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CONSTRUIR UM MERCADO DE TRABALHO COM MAIS IGUALDADE
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, uma organização chapéu de associações da área
da igualdade de género e direitos humanos de mulheres, juntamente com o Núcleo de Lisboa e Vale do
Tejo do PEJ Portugal (comité nacional da associação
europeia EYP/PEJ European Youth Parliament), a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres
(APEM) e a REDE Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens,
com a colaboração da Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego e a Organização Internacional do Trabalho, criou esse espaço de partilha e
de reflexão sobre este tema tão importante para o
desenvolvimento social sustentável: igualdade e nãodiscriminação no mercado de trabalho. O objectivo
deste fórum é simples, mas muito prático - Criar um
fórum intergeracional, intersectorial e interideoló-

gico para pensar, em conjunto, como construir um
mercado de trabalho com oportunidades mais iguais.
O mercado de trabalho assiste hoje a desafios novos
e de grande dimensão: não é para pessoas velhas,
nem para pessoas novas - não está a servir ninguém.
Oportunidades desiguais geram desigualdade na distribuição do rendimento, na manutenção do emprego, na conciliação familiar e na realização pessoal e
profissional de todas/os. Oportunidades iguais asseguram uma melhor gestão de recursos humanos para
um desenvolvimento sustentável e justo da economia
e da sociedade. Mulheres e homens vivem de formas
diferentes e desiguais o sistema laboral. Perceber essas diferenças e combater as desigualdades é uma
missão de todas/os, incluindo da Sociedade Civil. E é
este o desafio que a PpDM propõe nos próximos dias
22, 23 e 24 de Fevereiro em Lisboa.

AS DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO EM PORTUGAL
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m Portugal, a Constitução consagra
o direito ao trabalho e à igualdade
de oportunidades. Mas será que
conseguimos atingir estes princípios? A
prática demostra que não. Actualmente,
apesar da lei estabalecer a obrigatoriedade de pagar um salário igual para trabalho igual, ainda estamos muito longe
do equilíbrio. Ao analisarmos a evolução
dos salários das mulheres e dos homens,
nos últimos 30 anos, comprova-se que as
diferenças se têm mantido estáveis. Em
1978, os salários de base das mulheres representavam 75% do dos homens. E esse
valor é práticamente igual hoje em dia.
Segundo um estudo da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de
Vida e de Trabalho, Portugal é o segundo
pais da UE onde a desvantagem salarial
das mulheres em relação aos homes mais
se faz sentir, a seguir à Finlândia. (Virgínia
Ferreira - Disparidades entre salários femininos e masculinos em Portugal, 2010)
Apesar das importantes mudanças que
houve no sistema de emprego em Portugal nas últimas décadas, nomeadamente
a crescente participação das mulheres na
vida laboral e profissional, ainda existem
desigualdades: a discriminação salarial
das mulheres em relação aos homens é
uma delas. Esta discriminação, contrariamente aos outros tipos de exploração,
aumenta com o nível de escolaridade,

tanto no que respeita à remuneração como no
acesso ao emprego. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, assim o confirmam: quanto
mais elevado é o nível de escolaridade da mulher,
maior é a desigualdade das remunerações entre
homens e mulheres. Assim, em 2002 (último ano
em que existem dados disponíveis) o ganho médio mensal das mulheres do nível de escolaridade
mais baixo - Inferior ao Ensino Básico - correspondia a 80,8% do ganho médio mensal
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mensal das mulheres do nível mais Sa
elevado - Licenciatura - correspondia
- O maior nível de escolaridade gera mais desemapenas a 66,7% do ganho médio menprego feminino. Segundo dados oficiais, em 2005
o número de mulheres desempregadas com o
sal dos homens. Tendo em conta que o
1º ciclo era superior ao número de homens com
nível de qualificação das mulheres conigual nível de escolaridade em 12,3%; enquanto o
tinua a aumentar - actualmente 65 em
número de mulheres desempregadas com o ensicada 100 licenciados são mulheres - a
no superior era mais elevado do que o número de
homens desempregados com igual nível de escomanter-se a situação actual, a desiguallaridade em 92%.
dade entre mulheres e homens, muito
- O aumento da dispersão salarial é muito mais
longe de diminuir, aumentará, porque
acentuada nos níveis mais altos do leque salarial,
uma maior percentagem de mulheres
ganhando as mulheres na categoria dos Quadros
Superiores apenas 69,7% do que ganham os hoserá afetada por ela. E isto constituimens.
rá um sério obstáculo ao desenvolvi- A percentagem de mulheres que não ganha
mento do país e um grave atentado
mais do que o salário mínimo é praticamente o
aos direitos humanos das mulheres.
dobro da dos homens.
- O aumento da feminização num estabelecimenTemos, pois, que lutar para que as
to tem um efeito positivo nos salários dos homens
políticas no emprego sejam dirigidas
e negativo no das mulheres que nele trabalham.
a combater a discriminação e para se
- Em 2005, 98,4% do diferencial salarial era delevar a cabo uma mudança de menvido à diferente maneira como os homens e as
mulheres assalariados se distribuiam pelos vários
talidades de modo a acabar com tosectores produtivos. Por exemplo, o sector dos
das as formas de discriminação e destêxteis, muito feminizado, paga os salários mais
igualdade entre mulheres e homens.
baixos.

