recebidos pelo
pessoaltécnicojuristadaCITE,1990telefonemas.
Este tipo de atendimento telefónico é imediato e, caso se julgue pertinente, a
pessoa que recorre a este serviço poderá apresentar uma queixa escrita, cuja
respostaobedeceaosprazosestipuladosporlei.

x

RespostaaSolicitaçõesdeInformaçãoporviaelectrónicaepostal
A CITE tem respondido a consultas que lhe são dirigidas, por via electrónica e
postal, sobre os direitos em matéria de igualdade entre mulheres e homens no
trabalho, no emprego e na formação profissional, sobre a protecção da
parentalidadeesobreaconciliaçãodaactividadeprofissionalcomavidafamiliare
pessoal.
Duranteoanode2010,foramelaboradaseenviadas1183respostasapedidosde
esclarecimentosporviaelectrónicaepostal.



5.1.4Projectos
Duranteoanode2010aCITEdeucontinuidadeaalgunsprojectoseiniciououtrosmantendo
se fiel a uma linha de actuação que vem desenvolvendo de há alguns anos a esta parte,
visandoaconsecuçãodoseudesideratoúltimo:acriaçãodeumaconsciênciaindividualede
um ambiente social favoráveis à concretização da igualdade susceptíveis de alterar as
condições estruturais que mantêm a aceitação generalizada da discriminação em função do
sexo,asaber:

ProjectoDiálogoSocialeIgualdadenasEmpresas
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Apesar de o projecto ter terminado em 2009, A CITE desenvolveu, durante o ano de 2010,
várias acções de sensibilização e de formação utilizando os produtos desenvolvidos no
projecto,continuando,destemodo,agarantiradisseminaçãodosprodutos:
x

Guiadeautoavaliaçãodaigualdadedegéneronasempresas;

x

Referencialdeformaçãoemigualdadedegéneroparaconsultores/ase

auditores/as;
x

Solucionário;

x

Vídeodeboaspráticasemempresas.

Estas acções tiveram o objectivo de encorajar, reconhecer, acompanhar e divulgar práticas
promotoras da igualdade entre mulheres e homens em contexto laboral e de reforçar a
dimensão da igualdade entre mulheres e homens no quadro da responsabilidade social das
empresas.

ProgramaLeonardodaVinci
A CITE participou, como parceira associada, na candidatura do projecto GeCo – Improving
Gender Competences of HR Manager in Europe, promovido pela Universidade Técnica de
Dortmund, ao programa Leonardo da Vinci  Multilateral Projects  Transfer of Innovation,
Prioridade3–Developingvocationalskillsconsideringthelabourmarketneeds.
AcandidaturadesteprojectofoiaprovadaemNovembrode2010.
Oprojectotemporobjectivoprincipalforneceraprofissionaisdegestãoferramentasquelhes
permitammelhorarassuascompetênciasemigualdadedegéneronolocaldetrabalhoeque
sereflectirãonassuasprópriasorganizações.

ProgramaOperacionalAssistênciaTécnica(POAT)
Em 2010 finalizouse o estudo sobre as mudanças registadas no sistema de emprego em
Portugal,naperpectivadaiguladadedemulheresehomens(19792009),iniciadoem2009e
financiadopeloPOAT/FSE.
O estudo teve como objectivos elaborar um balanço do que têm sido as principais
transformaçõesverificadasnosistemadeempregoentre1979e2009,noquedizrespeitoàs
posiçõesquenelesocupamasmulhereseoshomens,bemcomoRealizarumareflexãosobre
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oimpactonessasmudançasdaspolíticaseapoiospúblicos,especialmentedaquelasquetêm
comoobjectivofundamentalapromoçãodaigualdadede mulheresehomensnotrabalhoe
noemprego.
Oestudoconsubstanciousenumacolectâneaquereúneosvárioscontributosexpressamente
solicitados para esta finalidade a um conjunto de cientistas sociais que se têm destacado na
abordagemdeváriastemáticasrelacionadascomomercadodetrabalhoemPortugaleassuas
dinâmicasespecíficasdedes/igualdadeentremulheresehomens.
Oestudofoieditadoemlivro(com358páginasetiragemde2000exemplares),intitulado“A
Igualdade de Mulheres e Homens no Trabalho e no Emprego em Portugal – Políticas e
Circunstâncias”.
Realizouseumasessãoparalançamentodoestudo,quetevelugarnodia15deDezembrona
Livraria Ler Devagar, em Lisboa. Foram oradoras a coordenadora do estudo, Prof.ª Virgínia
Ferreira, e as expresidentes da CITE, Dra. Maria do Céu da Cunha Rêgo e Dra. Catarina
Marcelino.AactualpresidentedaCITE,Dra.SandraRibeiro,moderouasessão.Participaram
nasessãoalgumasdasautorasdoestudo.

ComissãoEuropeiaDGEmployment,SocialAffairsandEqualOpportunities
BUDGETHEADING04.03.03.01IndustrialRelationsandSocialDialogue
A CITE apresentou a candidatura do Projecto “Criação de instrumentos em igualdade de
géneroparaaactividadeinspectivanomercadodetrabalho”àcallVP/2010/001destalinhade
financiamentocomunitário.
Esteprojectotinhacomoobjectivos:
•Valorizaradimensãodegéneronasacçõesdecarácterinspectivo;
•Melhorar a qualidade da actividade inspectiva do trabalho em matéria de
igualdadedegénero;
•Formar e sensibilizar inspectores/as de trabalho, para a aquisição de
competências específicas na identificação e caracterização de situações de
discriminaçãoemfunçãodosexonoslocaisdetrabalhonomeadamentesituações
dediscriminaçãoindirecta;
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•Conceber instrumentos de apoio às actividades inspectivas que permitam
evidenciarsituaçõesdediscriminaçãoedenãocumprimentodalegislaçãolaboral
emmatériadeigualdadedegénero.
O projecto, de carácter transnacional, seria desenvolvido por uma parceria formada por 6
parceiros nacionais [CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, ACT –
Autoridade para as Condições de trabalho, CGTPIN – Confederação Geral de Trabalhadores
Portugueses – Intersindical Nacional, UGT – União Geral de Trabalhadores, CCP –
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e CIP – Confederação da Indústria
Portuguesa)e3europeus(DGITSS–DirecciónGeneraldelaInspeccióndeTrabajoySeguridad
Social (Espanha), CLS – Direction Générale Contrôle des Lois Sociales (Bélgica) e CCOO –
ConfederaciónSindicaldeComisionesObreras(Espanha)].

ComesteProjectoesperavase:
•Mudança de atitude dos beneficiários directos do projecto – inspecção do
trabalho – relativamente aos princípios de igualdade de género e á forma como
estamatériaéincorporadanasactividadesinspectivas.
•Reforçodosserviçosdeactividadeinspectivadotrabalhonocontrolodepráticas
laborais discriminatórias em função do sexo e no cumprimento da legislação
laboralemmatériadeigualdadedegénero.
•Programa de formação em igualdade de género destinado a inspectores/as de
trabalho.
•Instrumentodeapoioàsactividadesinspectivasnoslocaisdetrabalhocomvista
à identificação de situações de discriminação e não cumprimento de legislação
laboralemmatériadeigualdadedegénero
•Dinamizar o diálogo social nas relações entre a inspecção de trabalho e os
parceirossociais,emmatériadeigualdadedegénero.