entrevista com sandra ribeiro, presidente da cite
Falámos com a Dra. Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego,
uma instituição que, desde 1979, desenvolve um papel essencial na formação e promoção da igualdade de
género e não discriminação no âmbito laboral, para descobrir qual é a situação atual do mercado de trabalho em Portugal e o que podemos fazer na prática, empresas, sindicatos, trabalhadoras e trabalhadores
para atingir a plena igualdade.

Q

“Libertem-se do sexo das profissões. As profissões não têm sexo”

ual é a situação actual em relação às desigualdades entre
mulheres e homens no mercado
de trabalho?
A questão da desigualdade é transversal
a todos os países da Europa. Numa forma
geral, as mulheres ganham menos que os
homens. É isto que acontece em todos os
paises. Aliás, é um flagelo que ainda não
se conseguiu por termo.
Quais são os factores mais evidentes de
discriminação?
Falando da dispariedade salarial, do pay
gap, Portugal parece relativamente bem
colocado, à volta de 9-10% de diferença
salarial. Enquanto os países escandinavos,

que são sempre apontados como tendo
graus de igualdade muito mais desenvolvidos, têm 17-18%. Nos paises nórdicos, o
que acontece é que há muitas mulheres
a fazerem trabalho part-time e portanto
ganham menos que os homens. Em Portugal não há part-time porque não é uma
tradição e, naturalmente, tem que ver
também com o facto dos salários serem
pequenos. Daí nós termos, aparentemente, uma disparidade salarial um pouco
inferior. Se formos ver como é, que mesmo não havendo trabalho parcial temos
diferenças salariais, chegamos a situações
de discriminação em que as pessoas que
desenvolvem um determinado trabalho,

considerado feminino, é desvalorizado,
ganhando menos do que noutra profissão. A questão da segregação profissional, que consiste em a maior parte das
mulheres trabalharem numa área e os homens trabalharem noutra, acaba por ser
uma situação também de discriminação.
Acresce, a questão da maternidade que
continua a ser um dos factores fundamentais de diferença de oportunidades
entre homens e mulheres. Têm sido feitas
grandes evoluções, mas ainda assim, continua a haver tendência para se achar que
são as mulheres quem devem cuidar dos
filhos. Se no início, as mulheres, quando
acedem aos postos de trabalho, até estão

no mesmo grau que os homens, à medida empresas com este protocolo manda- em Portugal, ninguém reciclava nada,
que o tempo passa, eles vão progredin- rem alguém dos seus serviços. Empresas apesar de haver anúncios na televisão,
do e elas nem por isso. E isso tem muito maiores, como é a Auchan, têm vindo até que passou a ser aprendido na escola.
que ver com esta “quase fatalidade” que a fazer crêches e infantários nas insta- Eu acho que as questões da igualdade é o
mais tarde ou mais cedo, ela vai ser mãe lações para @s funcionári@s do centro mesmo género. Se elas começarem a see quando for mãe, vai deixar de trabalhar comercial, o que permite, no fundo, mel- rem ensinadas na escola, as crianças vão
com o mesmo afinco e a mesma disponi- horar esta relação, trabalho, família e tra- crescer com este princípio de igualdade,
bilidade.
balho da casa.
porque isso faz lógica. No dia em que nós
O que podem fazer as
Quais são os tivermos uma educação formatada para a
empresas para elimicasos de discri- igualdade de género, para a igualdade de
nar as desigualdades?
minação
mais oportuidades e contra qualquer forma de
A primeira coisa é
frequentes
de- desigualdade, será muito mais fácil depois
acreditarem que a
nunciados à CITE? ao nível da sociedade e ao nível do trabalIgualdade de GéneMuitos.
Por ho, as coisas serem diferentes.
ro pode ser um meio
exemplo, as ques- Quais são as recomendações da CITE aos
produtivo como qualtões dos prémios jovens para construirem entre todas e toquer outro e perceber
de produtivida- dos um mercado de trabalho com mais
que podem retirar
de. Nós temos igualdade?
vantagens económicas
tido vários casos, A melhor coisa seria tentarem não se
Sandra Ribeiro, Presidente da CITE
e competitivas se, na
alguns até com deixar levar por preconceitos de género.
sua gestão, seguirem
“Numa forma geral, as mulheres empresas mui- Perceberem que qualquer emprego, desprincípios de Igualto
emblemáti- de que seja adequado as suas habilitações
dade de Género. Se ganham menos que os homens e cas, como, por profissionais, é um emprego que podem
as pessoas, de facto, isso é um flagelo que ainda não se exemplo, quando fazer. As profissões todas elas têm valor
não estão minimafazem os regula- e podem ser realizadas por um homem
conseguiu por termo”
mente sensibilizadas,
mentos de atri- ou por uma mulher, haverá mulheres que
até se pode ir falar com elas mas não vai buição dos prémios de produtividade realizam melhor determinado tipo de traacontecer nada. Empresas que estejam ou de assiduidade, exigirem que só são balho, não por serem mulheres mas pora acreditar que é possível melhorar atra- elegiveis para aquele prémio as pessoas que tem aptidões pessoais para o fazer
vés da Igualdade de Género, a primeira que tiveram pelo menos 6 ou 7 meses de e o mesmo com os homens. Depois, os
coisa a fazer é uma avaliação e depois trabalho efetivo. Com isso, as mulheres homens e as mulheres tem que partilhar
um plano com propostas de solução. E que tiveram filhos naquele ano e que ti- completamente as tarefas domésticas.
esse plano tem que ser cumprido com veram licença parental, são excluidas. E Se estas novas gerações conseguirem ter
metas. Por exemplo, ter um dispositivo diz a lei que o tempo em que as mulheres partilha total em casa muito mais facilde prevenção e de correcção imediata e os homens estão a gozar da licença pa- mente conseguiraõ ter partilha no trabalde situações de assédio sexual e assédio rental, conta para todos os efeitos, como ho e haverá menos discriminação. Uma
moral é fundamental; estabelecer metas trabalho efetivo. Portanto, este género mensagem que eu gostava de passar é:
para tentar haver mais equilíbrio entre de regulamentos é ilegal por um lado, e libertem- se do sexo das profissões. As
homens e mulheres, bem como ter sem- por outro lado é uma situação de discri- profissões não tem sexo!
pre boas práticas ao nível da conciliação minação indireta, ou seja, não é por ser
entre a vida familiar e profissional.
mulher, mas porque não esteve x tempo
Quais seriam alguns exemplos de boas ao serviço; mas na práctica, só as mulheA CITE tem como missão a promoção
práticas já desenvolvidas?
res é que estão tanto tempo fora do serda igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no trabalho,
A situação do banco de horas, por exem- viço no gozo da sua licença parental.
no emprego e na formação profissioplo, é uma boa medida. Claro que não O que podem fazer as pessoas
...
nal, bem como a proteção da parenue
q
pode ser um banco de horas imposto quando se sentem discriminas
talidade e a conciliação da atividade
bia
a
S
pela Entidade Patronal, tem que ser algo das no trabalho?
profissional com a vida familiar e pessoal, nos sectores privado e público.
que possa ser flexível, mas que permita O que se deve fazer é mandar
que os trabalhadores possam compen- um e-mail para a CITE. Nós
sar o trabalho que fizeram a mais num sempre entramos em contacto
determinado dia e com isso puderem com a pessoa. Também pode
tratar dos seus assuntos pessoais. Os vir cá e pedir diretamente ajuhorários flexíveis; a organização do tem- da, telefonar a marcar uma
po de trabalho é um mecanismo que, reunião com um jurista ou tepodendo ser utilizado com flexibilidade, lefonar para uma linha verde
pode trazer benefícios à vida pessoal dos gratuita.
trabalhadores e trabalhadoras e também O sistema educativo devia inà produção. Uma outra boa práctica é a cluir algum modelo na perselaboração de pequenos protocolos com pectiva da Igualdade de Géneserviços de proximidade. Por exemplo, ro?
fazer protocolo com determinada agên- Só se fazem revoluções do pencia bancária, com a farmácia, etc, para samento, se começarmos pela
que em vez de @s trabalhador@s terem base e a base é, efetivamente,
que sair durante o tempo de serviço, as a educação. Há uns anos atrás
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objectivo da Igualdade de Género está na Constituição, em leis
nacionais, normas internacionais que adoptamos, no direito comunitário que nos vincula. Mas os indicadores
do desenvolvimento humano persistem
em evidenciar piores resultados para as
mulheres: elas precisam de mais tempo
de trabalho e melhores resultados escolares para menos emprego; muito mais
tempo para progredir na carreira para
qualificação, antiguidade e dedicação
iguais ou superiores; menores rendimentos, menos poder, menos segurança.
A construção de mais igualdade de gé-