Apesar de a candidatura a financiamento comunitário não ter sido aprovada pela Comissão
Europeia,foidecididodesenvolvêlo,anívelnacional,atravésdosrecursosdaCITEedaACT,
tendooiníciodomesmoficadomarcadoparaJaneirode2011.
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Projectoigualitas–Cáritas
O projecto IGUALITAS (Setembro de 2008 a Agosto de 2010) desenvolvido pela Cáritasvisou
uma intervenção transversal e multissectorial, tentando promover o conhecimento
aprofundadodaigualdadedegéneronaredeCáritas,fomentandoamudançaorganizacionale
promovendo a adaptação da entidade às exigências da sociedade actual, mobilizando e
envolvendoos/asactoreschaveparaaefectivaçãodaigualdadedegénero.
ACITEcolaborouemparceriacomaCáritasnosseguintesprodutosdoprojecto:
•Criação de uma colecção de 6 cartazes temáticos no âmbito dos princípios da
Igualdade de Género e da não discriminação entre homens e mulheres no
empregoeconciliaçãotrabalho/família(oscartazespodemserdescarregadosem
www.cite.gov.pt.
•RevisãodosconteúdosdosCadernosPráticosparaaIntegraçãodaIgualdadede
Género na Cáritas em Portugal e da Ficha de Reflexão e AutoAvaliação do/a
Mediador/aparaaIgualdade
ComvistaàconcretizaçãodestasacçõesrealizaramseentreaCITE,aCáritasea
equipadeconsultoriaexternadoprojecto(QuestãodeIgualdade)9reuniões.

Projecto“adessegregaçãoprofissionalnocombateàpobreza”
Oprojecto“Adessegregaçãoprofissionalnocombateàpobreza”,desenvolvidonoâmbitodo
AnoEuropeudoCombateàPobrezaeàExclusãoSocial(2010),tevecomoobjectivocontribuir
para a redução da pobreza e da exclusão socialdas mulheres desempregadas e dos homens
desempregadosouemriscodedesempregonoConcelhodeCasteloBrancoatravésdeacções
de sensibilização e de demonstração de boas práticas, que promovam a dessegregação
sectorialeprofissionaldomercadodetrabalhoemfunçãodogénero,integrandoosprincípios
deResponsabilidadeSocial.
O projecto coordenado pelo CESIS teve como entidades parceiras a CITE, a NERCAB, a
COOLabora,aCHconsultingeaADC.

RedeNacionaldeResponsabilidadeSocialProjectoRSOpt
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A rede RSOPT, criada em Novembro de 2008, é uma estrutura aberta, multisectorial e
multifuncional, agrupando organizações de referência do mundo empresarial e da sociedade
civilemPortugal,tendoporobjectivopromoveraresponsabilidadesocialdasorganizações
A CITE é membro fundador da Rede, pertence ao Sterring Comittee e é coordenadora do
GrupoTemáticodaIgualdade.
EsteGrupoTemáticotemcomoobjectivos:
•Fornecer informação privilegiada à sociedade e em particular às organizações
sobreresponsabilidadesocialnadimensãodaigualdadedeGénero
•SeruminterlocutordereferênciaparaoEstado,nolançamentodeIniciativasde
divulgaçãoepromoçãodaresponsabilidadesocial
•Ternotoriedadeeumaprocuracrescenteemactividadesde consciencialização,
formação, consultoria e avaliação / auditoria em matérias de responsabilidade
socialnadimensãodaigualdadedeGénero.

5.1.5.InstrumentosdePolítica
PrémioIgualdadeéQualidadePIQ
Com o intuito de auxiliar e estimular as entidades empregadoras na consecução diária da
igualdadedegéneronomercadodetrabalhoqueaCITEtemvindo,desde2000,adistinguiras
empresas e outras entidades empregadoras com políticas exemplares na área da Igualdade
entreMulhereseHomens,atravésdaatribuiçãodoPRÉMIOIGUALDADEÉQUALIDADE.
Oprémio“Igualdadeé Qualidade”temcomoobjectivoprestigiarasempresas,cooperativas,
associaçõese outras entidades sem fins lucrativos que se diferenciem pelo desenvolvimento
depoliticasexemplareseporboaspráticasnoâmbitodaigualdadedegéneroedaconciliação
entreavidapessoal,familiareprofissional.
Esta distinção destinase a dar visibilidade a boas práticas existentes nas organizações, a
evidenciar as vantagens para os agentes económicos na adopção de tais politicas e,
simultaneamente, a criar junto do público consumidor uma cultura de exigência de bens e
serviços,produzidoscomaqualidadetotaleobservânciadalegislaçãosobreigualdadeentre
mulheresehomens.
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OprocessodeapreciaçãoeatribuiçãodePrémioeMençãoHonrosafoi,daresponsabilidade
conjuntadaCITEedaCIG–ComissãoparaaCidadaniaeIgualdadedeGénero.
FasesdedesenvolvimentodeatribuiçãodoPrémio:
•Ediçãodabrochuracomacaracterizaçãodasempresaspremiadasna8ªedição;
•CerimóniaparaaatribuiçãodosPrémiosàsempresasdistinguidasna8ªedição;
•Lançamentoedivulgaçãoda9ªediçãodoprémio“IgualdadeéQualidade”;
•Aberturadascandidaturasda9ªedição;
•Avaliaçãotécnicadasempresascandidatasà9ªedição;
•AvaliaçãofinaleatribuiçãodasdistinçõesPrémioe/ouMençãoHonrosaemsede
deComissãodeAvaliação.
A cerimónia de entrega dos Prémios da 8ª edição teve lugar a 19 de Março de
2010,nomuseuMUDE,emLisboa,tendosidogalardoadasasseguintesentidades:
x

Prémio:

AXA
IKEA
x

Mençãohonrosa:

MetalomecânicaVítorMonteiro
NovagráficadeAmaral,Rodrigues&Resendes
OraclePortugal,SistemasdeInformação
ServiçosMunicipalizadosdeÁguaeSaneamentodaCâmaraMunicipaldeLoures
Deacordocomacalendarização,realizaramsenesteâmbito23reuniõesdetrabalho,sendo4
com a Equipa de Avaliação Técnica e 4 com a Comissão de Avaliação/júri e restante entre a
equipaCITE/CIG.
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5.2.AutoridadeparaasCondiçõesdoTrabalhoACT
Paraodesenvolvimentodaacçãoinspectiva,aAutoridadeparaasCondiçõesdoTrabalhoACT)
dispõedeumcorpodepessoaldeinspecçãodotrabalho,investidodosnecessáriospoderesde
autoridadepública,conformedecorredasobrigaçõesinternacionaisassumidaspelaratificação
dasconvençõesdaOrganizaçãoInternacionaldoTrabalhonº81e129.Umestatutopróprio,
aprovado pelo DecretoLei nº 102/2000, de 2 de Junho, confere, ainda, a este corpo de
profissionaisasadequadascaracterísticasdeautonomiatécnicaedeindependênciafaceaos
interesses que possam prejudicar a sua acção, bem como regras específicas de deontologia
profissional.
Todo este estatuto visa proporcionar os necessários níveis de rigor a uma actuação que
beneficiadocritériodeoportunidadenaselecçãodeprioridadesdeintervençãoinspectiva,no
âmbito das visitas inspectivas nos locais de trabalho, de selecção de metodologias e
instrumentosdeacçãomaisaptosareconduziraocumprimentodalei,visandoaobtençãode
resultadosquetraduzamumsentidorealdeeficácia.
ApartirdeJaneirode2009,deixoudehaverafilosofiadequadrodepessoalparahavermapa
depessoal,nostermosdaLeinº12A/2008,de27deFevereiro.Onúmerodepessoasafectas
àinspecçãodotrabalho,segundodadosactualizadosem31deDezembrode2010,éde384.
Na identificação dos postos de trabalho, não são contabilizados o pessoal do serviço que se
encontre provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade geral,
ouprovidosemcargosemregimedecomissãodeserviço,ouaindaemexercíciodefunções
emgabinetesministeriais.
No âmbito da renovação do quadro inspectivo, em 2010 tomaram posse 148 inspectores e
inspectoras do trabalho recrutados/as em resultado da abertura de um processo de
recrutamento externo, a que corresponde o concurso aberto por Aviso nº 13086B/2007,
publicadonoD.R.,2ªsérie,nº138,ParteA,de19deJulho.
Estaintegração,consolidouatendênciadeocorpoinspectivocontarcommaisinspectorasdo
queinspectoresdotrabalho,dadoqueamaioriadaspessoasadmitidasnoreferidoconcurso
forammulheres.Assim,AACTcontou,noanode2010,com263inspectorasdotrabalhoe121
inspectoresdotrabalho.
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Ano

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total do Quadro

538

572

572

572 (a)

572(a)

572(a)

Lugares
preenchidos

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

150

136

286

146

161

307

148

180

328

134

177

311

-

-

-

-

-

-

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

136

130

266

117

133

250

123

160

283

113

151

264

103

150

253

121

263

384

Em serviço

Fonte: ACT
(a)Inclui 39 lugares a extinguir quando vagarem.



Gráfico30Distribuiçãodopessoaldainspecçãodotrabalhoporsexonosanosde2005a2010



Fonte:ACT
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5.3InstitutodoEmpregoeFormaçãoProfissional–IEFP,I.P
OInstitutodoEmpregoeFormaçãoProfissional,I.P.éoserviçopúblicodeempregoetem
pormissãopromoveracriaçãoeaqualidadedoempregoecombaterodesemprego,através
daexecuçãodepolíticasactivasdeemprego,nomeadamentedeformaçãoprofissional.Com
vistaàprossecuçãodasuamissãoeobjectivos,nodecorrerdoanode2010,tevenosseus
quadrosumtotalde3500pessoasadesempenharfunçõesnessesentido.
As5DelegaçõesRegionais,distribuídaspeloPaís,comáreascorrespondentesàsdonívelII
das Nomenclaturas de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), previsto no
DecretoLein.º317/99,de11deAgosto,enquadram81CentrosdeEmprego,28Centrosde
FormaçãoProfissionaldeGestãoDirecta,5CentrosdeEmpregoeFormaçãoProfissionale1
CentrodeReabilitaçãoProfissional.
AoníveldoIEFP,I.P.,temvindoaserimplementadoumconjuntodemedidasque,deforma
directa ou indirecta, contribuem para a promoção de igualdade entre homens e mulheres.
Deentreelas,destacamseasseguintes:
x

A componente sociocultural das modalidades de Formação Profissional

integra a temática de igualdade entre homens e mulheres, bem como a
formaçãodeformadores/asnestamesmamatéria.
x

Concessão de subsídio de acolhimento à população desempregada que

frequentem acções de formação com componentes teórica e prática, visando
reduzirosobstáculosà(re)inserçãosócioprofissional,emespecialdasmulheres,
nomeadamente as responsáveis por famílias monoparentais. Este subsídio
destinaseafazerfaceàsdespesasdeacolhimentocomdescendentesepessoas
adultas dependentes, quando, por motivo dessa formação, necessitem de
recorreraoapoiodeterceiros.

Quanto à integração da dimensão do género nas práticas formativas, na continuação da
estratégiadefinidadesde2003,continuouoCentroNacionaldeQualificaçãodeFormadores
do IEFP, I.P. a integrar na sua actividade o desenvolvimento de várias acções tendentes à
integração da dimensão do género nas práticas formativas, querendo contribuir para o
desenvolvimento de uma formação de qualidade consentânea com os valores de uma
sociedadedemocrática.
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5.4ComissãoparaaCidadaniaeIgualdadedeGénero–CIG

Em2010terminouoperíododevigênciadoIIIPlanoNacionalparaaIgualdade–Cidadaniae
Género(20072010)(IIIPNI),noqualaCIGteveresponsabilidadesdecoordenação.

A área 2 do III PNI (perspectiva de género em domínios prioritários de política) incluía dois
domíniosprioritárioscomrelevânciaparaotemadoRelatório:odaIndependênciaeconómica,
eodaConciliaçãoentreavidaprofissional,familiarepessoal.

Para execução das medidas previstasnaqueles domínios a CIG desenvolveu, entre outras, as
actividadesabaixoenunciadas.

Independênciaeconómica:

Com objectivos de sensibilização e informação foram organizados um Workshop sobre
EmpreendedorismoFeminino–umasoluçãonocombateàcrise,eumSemináriosobotema
Mulheres+Empreendedorismo=InovaçãoxCrescimento.

ACIGeaCITEorganizaramconjuntamenteolançamentodoPrémio“Igualdadeéqualidade”,
cuja 9.ª edição decorreu em 2010. Foram apresentadas 19 candidaturas, das quais, após
avaliação, foram seleccionadas 6 entidades distinguidas com Menção Honrosa: Ciclo Fapril –
Indústrias Metalúrgicas, S.A.; Espaço t – Associação para Apoio à Integração Social e
Comunitária; GEBALIS – Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, EEM; Imprensa Nacional 
Casa da Moeda (INCM); Nova Gráfica de Amaral, Rodrigues & Resendes, Ldª e Serviços
MunicipalizadosdeÁguaeSaneamentodaCâmaraMunicipaldeLoures.

No contexto do desenvolvimento de políticas activas de emprego e de promoção do
empreendedorismofemininofoicelebradoumprotocoloentreaCIGeaCASESnoâmbitodo
ProgramaNacionaldeMicrocrédito,destinadoaapoiaracriaçãodeprojectosempresariaisde
pequenadimensãoeacriaçãodenovosempregoseumprotocolocomaDirecçãoGeraldos
Serviços Prisionais, a Associação Nacional de Direito ao Crédito e a Associação Nacional das
Empresárias,visandofacilitaroacessodasmulheresaomicrocrédito.Nomesmosentido,aCIG
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manteveasuaparticipaçãonaRede“SerEmpreendedor@”,cujoobjectivoéodefomentaro
empreendedorismo feminino, mobilizar as mulheres desempregadas para o autoemprego,
bemcomoadivulgaçãodecasosdesucesso.

Conciliaçãoentreavidaprofissional,familiarepessoal:

No domínio da sensibilização e informação foram realizadas diversas acções dirigidas a
públicos estratégicos, além da manutenção do apoio ao portal “Universos de conciliação”,
destinadoadisponibilizarinformaçãosobrepráticasinovadorasnaáreadaconciliaçãoentrea
vidaprofissional,familiarepessoal.

Foieditadoedivulgado,em2010,umestudo(promovidopelaCIG)sobreatemáticaespecífica
doEmpreendedorismodasMulheresImigrantesemPortugal 13 ,quedecorreudanecessidade
de aprofundar o conhecimento das estratégias empresariais das mulheres imigrantes em
Portugal no tocante à sua extensão, intensidade e configuração, de modo a permitir a
definiçãodepolíticaseacçõestendoemcontaadimensãodegénero.

Aoníveldaintervenção,aCIGparticipounoprojectointernacionalEllosTambién,promovido
peloServiçoGalegoparaaIgualdade,sendoosoutrosparceirosaDirecçãoGeraldaMulherda
Junta deCastelaeLeãoeasAssociaçõesdeHomensparaaIgualdadedaGalizaedeLeão –
Homes pola Igualdade e Promoteo –, contando, ainda, com a colaboração das Associações
Hombres por la Igualdad, de Aragão, Hombrecitos de Madera, de Jerez e AHIGE. O projecto
tem como objectivos principais a promoção de redes de intercâmbio de informação,
experiências, resultados e boas práticas em matéria de conciliação e coresponsabilidade, a
partirdaactuaçãodasassociaçõesdehomensparaaigualdade,eacriaçãodeplataformasde
experimentação para o desenvolvimento conjunto de serviços, metodologias, ferramentas e
produtos que fomentem a aprendizagem mútua de novos enfoques e novos modelos de
gestão.

A CIG participou ainda nos trabalhos do Comité Técnico da Associação Portuguesa de Ética
Empresarial (APEE) para a criação de uma “norma guia de qualidade sobre organizações

13

Mulheres Imigrantes Empreendedoras, Jorge Malheiros e Beatriz Padilla (coord.), CIG, Colecção
Estudos de Género nº 7, Lisboa, 2010
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familiarmente responsáveis” na promoção da conciliação entre a vida familiar, pessoal e
profissional.

5.5ProgramaOperacionaldoPotencialHumano(QREN):Eixo7–IgualdadedeGénero
A promoção da igualdade de género é um dos 10 objectivos estratégicos para o
desenvolvimento de Portugal assumidos pelas autoridades portuguesas junto da Comissão
Europeia,noâmbitodoQuadrodeReferênciaEstratégicoNacional(QREN).
Nestecontexto,aagendaparaoPotencialHumanoestabeleceucomodesígnioapromoçãode
intervençõesnoâmbitodoempregoprivadoepúblico,daeducaçãoeformaçãoedaformação
avançada,promovendoamobilidade,acoesãosocialeaigualdadedegénero,numquadrode
valorização e aprofundamento de uma envolvente estrutural propícia ao desenvolvimento
científicoetecnológicoeàinovação.
Estas prioridades são concretizadas através de tipologias de intervenção distribuídas por 10
eixos, entre os quais oEixo 7 – Igualdade de Género, que tem como objectivo fundamental
difundir uma cultura de igualdade através da integração da perspectiva de género nas
estratégiasdeeducaçãoeformação,aigualdadedeoportunidadesnoacessoenaparticipação
no mercado de trabalho, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a prevenção da
violência de género e a promoção da eficiência dos instrumentos de política pública na
promoção da igualdade de género e de capacitação dos actores relevantes para a sua
prossecução.

Tabela24:TipologiasdeintervençãoexistentesnoEixo7doPOPH
TipologiadeIntervenção

Designação

7.1

SistemaEstratégicodeInformaçãoeConhecimento

7.2

PlanosdeIgualdade

7.3

ApoioTécnicoeFinanceiroàsONG's

7.4

Apoio a projectos de formação de públicos
estratégicos

7.5

Sensibilizaçãoedivulgaçãodaigualdadedegénero
eprevençãodaViolênciadeGénero

7.6

Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e
Criação de Redes empresarias de Actividades
económicasgeridaspormulheres

7.7

Projectos de Intervenção no combate à Violência
deGénero
Fonte:GestorPOPH
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DeentreasTipologiasdeintervenção,uma(a7.6.)refereseaoApoioaoEmpreendedorismo,
Associativismo e Criação de Redes Empresariais de Actividades Económicas Geridas por
Mulheres,quetemcomoobjectivopromoverestratégiasdeapoioaoempreendedorismodas
mulheres e incentivar o associativismo e a criação de redes, favorecendo o auto emprego, a
capacidadeempresarialeaqualidadedasuaparticipaçãonavidaactiva.Até31deDezembro
de2010foramfinanciados105projectos.

6. ACÇÃO INSPECTIVA SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO TRABALHO, NO EMPREGO E NA
FORMAÇÃOPROFISSIONAL
Compete à ACT a verificação do cumprimento das normas que regulam a igualdade no
trabalhoenoacessoaoemprego,nomeadamentedasdisposiçõeslegaisconstantesdoCódigo
doTrabalhoesuaRegulamentação,queaplicamoprincípiodaigualdadedetratamentoentre
aspessoaseestabelecemumquadrojurídicoparaocombateàdiscriminação.
Nestedomínio,asacçõesdecontroloedefiscalizaçãoresultam,porumlado,deumaacção
próactiva, de carácter essencialmente preventivo, definida no Plano de Acção Inspectiva da
ACT,e,poroutrolado,deumaacçãoreactiva,resultantedequeixasapresentadas.
A acção inspectiva é exercida com a finalidade de promover a melhoria das condições de
trabalho, assegurando o cumprimento das disposições integradas no seu âmbito de
competência. No decurso da actividade inspectiva, são prestadas informações, conselhos
técnicosourecomendaçõesaentidadesempregadorasetrabalhadores/as.
No ano de 2010, foram realizadas 4.358 visitas inspectivas de prevenção e verificação da
discriminação e condições de trabalho e emprego de grupos vulneráveis de trabalhadores,
incluindo,nestenúmerototal,858emmatériadeigualdadeenãodiscriminaçãonotrabalhoe
noempregoemfunçãodogénero.
Em resultado da actividade inspectiva desenvolvida durante o ano de 2010, os serviços
desconcentrados da ACT, a nível nacional, procederam ao levantamento de 25 autos de
notícia, por motivo de infracções praticadas pelas entidades empregadoras relativas à
proibiçãodogozodosdireitosdeparentalidadeporpartedetrabalhadores/as.
Àsreferidasinfracçõeslaborais,correspondeuaaplicaçãodecoimas,emfunçãodovolumede
negócios das empresas e do grau de culpa, cujo montante mínimo totalizou o valor de €
43.452,00.
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Neste âmbito, no período considerado, os serviços desconcentrados da ACT procederam ao
levantamento de 73 autos de notícia, por motivo de infracções verificadas em matéria de
direito à igualdade, a que correspondeu a aplicação de coimas com montantes mínimo de €
290.292,00.
Dentrodoâmbitodasmatériasqueseintegramsobchapéudaigualdadeenãodiscriminação,
a ACT optou por informaticamente destrinçar as que estatisticamente têm mais
representação:
Assim,pormotivodesituaçõesdeassédionotrabalho,comoobjectivoouoefeitodeafectar
a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidatório, hostil ou desestabilizador, foram
levantados18autosdenotícia,aosquaiscorrespondeuaaplicaçãodecoimascujosmontantes
mínimototalizaramovalorde€85.170,00.
Pormotivodesituaçõesdeigualdadedeacessoaempregoenotrabalhoforamlevantados13
autos de notícia, aos quais correspondeu a aplicação de coimas cujos montantes mínimo
totalizaramovalorde€112.812,00.
Pormotivodeinfracçõesaodeverdeafixação,naempresa,dainformaçãorelativaaosdireitos
edeveresdetrabalhadoresetrabalhadorasemmatériadeigualdadeenãodiscriminação,os
serviços da ACT procederam ao levantamento de 27 autos de notícia, a que correspondeu a
aplicaçãodecoimascujomínimocorrespondeua€11.934,00.
Por último, e com carácter residual, encontramse outras matérias da igualdade e não
discriminação que não se enquadram nos subgrupos supra mencionados, tendo sido
identificadas 6 situações irregulares que foram objecto de procedimento coercivo, mediante
aplicaçãodecoimasdecujomínimoascendeua€14.280,00.

6.1Critériosobservadosnaescolhadasacçõesdecontroloedeinspecção
DeacordocomosreferenciaisdeacçãoinspectivadaACTparaoperíodocompreendidoentre
2008 e 2010, são domínios de intervenção principais da actividade inspectiva as matérias
susceptíveisdegerarumaefectivamaisvaliareguladora,aosseguintesníveis:
a)reduçãodosacidentesdetrabalhoedasdoençasprofissionais;
b)eliminaçãodotrabalhonãodeclaradoeirregular;
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c)garantiasfundamentaisassociadasaotrabalhodigno,comespecialrelevopara
a protecção do salário, da igualdade e não discriminação no trabalho e no
empregoedascondiçõesdeinformação,consultaediálogosocial.
Constituem,entreoutrosreferenciaisnacionaisqueconvergiramparaaelaboraçãoeexecução
doPlanoTrianualdaACT,oIIIPlanoNacionalparaaIgualdade–CidadaniaeGénero(2007
2010)–IIIPNI,especialmente,quantoaosseguintesobjectivos:
a)execução eficaz do princípio da igualdade de tratamento entre homens e
mulheres no acesso ao emprego, progressão na carreira e acesso a lugares de
decisão;
b)reforço dos mecanismos de fiscalização na identificação de casos de
discriminação em função do sexo, nomeadamente em sede de negociação
colectivaedoconteúdonormativodasconvençõescolectivasdetrabalho;
c)fiscalizaçãodasformasdetrabalhonãodeclaradoeprecárioirregular;
d)prevenção,combateedenúnciadoassédiosexualemoralnolocaldetrabalho.
A igualdade e a prevenção da discriminação no trabalho, no emprego e na formação
profissional,aconciliaçãodaactividadeprofissionalcomavidafamiliarepessoalsãomatérias
em que se desenvolvem os objectivos da ACT, no eixo do trabalho digno do Plano de Acção
Inspectiva de 20082010. O programa dirigido à prevenção e controlo da discriminação e
condições de trabalho e emprego de grupos vulneráveis de trabalhadores e trabalhadoras
incluiumaacçãodesenvolvidanoâmbitodaigualdadeenãodiscriminaçãonotrabalhoeno
empregoemfunçãodogénero.
No domínio da discriminação em geral, a ACT tem privilegiado uma acção pedagógica de
sensibilização, informação e orientação, de forma a que entidades empregadoras,
trabalhadores e trabalhadoras tomem conhecimento de direitos e deveres e do modo mais
adequadodeobservarasdisposiçõesemmatériadeigualdade.
Todavia,apráticadequalqueractodiscriminatórioconsagradonoCódigodoTrabalhoesua
Regulamentaçãointegraapráticadecontraordenaçãomuitograve,punívelcomcoima,sem
prejuízodaeventualresponsabilidadecivil.
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7.ANÁLISEDASQUEIXASAPRESENTADASEMMATÉRIASRELACIONADASCOMAVIOLAÇÃO
DALEGISLAÇÃODAIGUALDADEENTREMULHERESEHOMENSNOTRABALHO,NOEMPREGO
ENAFORMAÇÃOPROFISSIONAL
Nesteponto,dásecontadeelementosrelativosadiferentesorganismoscomcompetências
específicasnamatéria,designadamente:AutoridadeparaasCondiçõesdeTrabalho(ACT)e
ComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmprego(CITE).

7.1.AutoridadeparaasCondiçõesdoTrabalho–ACT
Nãoexisteinformaçãodesagregadaporassuntosreferentea2010.

7.1.1.AcidentesdetrabalhoobjectodecomunicaçãoàACT
Aocorrênciadeacidentesdetrabalhoededoençasprofissionaissãoumindicadorsignificante
daexistênciadedisfunçõesnoslocaisdetrabalhoerespectivasenvolventes.
AinformaçãodasuaocorrênciapermiteàACTdireccionarcomassertividadeasuaactividade
inspectivaparaasactividadeseorganizaçõesprodutivasondeseverificam,comvistaamelhor
conhecerasnecessidadesdecorrecçãoedeadopçãodemedidasdeprevenção.
AsprincipaisfontesdeconhecimentodaverificaçãodeacidentesdetrabalhodaACTsão:
 as participações obrigatórias dos empregadores, a que no caso da construção
civilacrescemasparticipaçõesdasentidadesexecutantesedosdonosdeobra;
asparticipaçõesdasautoridadespoliciais;e
acomunicaçãosocial.
O acidente de trajecto ou in itinere, apesar de também originar vítimas mortais, pode ser
excluído deste classificativo quando seja possível concluir, de acordo com a experiência
comum, que os factores causais identificados são significativamente alheios ao campo de
intervençãocorrectivasusceptíveldegestãoporpartedoempregador.
AACTtemotratamentodosacidentesdetrabalhoobjectodeinquéritoorganizadosegundo
os seguintes parâmetros de ocorrência: actividade económica, dimensão da empresa, mês,
dias da semana, forma e trabalhadores nacionais versus trabalhadores estrangeiros, e agora
porgénerodo(a)trabalhador(a).

96

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 -

Relativamenteaosacidentesdetrabalhoocorridosnoanode2010equetenhamsidoobjecto
de comunicação à ACT ou dos quais tenha tido conhecimento por qualquer forma, foram
objecto de inquérito da ACT 130 acidentes mortais, dos quais 127 são homens e 3 são
mulheres.

7.2.ComissãoparaaIgualdadenoTrabalhoenoEmpregoCITE
Duranteoanode2010,foramrecebidas116queixas(58em2006;65em2007;36em2008;
164em2009).
Tabela25–Queixasapresentadasem2010àCITEporgrandesáreas
QueixasapresentadasàCITE–2010

2010

Parentalidade

70

Discriminaçãoemfunçãodosexo

29

conciliaçãoactividadeprofissional/vidafamiliar

17

ForadoâmbitodaCITE

0
TOTAL

116
Fonte:CITE



Tabela26–QueixasapresentadasàCITE,desagregadasporassunto20062010
Queixasdesagregadasporassunto

2006

2007

2008

2009

2010











lactante

19

28

12

66

42

Discriminaçãoporparentalidade

11

24

9

12

10

Despedimentodetrabalhadoragrávida

3

3

4

10

2

Licençasporparentalidade–Subsídioderefeição

5

1

2

10

2

Licençaporparentalidade–SubsídiodefériaseNatal









1

Gozodelicençaparental









3

Nãorenovaçãodecontratoatermodetrabalhadoragrávida,puérperaou
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2

0

0

0

0

Despedimentodepai/mãetrabalhador/a

2

1

2

0

10

Subsídiodeprodutividade/prémiosxparentalidade

1

1

0

1

1

Cessaçãodeacumulaçãodefunçõesdetrabalhadoragrávida

1

0

0

0

0

Subsídiodeparentalidade

1

1

0

10

0

Assédiosexual

2

0

0

1

1

Assédiomoral

1

1

3

2

6

Acessoaoemprego

1

0

0

0

0

Condiçõesdetrabalho

1

0

0

6

12

Desigualdadesalarial

1

1

1

0

0

Discriminaçãoemfunçãodosexo









6

Outrotipodediscriminação









4

Amamentação

3

0

0

10

3

Flexibilidadedehorário/conciliaçãovidaprofissionalcomvidafamiliar

1

1

0

8

14

Alteraçãodohoráriodetrabalho

1

3

1

2

0

Marcaçãodeférias

1

0

0

0

0

ForadoâmbitodaCITE

0

0

0

27

0

58

65

36

164

116

TOTAL

Fonte:CITE


A distribuição das queixas por assunto é relativamente dispersa, observandose no entanto
queagrandeáreadaparentalidadeéondeseregistamomaiornúmerodequeixasdirigidasà
CITE,seguidadaáreadaconciliaçãoentreavidaprofissionaleavidafamiliar.

Quanto à actuação da CITE em termos de seguimento das queixas apresentadas, em termos
genéricos,eporrespeitoaoprincípio docontraditório,ésempreouvidaaentidade contraa
qualaqueixaéapresentada,sendolhedadaoportunidadedeapresentarassuasexplicações.
Todos os elementos disponíveis são apreciados no seu conjunto, cabendo depois à CITE dar
parecer,recomendandooprocedimentoquelhepareceaplicávelaocaso.
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8.CONCILIAÇÃOENTREAACTIVIDADEPROFISSIONALEAVIDAFAMILIAREPESSOAL
Constituindose como um direito dos trabalhadores e trabalhadoras consagrado na
Constituição da República Portuguesa, a conciliação da actividade profissional com a vida
familiaréumdoseixosfundamentaisdapolíticadepromoçãodaigualdadeentremulherese
homens ao nível da sua participação laboral, das possibilidades de realização profissional e
familiaretambémdoenvolvimentoequitativonasresponsabilidadesfamiliares.

8.1.AlgunsindicadoressobreaarticulaçãodotrabalhocomavidafamiliarMóduloadhoc
sobre“ConciliaçãoentreTrabalhoeFamília”doInquéritoaoEmpregoINE
Osdadosabaixoindicadossãoosúltimosdisponíveisereportamsea2005.
8.1.1.Modalidadesdeacolhimentodecrianças
A análise dos tipos de acolhimento de cuidado de crianças utilizados pela população
empregada,comfilhos/asatéaos15anosdeidade,permiteverificarqueorecursoaserviços
deacolhimentopagoséoqueregistamaiorfrequência(tabela22).Segundodadosde2005,
referentes ao módulo ad hoc sobre “Conciliação entre Trabalho e Família” do Inquérito ao
EmpregodoINE,33,9%dapopulaçãoempregada,comfilhos/asacargo,recorreaumserviço
pagodeacolhimentodecrianças. 14 Apercentagemdemulherestrabalhadorasquerecorrea
estetipodeserviçosésuperiorem6%àpercentagemdehomensnamesmacondição.
Pertodeumquartodapopulaçãoempregadarecorre,poroutrolado,aoapoiodefamiliares,
vizinhos ou amigos para cuidado dos/as filhos/as, dispondo, assim, de um suporte, não
remunerado.Sãonovamenteasmulheresquemaisrecorremaestetipodeapoio,comuma
diferença percentual de 6,6 pontos quando comparadas com os homens. Apenas 13,8% da
populaçãoempregadadeixaos/asfilhos/asaocuidadodocônjuge.Sãosobretudooshomens
que o fazem (cerca de 23% de homens para 4% de mulheres), o que significa que são as
mulheres, mais do que os homens, que se encontram fora do mercado de trabalho na
prestaçãodecuidadosacrianças.
De destacar nesta distribuição, que 28,5% das pessoas inquiridas não recorre a qualquer
serviço de acolhimento. Podendo considerarse que muitos destes casos digam respeito a
14

Estão abrangidos nesta categoria todos os serviços, públicos ou privados, remunerados ou subsidiados, de apoio

social, educativo ou cultural. Estão também incluídos nesta categoria os serviços de cuidado prestados por familiares,
desde que pagos.
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crianças com idades mais avançadas, com menor nível de dependência e cujo cuidado não
passenecessariamentepelasupervisãoatempointeiroporpartedeumapessoaadulta,não
deixa de merecer atenção que um grande número de pais e mães trabalhadores/as não
recorraaqualquerserviçoparacuidadodos/asfilhos/as.

Tabela 27  Indivíduos empregados dos 15 aos 64 anos de idade, segundo o sexo, por principal
tipodeserviçodeacolhimentoutilizadoparaos/asfilhos/as/filhos/asdocônjuge,commenosde
15anosdeidade


Total

Homens

Mulheres
Milhares

Milhares
Milharesde


de

%

de
%

%
indivíduo

indivíduos
indivíduos

s
Total

1828,2

100,0

962,0

100,0

866,3

100,0

Serviçodeacolhimento;préescola

620,6

33,9

299,0

31,1

321,6

37,1

Cônjuge/companheiro/a

252,7

13,8

220,6

22,9

32,1

3,7

432,1

23,6

197,3

20,5

234,7

27,1

521,7

28,5

244,2

25,4

277,6

32,0

§

§

§

§

§

§

Familiares/vizinhos/amigos(não
remunerados)
Nãorecorreanenhumtipodeserviçode
acolhimento
Nãoresposta

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"


Quando se analisa a população empregada com responsabilidade de cuidado de outras
crianças com idades até 15 anos, que não os próprios filhos ou filhas, e de outras pessoas
dependentes, como pessoas com doença, deficiência, ou idosas, verificamse, em geral,
valores reduzidos. Cerca de 91,1% da população não tem este tipo de responsabilidades de
cuidado.Estedadoapresenta,contudo,variaçõessignificativasemfunçãodosexo.Enquanto
pertode13%dasmulheresentreos15eos64anosdeidadeprestaestestiposdecuidados,
menosde5%dehomensofaz.Cercade7%dasmulherestempelomenosumacriançanão
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suafilhaacargo,porcomparaçãocomcercade3%doshomens.Nomesmosentido,4,7%das
mulheres cuida de outras pessoas dependentes, por comparação com 1,9% de homens. O
númerodecasosemqueaspessoasinquiridasseencontramsimultaneamenteresponsáveis
pelo cuidado de outras crianças e pelo cuidado de outros dependentes, embora pouco
expressivo,é,igualmente,superiornasmulheres.Asdiferençascombasenosexosãomenos
expressivas na população empregada. Verificase, por outro lado, que este tipo de
responsabilidades se encontra mais presente nas categorias de pessoas desempregadas e
inactivas,particularmentenasmulheres.

Tabela28Indivíduosdos15aos64anosdeidadesegundoacondiçãoperanteotrabalhoesexo,por
prestação de cuidados regulares a outras crianças com menos de 15 anos ou a outras pessoas
dependentes(doentes,deficientes,idosas)
Total
Milhares de
Total

236,6

44,2

6.477,9

100,0

4,8

3,3

0,6

91,1

3.512,7

95,0

67,0

11,3

3.335,4

100

2,7

1,9

0,3

95,0

3.596,6

248,7

169,6

33,0

3.142,5

100

6,9

4,7

0,9

87,4

4.805,8

185,4

146,8

26,8

4.441,1

100,0

3,9

3,1

0,6

92,4

2.579,6

61,1

45,8

8,5

2.460,7

100

2,4

1,8

0,3

95,4

2.226,2

124,3

101,0

18,3

1.980,3

100

5,6

4,5

0,8

89,0

398,7

25,4

12,0

§

357,8

100,0

6,4

3,0

§

89,7

191,1

§

§

§

178,2

%

100

§

§

§

49,8

Milhares de

207,6

18,1

7,5

§

179,5

indivíduos
%
Milhares de

Mulheres

indivíduos
%
Milhares de

Total

indivíduos
%

Empregados/as

Milhares de
Homens

indivíduos
%
Milhares de

Mulheres

indivíduos
%

Desempregados/as

Milhares de
Total

indivíduos
%
Milhares de

Homens

Nenhuma das
situações

343,8

Milhares de
Homens

Ambas as
situações

7.109,2

indivíduos
%

Total

A outras pessoas
A outras crianças com
dependentes com 15
menos de 15 anos
ou mais anos

indivíduos

101

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 Mulheres

indivíduos
%
Milhares de

Total

indivíduos
%
Milhares de

Inactivos/as

Homens

indivíduos
%
Milhares de

Mulheres

indivíduos
%

100

8,7

3,6

§

86,5

1.904,7

133,0

77,8

14,0

1.679,1

100,0

7,0

4,1

0,7

88,2

741,9

26,6

16,7

§

696,5

100

3,6

2,3

§

93,9

1.162,8

106,4

61,0

12,3

982,7

100

9,2

5,2

1,1

84,5

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"


Na análise dos motivos que levam mulheres e homens, com crianças a cargo, a não
trabalharem, ou a trabalharem menos horas, observouse que a falta de serviços de
acolhimentodecriançasépenalizadorasobretudoparaasmulheres.Osmotivosquelevamos
homens a não trabalharem, ou a trabalharem menos horas, não estão em 99,1% dos casos
relacionados com o cuidado de crianças. 15,6% das mulheres afirma, por outro lado, não
trabalhar,outrabalharmenoshoras,devidoàfaltadeserviçosdeapoioecuidadoàscrianças.

Tabela29Indivíduosdos15aos64anosdeidadequenãotrabalhamounãotrabalhammais
horasdevidoàfaltadeserviçosdeacolhimentoparacrianças,segundoosexo
Total
Milhares de
indivíduos
Total
Não trabalham ou não trabalham mais horas devido à falta
de serviços de acolhimento para crianças

Homens
%

Milhares de
indivíduos

Mulheres
%

Milhares de

%

indivíduos

146,2

100

34,1

100

112,1

100

17,3

11,8

§

§

17,0

15,6

128,5

87,9

33,8

99,1

94,7

84,5

§

§

§

§

§

§

Não trabalham ou não trabalham mais horas devido a outra
razão não relacionada com a falta de serviços de
acolhimento para crianças
Não resposta

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"
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8.1.2.Flexibilidadenagestãodoshorárioseausênciasaotrabalhodevidoarazõesfamiliares

Tabela 30  – Indivíduos empregados dos 15 aos 64 anos de idade segundo o sexo, por
possibilidadedealteraremohoráriodetrabalhodiáriodevidoarazõesfamiliares
Total

Homens

Mulheres

Portugal
2º trimestre de 2005

N.º (milhares de
indivíduos)

%

N.º (milhares de

%

indivíduos)

N.º (milhares de

%

indivíduos)

Geralmente têm essa possibilidade

2 140,1

44,5

1 097,4

42,5

1 042,7

46,8

Raramente têm essa possibilidade

754,3

15,7

400,1

15,5

354,1

15,9

Não têm essa possibilidade

1 880,5

39,1

1 061,3

41,1

819,2

36,8

30,9

0,6

20,8

0,8

10,1

0,5

4 805,8

100

2 579,6

100

2 226,2

100

Não resposta
Total

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"


A maioria das pessoas empregadas inquiridas (54,8%) não tem, ou raramente tem,
possibilidade de alterar o horário de trabalho diário devido a razões familiares. Esta é uma
tendência que afecta quase indiferenciadamente homens e mulheres, reunindo
respectivamente 56,6% das respostas no caso dos homens e 52,7% no caso das mulheres.
Aindaassim,hámaismulheresdoquehomensacondicionaroseuhoráriodetrabalhodiário
porrazõesdeordemfamiliar.

Tabela 31  Indivíduos empregados dos 15 aos 64 anos de idade segundo o sexo, por
possibilidadedeseausentaremdotrabalhodiascompletos(semutilizardiasdefériasou
licençaprevistaporLei)devidoarazõesfamiliares
Total
Portugal
2º trimestre de 2005

Homens

N.º
(milhares de

Mulheres

N.º
%

indivíduos)

(milhares de

N.º
%

indivíduos)

(milhares de

%

indivíduos)

Geralmente têm essa possibilidade

1 549,9

32,3

808,4

31,3

741,5

33,3

Raramente têm essa possibilidade

598,8

12,5

314,0

12,2

284,8

12,8
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Total

2 625,2

54,6

1 436,1

55,7

1 189,2

53,4

31,9

0,7

21,2

0,8

10,7

0,5

4 805,8

100

2 579,6

100

2 226,2

100

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"

Omesmoseverificaseseatentaràpossibilidadedeausênciadotrabalhopordiascompletos
devidoarazõesfamiliares.Comefeito,maisdemetadedosindivíduosempregadosinquiridos
– 54,6% – respondeu não ter essa possibilidade. Os dados apontam para o facto de esta
dificuldadeafectardeformaquasesemelhantehomens(55,7%)emulheres(53,4%).

Tabela32Indivíduosempregadosdos15aos64anosdeidadesegundoosexo,porausênciado
trabalhonosúltimos12mesesdevidoaemergênciasfamiliares(semutilizarférias)
Total
Portugal
2º trimestre de 2005

Homens

N.º
(milhares de

N.º
%

indivíduos)
Não se ausentaram do trabalho devido a
emergências familiares

Mulheres

(milhares de

N.º
%

%
(milhares de indivíduos)

indivíduos)

3 941,3

82,0

2 234,1

86,6

1 707,3

76,7

109,6

2,3

30,5

1,2

79,1

3,6

28,1

0,6

9,5

0,4

18,6

0,8

709,6

14,8

294,9

11,4

414,7

18,6

17,1

0,4

10,6

0,4

§

§

4 805,8

100

2 579,6

100

2 226,2

100

Ausentaram-se do trabalho devido a
emergências familiares, recorrendo a dias de
licença prevista por lei, remunerada
Ausentaram-se do trabalho devido a
emergências familiares, recorrendo a dias de
licença prevista por lei, não remunerada
Ausentaram-se do trabalho devido a
emergências familiares, recorrendo a outras
medidas
Não resposta
Total

Fonte:INE,InquéritoaoEmpregoMóduloadhoc2005"Conciliaçãodavidaprofissionalcomavidafamiliar"
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Ainda segundo os dados deste módulo ad hoc do Inquérito ao Emprego do INE, a grande
maioria dos indivíduos empregados inquiridos (82%) declarou não se ter ausentado do
trabalhodevidoaemergênciasfamiliaresnosúltimos12meses.Asmulheressão,noentanto,
aquelas que mais se ausentam do trabalho para dar resposta a estas situações (23%),
comparativamentecomoshomens(13%).


8.2.GozodeLicençasparentais
A protecção social neste domínio foi amplamente alargada com a introdução em 2008 dos
subsídiosparentaissociais,sujeitosacondiçãoderecursosequetêmcomoobjectivoapoiaras
famílias em situação de especial carência económica. Em 2009, procedeuse a uma ampla
reestruturação dos subsídios parentais, alargando em geral a sua duração e combinando
maiores incentivos à partilha das licenças, no âmbito dos subsídios parentais iniciais, com a
extensãodosdireitosindividuais,reflectidanossubsídiosparentaisalargados.
A evolução do usufruto destas licenças e correspondentes benefícios é demonstrada pelos
registosdaSegurançaSocialqueindicamonúmeroeotipodesubsídiosatribuídosrelativosà
parentalidade, sendo de salientar que as alterações legislativas complexificam a leitura dos
elementosquantitativos,emespecialnoanodetransiçãoi.e.em2009,peloqueaanálisedos
dadosdeverárevestirsedealgumaprudência.
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Anos

2005

Crianças nascidas*

2007

2008

2009

2010

109.399

102.492

104.594

99.491

101.800

42.982

45.687

45.973

53.278

58.064

(% no total de crianças nascidas)

39,3

44,6

44,0

53,6

57,0

(% no total das licenças das mulheres)

56,5

60,7

61,2

62,6

71,2

32.945

37.552

38.442

44.447

49.816

(% no total de crianças nascidas)

30,1

36,6

36,8

44,7

48,9

(% no total das licenças das mulheres)

43,3

49,9

51,2

52,2

61,1

413

551

577

8.593

19.711

(% no total de crianças nascidas)

0,4%

0,5%

0,6%

8,6%

19,4%

(% no total das licenças das mulheres)

0,5%

0,7%

0,8%

10,1%

24,2%

76.125

75.297

75.128

85.085

81.514

69,6%

73,5%

71,8%

85,5%

80,1%

3.945

7.100

Homens que receberam subsídio por licença obrigatória (5 dias até Abril de 2009 e 10 dias
desde Maio de 2009)

Homens que receberam subsídio por licença parental de uso exclusivo do pai (15 dias até
Abril de 2009 e 10 dias desde Maio de 2009)

Homens que partilharam licença de 120/150 dias

Mulheres que receberam subsídio por licença de 120/150 dias
(% no total de crianças nascidas)
Homens que receberam subsídio social de paternidade/subsídio social parental**
(% no total de crianças nascidas)

4,0%

7,0%

17,9%

33,4%

7.257

22.094

21.244

6,9%

22,2%

20,9%

(% no total das licenças das mulheres que beneficiam do subsídio social de maternidade)
Mulheres que receberam subsídio social de maternidade/subsídio social parental*
(% no total de crianças nascidas)

Fontes: Instituto de Informática, IP - MTSS; INE
Notas: n.d. - não disponível; * Nados-vivos (dados provisórios para 2010: n.º de "testes de pézinho" do INSA);** esta medida apenas existe desde 2008; O mesmo
beneficiário pode ter tido processamento em mais de um benefício, pelo que, tal constrangimento deverá ser tido em conta na utilização e análise dos dados




O quadro acima faz um resumo da evolução nos últimos cinco anos, podendose apreciar o
crescimento da utilização das licenças a que o pai tem direito e uma evolução positiva da
partilha. Em termos de tendências observase um crescimento no usufruto dos subsídios
destinadosaopai,quernoâmbitodoSubsídioParentalInicialdeUsoExclusivodoPai,querno
âmbito do Subsídio Parental Inicial com partilha, bem como ao nível do Subsídio Parental
Social.Dereferiracontinuaadesãodospaistrabalhadoresàpartilhadelicençaparentalque
passoude0.05%em2005para24.2%em2010.

8.3.Respostassociaisdeapoioàinfância

Em 2010, a taxa de cobertura proporcionada por Creches e Amas para a primeira infância
atingiu os 34,4% (dados provisórios), sendo expectável que a conclusão das intervenções
financiadas ao abrigo do PARES e demais obras actualmente em execução eleve esse valor
para 38,7%. Deste modo, a plena execução do PARES leva Portugal à clara superação do
compromisso internacional firmado no Concelho Europeu de Barcelona em 2002 e que
consistiaematingirnoano2010umataxadecoberturade33%paraaprimeirainfância.
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8.4.Rededeequipamentospréescolareactividadesextracurriculares

A Rede de Equipamentos PréEscolar 15 , cujo objectivo é o de aumentar o número de
vagasempréescolarparaascriançasdos3aos5anoseauniversalidadedaofertado
últimoanonadaeducaçãopréescolar(criançasde5anos),vemreforçarascondições
de igualdade no desenvolvimento socioeducativo das crianças e a conciliação da vida
pessoal,familiareprofissionaldasfamíliasjovens.



Tabela34–TaxadeparticipaçãodaredeEquipamentosPréEscolar


Fonte:Eurostat


8.5.Respostassociaisparapessoasidosas–Equipamentoseserviços

O Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) veio ampliar o apoio ao reforço da
Rede de Serviços e Equipamentos, estando prevista a criação de mais 5.700 lugares em
respostassociaisdestinadasapessoasidosas.

TendoemcontaaevoluçãodoslugaressegundoosdadosdaCartaSocial,de2004a2010,a
queacresceráaconclusãodasintervençõesfinanciadasaoabrigodoPARES,doPOPHedemais
obras em execução, estimase um aumento de 54.687 lugares para pessoas idosas,
representandoumcrescimentonasrespostasdaordemdos29% 16 .
8.6.Cuidadoscontinuadosintegradosapessoasemsituaçãodedependência

Os Cuidados Continuados Integrados estão centrados na recuperação global da pessoa,
promovendoasuaautonomiaemelhorandoasuafuncionalidade,noâmbitodasituaçãode
dependênciaemqueseencontra.

15
16

ME.
GEP, Carta Social, ISS, IP.
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Através da RNCCI e das suas diversas valências  Unidade de Convalescença; Unidade de
Média Duração e Reabilitação; Unidade de Longa Duração e Manutenção; Unidade de
Cuidados Paliativos  asseguradas pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo sector privado mas
sobretudo pelo sector solidário, com especial enfoque nas Santas Casas da Misericórdia, são
prestadoscuidadosdesaúdeedeapoiosocialdeformacontinuadaeintegradaapessoasque
seencontramemsituaçãodedependência.

Centrados na recuperação global da pessoa, estes serviços, iniciados experimentalmente em
2006,estãogeneralizadosatodooterritórionacionaldesde2007,representandoumagrande
valiaparaasfamíliasdoindivíduodependente.ARNCCIcontavaemDezembrode2010 17 com
5.386 lugares de internamento, dos quais 853 em Unidades de Convalescença, 1.709 em
Unidades de Média Duração e Reabilitação, 2.587 em Unidades de Longa Duração e
Manutençãoe237emUnidadesdeCuidadosPaliativos.
8.7.Equipamentossociaisparaapoioapessoascomdeficiência

NoâmbitodoPARESedoPOPHforamaprovadosmaisde5.200lugaresemrespostassociais
destinadasapessoascomdeficiência,designadamenteasrespostasLarResidencial,Residência
Autónoma, Centro de Actividades Ocupacionais e Serviço de Apoio Domiciliário. Tendo por
referência a capacidade existente em 2004, registouse até 2010 um crescimento muito
significativo de 23% e que deverá alcançar os 55% após a concretização dos projectos
aprovadosnoPARESePOPH.


17
Relatório de monitorização do desenvolvimento e da actividade da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI) 2010
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Quadro21–caracterizaçãodosabrangidosporMedidaegénero
















































104

RELATÓRIO SOBRE O PROGRESSO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS NO
TRABALHO, NO EMPREGO E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
– 2010 -




*Númerodeabrangidosenvolvidosemcomponentesdemedidas(ex.MajoraçõesemILE)que
jáestãocontabilizadosnamedidaprincipal.

Fonte:IEFP,I.P.:ActividadeRegistadaemAplicaçõesinformáticas
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