nero e mais paridade traria enormes
benefícios à sociedade: trata-se de uma
cada vez maior exigência em matéria de
Direitos Humanos e de concretização da
cidadania global de homens e mulheres,
tanto na esfera pública - através da participação equilibrada cívica e política, ou
da cidadania no trabalho, com rejeição da
redução de trabalhadores e trabalhadoras
a um mero factor de produção; como na
esfera privada - através da participação
equilibrada de homens e mulheres no trabalho de cuidado não pago.
Assumir-se que os rapazes e homens são
“dispensáveis” na vida familiar leva a que

a actividade económica não lhes conceda
o tempo adequado para viverem os seus
relacionamentos afectivos em toda a sua
dimensão, que é uma forma de violência
directamente ligada à desigualdade de
género, provocada pela construção de
masculinidades e feminilidades tradicionais.
Em conclusão, o futuro desafia-nos a
todos e todas, especialmente aos mais
novos a participar na construção e renovação de uma sociedade civil que se quer
cada vez mais democrática e portanto
mais paritária, mais inclusiva, mais integradora e mais intercultural.

AS DESIGUALDADES
programa
e Horários
NO MERCADO DE TRABALHO EM PORTUGAL
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22 Fevereiro

9:30 - 10:00: Abertura - Margarida Medina
Martins, Presidente da PpDM. Sandra Ribeiro, Presedente da CITE. Mafalda Troncho, Directora do Gabinete de Lisboa da OIT.
10:00 - 13:00: Workshop (Des)Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens - Uma experiência aplicada (CITE e OIT).
14:30 - 18:00: Seminário “Igualdade Salarial:
Para quando?” (OIT, APMJ, Universidade de
Coimbra, AXA, Auchan e PpDM).

Organização:
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23 Fevereiro

10:30 -12:30: Conferência Painel de
Investigador@s Emergentes: Género, mercado de trabalho e justiça social: derrubando
barreiras.
“Um olhar critico sobre a Psicologia Vocacional: género, classe social e relação famíliatrabalho em adolescentes e jovens adultos
e adultas”.
“A reprodução de estereótipos nas práticas e
materiais de formação profissional”.
“Género e metamorfose do mercado de trabalho: um olhar quantitativo sobre a primeira década do século XXI”.
“Ser voluntária na saúde”.
“Diagnosticar a desigualdade na administração pública local”.
13:00 - 16:00: Sessão PEJ: Grupos de Trabalhos.
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24 Fevereiro

10:00 - 13:00: Workshop de escrita criativa:
Criação de Cartazes (REDE Portuguesa de
Jovens para a Igualdade de Oportunidades
entre Mulheres e Homens).
10:00 - 13:00: Workshop Think creative for
Gender Equality: Creating Posters (Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres - Serviço Voluntário Europeu).
14:00 - 17:30: Sessão Parlamento Europeu
de Jovens - Assembleia Plenária: Debate
e aprovação da Resolução d@s Jovens do
Fórum Futuro.
18:00: Encerramento.
27 de Fevereiro 11:00: Conferência de Imprensa Conclusões do Fórum Futuro.
Apoio:

