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Introdução 
 
 

     Em termos de globalização, a Mulher tem tido imensas adversidades 
quanto ao facto de ter os mesmos direitos que os do seu sexo oposto. 

     É clara a necessidade do sexo feminino combater para que tais direitos 
sejam implementados, nos dias de hoje em cada civilização, seja ela de que 
religião for, e de que localidade for. 

     Posto isto, a igualdade entre indivíduos da mesma sociedade e de sexos 
opostos é uma questão de direitos humanos e uma condição de justiça social, 
sendo uma formalidade necessária e indispensável para a paridade entre 
sexos, para o progresso e para a paz no mundo. 

     A conformidade entre géneros exige que, numa comunidade, homens e 
mulheres desfrutem de oportunidades idênticas como nos rendimentos, nos 
direitos e nas obrigações, em todas as áreas existentes, e devem beneficiar 
das mesmas condições. 

     Tendo em mente as desigualdades e grandes discrepâncias que ainda na 
atualidade perduram, a promoção da igualdade transpõe, não só pela Ilha 
da Madeira, como também por todo o mundo, pelo poder das mulheres e 
pela melhoria da sua saúde sexual e reprodutiva, particularmente, o acesso 
ao planeamento familiar efetivo.  

     A um outro patamar de deliberação, a introdução da perspetiva de 
género na política é um dos principais instrumentos de combate às 
desigualdades. 

     A então supremacia de forma muito genérica entre géneros visa o equilíbrio 
do poder entre homens e mulheres, ao criar as condições para que a mulher 
seja independente nas suas decisões, e na forma de gerir a sua vida, da 
mesma forma que os homens o são. 

     Partindo desta dissertação, este trabalho/projeto levanta os seguintes 
problemas e questões: será que as mulheres ganham os mesmos rendimentos 
que os homens para o mesmo cargo de trabalho, na Região Autónoma da 
Madeira? E será que o desemprego afeta mais os homens ou as mulheres nos 
dias de hoje? 

Com base neste questionamento, este trabalho busca subvenções dentro do 
contexto atual de emprego, mais detalhadamente, na busca de respostas 
que provém de perguntas ao mesmo número de pessoas ordinárias, todas 
com o mesmo cargo, em três diferentes setores, primário, secundário e 
terciário. Sendo estas metade femininas e masculinas, e comparar os salários 
de cada um, para examinar se existe ou não, uma desigualdade social, entre 
salários de homens e mulheres na nossa Região Autónoma da Madeira. 
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     Este trabalho/projeto visa então relacionar os rendimentos entre mulheres e 
homens que possuam o mesmo tipo de trabalho e tentar averiguar se dentro 
deste tópico da igualdade ou desigualdade salarial, a taxa de desemprego é 
maior nas mulheres do que nos homens, sendo que irei entrevistar a 
coordenadora da Comissão para a Igualdade da RAM, Doutora Mariana 
Bettencourt. 

     Portanto, como objetivo, o presente projeto visa o estudo das relações 
salariais entre indivíduos da ilha da Madeira como já referi, que tenham o 
mesmo cargo, primeiramente. 

     Posteriormente, ver se realmente o desemprego afeta mais o sexo feminino 
e/ou masculino, dentro de um ambiente de pesquisa, que se possa relatar 
procedimentos, que de algum modo, se se verificar a desigualdade entre 
géneros, se possam aplicar medidas ou ações para promover a mudança a 
nível regional e mais tarde a nível nacional, e por aí se segue. 

Porém, a tese central do trabalho/projeto é verificar ou não a igualdade 
salarial entre géneros. 

Este projeto, justifica-se pelo facto de, nos dias de hoje, as mulheres terem um 
papel na sociedade moderna ainda muito insignificante, e o facto de as 
mulheres e raparigas estarem sujeitas a estereótipos sociais prejudiciais, face 
àqueles que se associam aos homens, e ainda existirem poucas pessoas que 
tentem lutar contra esta triste realidade, que é a das mulheres não terem os 
mesmos direitos que os homens.  

     Temo-nos regido pelos padrões que a sociedade tem como normais, e 
esses padrões têm-nos levado a não pensar “fora da caixa”, digamos assim, o 
que nos faz ficar sempre na mesma posição, não havendo progresso quanto 
ao tema da igualdade de género. 

 

 

 

 

Os direitos humanos, são os direitos das mulheres, e os direitos 
das mulheres, são os direitos humanos. 
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Fundamentação do interesse do projeto 
 
     Tomei a iniciativa de começar a fazer este trabalho/projeto de forma muito 
casual, não estava de maneira nenhuma nos meus planos e objetivos num 
futuro próximo fazer a realização deste projeto. 

     Raramente leio o Diário de Notícias da Madeira, costumo ler as notícias na 
internet, pois estão mais atualizadas em tempo real, ou mesmo ver o jornal 
nacional na televisão. 

     Reparei que no Diário havia uma notícia sobre um concurso organizado 
pela Câmara Municipal do Funchal, CMF, chamado Maria Aurora, e resolvi ler 
o artigo para saber do que se tratava. 

Comecei a lê-lo e vi que o tema de que este se tratava era da Igualdade de 
Género. 

     Como gosto imenso de abordar temas que dão direito a discussão, como 
neste caso, a igualdade de género, ou como outros exemplos, a 
discriminação racial, a luta pela aceitação dos homossexuais, a aceitação da 
eutanásia em Portugal, enfim, entre muitos outros assuntos. Falei com a minha 
progenitora e pensei: Porque não participar? 

Visto que tenho alguma disponibilidade, decidi então participar no concurso, 
pondo mãos ao trabalho e desenvolver o meu tema. 

Claro que resolvi participar não só pelo facto de gostar e de me interessar pelo 
tema, como também, para lutar por uma sociedade mais justa e mais 
igualitária. 

     Escolher o meu tema não foi muito fácil, até porque existem muitos pontos 
secundários que abordar sobre este tema da igualdade de género. Optei por 
escrever acerca da existência da igualdade ou desigualdade salarial aqui na 
Região Autónoma da Madeira, RAM. 

Pensei ser um bom tema visto que muitas pessoas que vivem nesta ilha estão 
desempregadas, ou seja, sem ofício. 

     Eliminar as disparidades salariais existentes entre géneros contribui para a 
diminuição da pobreza existente, e para o aumento dos rendimentos do sexo 
feminino a longo prazo. 

     Verifica-se que nos dias que correm, as mulheres tentam impor-se mais 
perante as desigualdades entre sexos, e têm expetativas mais altas a nível 
profissional em relação aos anos transatos. 

     As pequenas, médias ou grandes empresas deveriam empregar as pessoas 
pelas competências que têm e pelas habilitações literárias, e não pelo género, 
pois o que nos define é a nossa personalidade e o nosso saber, ou seja, a 
nossa cultura, e não o nosso género, ou raça, ou religião, ou origens, enfim. 

     No meu ponto de vista, da mesma forma que existem homens competentes 
para certos cargos laborais, também existem mulheres competentes para 
esses mesmos cargos e, da mesma maneira que existem bons matemáticos, 
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também existem boas matemáticas, não são um caso ou dois, são sim, tantos 
entre muitos. 

     Não há empregos para homens e para mulheres, mas sim, empregos que a 
sociedade classificou como sendo mais apropriados e direcionados para 
homens e outros para mulheres. 

     Na minha opinião, não podemos generalizar e dizer que há uma 
predisposição, por exemplo, das mulheres irem para as áreas das 
humanidades e áreas da medicina. Existe sim, uma tal opinião enraizada de 
géneros na nossa comunidade que, até aos dias de hoje, têm impacto na 
vida profissional de homens e mulheres. 

     A existência de igualdade nos salários contribui para uma melhor relação 
entre empregadores e colaboradores das empresas e essas, ao 
estabelecerem planos e estratégias de igualdade para os seus trabalhadores, 
criam um ambiente positivo, o que ajuda à atração de clientes, melhora o 
desempenho e aumenta a competitividade deles, contribuindo assim para 
aperfeiçoar a economia de um país. 

     Se os trabalhadores se sentirem mais confiantes e valorizados pelas tarefas 
que desempenham, haverá também uma maior probabilidade de se 
revelarem inovadores e produtivos no trabalho. 

     Ao garantirem que os seus colaboradores recebam salários iguais por um 
trabalho igual em que exija as mesmas responsabilidades e competências 
numa organização, os seus trabalhadores evitam reivindicações contra a 
discriminação de práticas profissionais injustas. 

     A meu ver, um ponto fulcral em que me baseio e penso que está na base 
das diferenças salariais, é o facto de as mulheres, na sua maioria, serem 
sobrecarregadas pelas responsabilidades familiares e pelo trabalho, pois estas 
trabalham em setores e atividades em que os empregos são compatíveis com 
as obrigações familiares, trabalhando menos horas, ou seja, tempo parcial, em 
trabalhos  remunerados para poderem conciliar tudo. 

     As desigualdades salariais entre sexos ampliam, quando as mulheres têm 
filhos e quando trabalham num período parcial. 

     As aptidões e competências das mulheres são frequentemente 
subvalorizadas, sobretudo nas atividades profissionais em que elas 
predominam. Consequentemente, as mulheres são remuneradas a taxas 
inferiores. Por exemplo, as tarefas físicas, tendencialmente realizadas por 
homens, são frequentemente mais valorizadas do que as realizadas por 
mulheres. Assim, uma empregada de caixa de supermercado ganha menos 
do que um homem que trabalha num armazém.[1] 

     Portanto a luta pela igualdade entre sexos é algo que é importante para 
todo um povo e não pode ficar esquecida. A paridade ajuda a melhorar a 
economia de um país e a promover boas relações nos trabalhos evitando uma 
injustiça social, daí a minha vontade de participar neste concurso. 
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Metodologia 
 

     A minha pesquisa é uma pesquisa por objetivo exploratória, pois é um tipo 
de pesquisa que envolve muita investigação. 

     Este tipo de pesquisa é muito utilizado na realização de uma análise 
introdutória, sendo que, posteriormente, possa ser estruturada numa maior 
apreensão e nitidez acerca do tema central. 

     De um modo mais geral, este projeto exige que através de um simples 
modelo, permita à pessoa que investiga o assunto em questão, 
nomeadamente eu, definir qual é a adversidade central que o trabalho 
apresenta. 

     Posteriormente, a pessoa analisa tudo o que reuniu e define em que é que 
se pode basear, para depois dar início ao longo caminho da realização de 
uma tese, muito bem centrada e exata. 

     A pesquisa exploratória também permite ao investigador definir quais são as 
questões que requerem mais ponderação e quais os métodos que este vai 
utilizar para poder esclarecê-las durante todo o trajeto da sua investigação. 

     O meu trabalho/projeto é então de natureza exploratória, pois nele terei de 
abordar as pessoas diretamente e fazer levantamentos de factos já coletados, 
tanto acerca do papel das mulheres ao longo dos tempos, como também, de 
gráficos ou cronogramas, de algumas tabelas, que evidenciem a análise do 
tema central, que é nomeadamente: Igualdade salarial entre homens e 
mulheres, uma realidade, ou uma ilusão?  

     Depois vou responder a algumas questões locais que se colocaram desde o 
começo da execução do projeto, como: 1.) Será que as mulheres ganham os 
mesmos rendimentos que os homens para o mesmo cargo de trabalho, na 
Região Autónoma da Madeira? 2.) O desemprego afeta mais homens ou mais 
mulheres na Região Autónoma da Madeira, RAM?  

     O objetivo deste estudo é tentar encontrar novas ideias, ou hipóteses, para 
a resolução deste dilema que é a desigualdade entre sexos. Esta pesquisa é 
feita, portanto, de observações, na realidade da diferença ou não entre 
géneros e de verificações históricas sobre o papel da mulher ao longo da 
História. 

     Os procedimentos do meu projeto são de abordagem direta, pois tenho de 
me deslocar junto das pessoas, para poder descobrir se realmente a 
desigualdade persiste na vida delas, e também, para poder entrevistar a 
Doutora Mariana do CIG, Comissão para a Igualdade de Género, terei que 
me deslocar ao seu local de trabalho, onde poderei abordá-la e esclarecer 
todas as perguntas que já tenho formuladas para a interpelar. 

     Este projeto é de natureza bibliográfica também, pois baseia-se em 
materiais retirados de manuais e livros, artigos e material já, à partida, 
disponibilizado pela internet. 
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     A minha pesquisa por objeto, é uma pesquisa de campo, pois, como já 
referi anteriormente, me obriga a chegar junto das pessoas. Consiste na 
verificação exata do que acontece na realidade, sendo que, é necessário 
recolher dados para depois analisá-los e interpretá-los, e verificar se 
correspondem com a pesquisa em si, e por fim tirar conclusões sempre 
correlacionando com os materiais que forem possíveis de apurar. 

     A pesquisa de campo é usada então, para quando o analista precisa 
recorrer aos grupos, comunidades, instituições, com o principal propósito de 
verificar e compreender uma realidade concreta. 

     Pelo facto de se tratar de uma pesquisa de campo, esta subdivide-se em 
dois pontos, e o meu projeto exige que eu aborde apenas uma delas, ou seja, 
a pesquisa quantitativa, que consiste, no levantamento de dados, através de 
entrevistas ou mesmo de questionários (que é o método com o qual vou 
chegar junto das pessoas) através de um questionário anónimo onde irá 
constar, a idade, género, e o valor dos salários mensais, depois colocam num 
saco para que eu não veja a quem pertencem certos valores. 

     Uma vez que não coloquei função ou cargo no papelinho, irei separar em 
sacos diferentes pois, do primeiro sector, irei abordar agricultores e agricultoras, 
e do terceiro sector irei abordar professores de escolas privadas, uma vez que 
nestas são aquelas que se podem verificar maior disparidade de salários, e 
também trabalhadores de um determinado supermercado. 

 

 

 

 

 

Figura 2 

     A forma de coleta de dados consiste, em dados já bem estruturados feitos 
por outras organizações, e com perguntas objetivas de fácil compreensão, e 
muito claras, como poderão observar, pois em cima coloquei um exemplo do 
que darei às pessoas. 

     As estatísticas que vou recolher são precisas para confirmar a 
confiabilidade das amostras, para podermos deduzir os resultados do público 
alvo. 

     O método em que me vou basear para a realização deste projeto é o 
método dedutivo, pois é aquele, que parte de verdades gerais, para que 
depois possamos nos centrar em questões locais ou pontuais. 

     Outro método em que me baseio neste projeto é o comparativo, isto é, a 
busca de entender através da correlação de dados coletados entre grupos e 
tempos históricos diferentes. Também, utilizarei o método histórico, pois só 
podemos compreender a realidade se recorrermos ao passado, ver qual é a 
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base em que nos podemos basear, para que a corroboração do projeto seja 
exímia. 

     Ao longo do meu projeto vão aparecer conceitos, teorias defendidas por 
filósofos, alguns exemplos de resiliência humana ao longo dos tempos 
englobando a mulher, tudo sempre relacionado com o meu tema. 

     Para o presente estudo foram selecionadas 46 pessoas, 23 delas masculinas 
e as outras 23 femininas, entre os 26 e os 73 anos, aleatoriamente de três 
diferentes grupos laborais, pessoas que trabalham em supermercados as suas 
idades estão entre os 26 e os 55, professores de empresas privadas, e 
agricultores, as suas respetivas idades são 28-46 e 35-73.  

     Estes indivíduos serão subdivididos em 2 grupos, o que constitui os 
agricultores é o sector primário, e as pessoas do supermercado e os professores 
de instituições privadas pertencem ao sector terciário. 

     Os sujeitos tinham rendimentos no geral entre 250 e 1410 euros. 

     Os agricultores tinham salários mensais entre os valores de 250 e os 1100 
euros, os professores do setor privado tinham rendimentos mensais entre os 
valores 570 e os 1410 euros, por fim, os operadores de loja de um determinado 
supermercado tinham ordenados mensais entre os 275 e os 890 euros.  

     Como é óbvio, este projeto apresenta pontos negativos, que são 
nomeadamente: 

• O facto de algumas pessoas não quererem participar no questionário 
anónimo; 

• Outro ponto que dificulta a resolução deste projeto é encontrar, 
respetivamente, o mesmo número de pessoas, com os mesmos cargos, 
nos mesmos setores laborais; 

• Não irei abordar o sector secundário, uma vez que é o que tem as 
empresas que transformam materiais extraídos da natureza, como as 
empresas de mecânicas, de construção civil, enfim, são empregos 
onde as mulheres não predominam, apenas estão nestes empregos em 
cargos como secretárias, na administração e não seria justo comparar 
os salários de uma pessoa que trabalha num escritório, com os de outras 
que trabalham na mecânica. 

     Alguns dos dados que utilizo aqui no meu projeto foram obtidos através da 
internet e em manuais, tentando sempre verificar os dados mais atuais 
possíveis, sendo que, tenho dados de 2013, de 2016, e aqueles que recolho eu 
própria, que são obviamente de 2017 - realidade atual. 

     A desigualdade de géneros tem consequências repercussoras nas carreiras 
profissionais de homens e mulheres, repercussões essas que podem ser muito 
desfavoráveis para o futuro da nossa população. 

     No entanto, esta discrepância pode originar reflexões na nossa 
comunidade, pois esta disparidade contribui para a pobreza de uma 
sociedade, por exemplo, as mulheres uma vez que recebem menos quando 
adultas, quando atingirem a 3ª idade, auferiram menos nas pensões do que os 
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homens, isso contribuirá para a miséria a nível de rendimentos na 3ª idade, o 
que é muito desagradável e desfavorável a uma coletividade de pessoas. 

     A desigualdade tem consequências muito incómodas para um povo, que 
trás consigo os estereótipos que persistem no nosso quotidiano, como 
machismos. Trata-se, portanto, de uma injustiça social. 

     Sendo assim, temos aqui uma causa efeito, entre relação de desigualdades 
entre géneros e as suas consequências. 

     Outra desvantagem das desigualdades é a falta de tempo dos indivíduos 
no geral, para conciliar as responsabilidades familiares com o trabalho, ou 
seja, as mulheres acabam por ter trabalhos a tempo parcial enquanto que os 
homens têm um emprego a tempo inteiro, assim sendo, as mulheres abdicam 
por assim dizer da sua carreira para cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, 
já o sexo masculino tem uma maior liberdade para se dedicar ao trabalho. 

     Por fim, o material fundamentado nesta metodologia, bem como os 
correspondentes estudos que irei recolher, e como os que irei abordar através 
de pesquisas pela internet, serão dispostos num projeto de pesquisa, 
constituinte do estudo monográfico que se ambiciona edificar. 
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Objetivos Gerais e Específicos 
 

     O objetivo geral do meu projeto será, então, o de contribuir para uma 
realidade social, que é nomeadamente, na verificação ou não, da 
desigualdade entre homens e mulheres, averiguando se ainda persiste a 
disparidade entre géneros no nosso quotidiano focando-me mais nos salários.  

     Irei analisar o papel das mulheres na História, como na Pré-História, na Idade 
Média e nos tempos atuais, e dar um exemplo de resiliência humana, em 
Portugal, no que toca ao tema da Igualdade de género. 

     Sendo então, um trabalho dedutivo, onde parto do geral para o particular, 
com já previamente referi na metodologia deste meu projeto. 

     Vou também, posteriormente, analisar, a corroboração da desigualdade 
entre os salários de homens e mulheres e compará-los, ou seja, correlacioná-
los. 

     Irei também compará-la com estudos feitos pelo, CITE, Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego, acerca também deste tema, 
desigualdade salarial em Portugal, e com alguma(as) teoria(as) defendida(as) 
por filósofo(os). 

     Os objetivos específicos são, descrever uma realidade acerca do tema da 
igualdade salarial entre homens e mulheres, uma realidade ou uma ilusão, 
sendo que a linha de foco é a comunidade madeirense. 

     Irei descrever essa realidade, através da minha deslocação bípede, 
abordar as pessoas que puder que detenham cargos nos setores laborais 
primários, e terciários parecidos, ou seja, que se possa usar de termo de 
comparação, entre homens e mulheres, sempre correlacionando todos, 
através da remuneração salarial de cada um, mensal, e comparando 
também com a idade que têm. 

     Outro objetivo específico será também verificar se realmente existe uma 
disparidade salarial entre géneros aqui na região, como também, na 
verificação se o desemprego afeta atualmente mais os homens ou as 
mulheres e quais as razões para tal acontecimento. 

Grupo alvo e Incidência Geográfica 
 

O grupo alvo são as mulheres e os homens da Região Autónoma da Madeira 
(R.A.M) propostos na cooperação deste projeto. 

O estudo deste projeto teve como objetivo avaliar a existência da 
desigualdade salarial ou não na RAM. 

Assim sendo, o grupo alvo foram homens e mulheres em idade laboral e houve 
o presente acrescido cuidado em selecionar diferentes faixas etárias, assim 
como diferentes setores laborais, sendo eles, o setor primário e/ou terciário. 
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Igualdade de género 
 

Noções  e introdução ao tema da igualdade de género 
 

     A igualdade de género é um conceito que define a busca da mesma 
paridade entre homens e mulheres, ou seja, é a luta pela igualdade de direitos 
existentes em diferentes formas como no trabalho, na educação, direito a 
voto, ter livre arbítrio, ter igualdade de direitos e liberdades para a igualdade 
de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de 
mulheres e de homens, em todos os domínios da sociedade sejam eles: 
político, económico, laboral, pessoal e familiar. 

     Enquanto, a sua definição pode referir-se ás desigualdades sociais entre os 
dois géneros existentes, esta difunde-se a toda uma crença, ideais e valores 
que cada um possui. 

     Por assim sendo a igualdade de género, é baseada no meio envolvente a 
que cada ser humano está sujeito, seja o local onde vive, ou as pessoas que o 
rodeiam. 

     Nós, seres humanos, precisamos de interação uns com os outros, para 
desenvolvermos os nossos processos sociais. A tendência natural dos seres 
vivos é de se associarem e desassociarem conforme os seus interesses, 
portanto, tanto somos influenciados pelas nossas convivências, como também 
pelos nossos proveitos. 

     Somos influenciados desde quando estamos no meio intrauterino, até ao 
dia em que morremos, logo, as pessoas que temos à nossa volta têm um papel 
importante na maneira como construímos a nossa personalidade, e os nossos 
pontos de vista, ou seja, aquilo que defendemos como certo e errado perante 
o mundo, isto é, a nossa ética e moral. 

O Homem é muito influenciado na sua trajetória de vida, pelo meio que o 
rodeia, assim, o meio, é constituído por elementos que intervém no seu 
comportamento. 

Por exemplo, se colocarmos uma esponja dentro de um qualquer recipiente 
com água, a esponja irá absorver toda a água que conseguir. 

Assim é o ser humano, nasce puro, e é submetido à influência corruptora da 
sociedade, e tudo o que acontece ao seu redor é absorvido. 

Esta é uma teoria que foi defendida pelo filósofo suíço, Jean Jacques 
Rousseau, e que também é defendida pela psicologia. 

Viveram livres, são, bons e felizes, tanto quanto o podiam ser por sua natureza, 
e continuaram a desfrutar entre si de um comércio independente; mas, desde 
o instante em que um homem teve precisão da ajuda de outrem, desde que 
percebeu ser conveniente para um só ter alimentos para dois, a igualdade 
desapareceu, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e 
as vastas florestas se mudaram em campos risonhos que passaram a ser 
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regados com o suor dos homens, e nos quais logo se viu a escravidão e se viu 
a miséria germinar e crescer com as colheitas.[2] 

Rousseau 

     Para este filósofo, o meio corrompe o Homem, na minha opinião eu 
concordo, pois desde o momento em que estamos no útero da nossa 
progenitora, tudo o que daí para o futuro acontece, é causado pelo meio, 
porque somos influenciados pelas nossas vivências, ou seja, a posteriori. 

Ao nascer, o novo ser humano é um sistema biologicamente frágil e 
inacabado, provavelmente o mais prematuro e impreparado de todo o 
planeta. 

Esta aparente desvantagem, o caráter neoténico dos indivíduos da nossa 
espécie, converte-se, todavia, em clara vantagem, pois torna-nos mais aptos 
para aprender e interagir socialmente. O cérebro do novo ser humano, 
modestamente ativo à nascença, continuará a crescer sob as instruções dos 
genes, mas, mais do que isso, sob a influência da qualidade das interações 
com os estímulos do mundo envolvente. A aprendizagem e a relação que 
estabelece com os outros seres humanos serão, doravante, e ao longo de 
toda a sua vida, instrumentos insubstituíveis de um desenvolvimento 
ontogénico (desenvolvimento de um organismo particular, desde a 
embriogénese até à morte) sem igual. 

     Assim, o que cada um entende e defende, depende do percurso que faz 
durante a sua vida, pois cada um tem ideais diferentes, e conceções 
diferentes.  

     Este tema da igualdade de género é então um tema que dá direito a 
discussão, pois difere de cultura para cultura, de religião para religião, ou de 
uma sociedade para outra, com já havia referido anteriormente, e de serem 
influenciadas por diferentes fatores, tais como: a etnia, a classe social, a 
condição e a situação das mulheres. 

     Tal como a igualdade, o seu oposto tem que ser abordado, pois os dois são 
uma dualidade e não podemos desassociá-los. 

A desigualdade social é um assunto que até aos dias de hoje se distingue, 
havendo uma hierarquização, ou seja, a distribuição dos poderes com 
dependência sucessiva, uns aos outros, dos géneros, pela qual os homens têm 
um lugar privilegiado em relação ás mulheres na sociedade. 

Até aos dias de hoje a desigualdade entre géneros é completamente visível 
no nosso quotidiano, seja de maneira, voluntária ou não, pois a desigualdade 
está tão cravada nos seres humanos, que através de simples cavalheirismos, 
ou de machismos, como, quando há um acidente automóvel, os homens 
dizem logo que só pode ter sido uma mulher a ter tido esse acidente, assim, 
continuamos a contribuir para que a desigualdade perdure e a permitir que as 
mulheres sejam rotuladas como inferiores em relação aos homens, e que não 
detenham dos mesmo direitos e proveitos, como por exemplo, na área 
profissional. 
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Análise do papel da mulher ao longo dos tempos 

 
Culturas Ancestrais 
 

     Ao longos dos tempos a mulher tem aperfeiçoado o seu papel na história, 
no entanto, no período arcaico da História, infelizmente não existiam 
averbações de documentos registados, por isso, não é possível saber 
exatamente e com detalhe o papel da mulher no tempo pré-histórico. 

Não eram comunidades matriarcais, pois a mulher não detinha o poder de 
predominar nesses sistemas sociais, mas algumas sociedades podiam ser 
matrilineares, ou seja, centradas nela.  

Como por exemplo, as civilizações antigas Elam, Creta, Suméria, 
Egito, Babilônia, Grécia, Roma, entre outras foram amplas em idolatrar a 
mulher e as figuras femininas de distintas divindades 
como “horas, erínias, moiras, musas”.[4] 

A figura feminina também se destacou no mundo clássico como, sacerdotisas 
“Diotima de Mantineia, Temistocleia”, como sábias, filósofas, matemáticas 
“Hipátia de Alexandria, Teano, Damo”, ou na tradição lendária, como 
guerreiras “as amazonas”.[4] 

 

     Na antiguidade as mulheres eram representadas pelas musas que 
habitavam o olimpo, das metrópoles sem cidadãos, a virgem imperava nos 
altares onde oficiavam os clérigos. 

     A mulher concebida, utópica, ou mesmo espírita, submerge tudo. 

Nesta altura a mulher surge em primeiro lugar, como essa realidade viva, cuja 
manifestação no mundo mitológico teve de se idealizar antes de se converter, 
para os filósofos uma imagem solene a instituir. 

A mulher era apática, e na preferível das suposições, inferior em relação, 
desnecessário será dizer ao paradigma anatómico, fisiológico e psicológico: o 
homem. 

A histografia dedica-se muito frequentemente nas mulheres em termos de 
desigualdades, de inferioridades jurídicas e políticas e de emancipação. 

     Esta divergência como um aspeto da confraria globalmente ponderada: as 
inabilidades do sexo feminino romano não seriam uma explicação institucional 
da condição inferior a que ela se deparava afastada por uma coletividade de 
preponderância viril. 

     O casamento, era feito como que uma concordância entre o prometido e 
o progenitor da noiva, assentamento a que está relacionada a entrega de um 
dote por parte deste último. 

A então jovial moça não possuía direito a dizer uma opinião de aprovação 
neste pacto celebrado entre sogro e genro. 
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     A esposa muda de domicílio, oikos, e de “amo”, kyrios, fazendo uma 
transição de pai para esposo. 

     Na Era medieval, a figura feminina, não executava só o papel comum e 
rotineiro, consignado pela sociedade de esposas, progenitoras e as suas 
respetivas descendentes, bem como igualmente se ocupavam de variados 
outros papéis sociais.  

Muitas mulheres tinham um emprego e até dirigiam alguma forma de 
comércio sem o amparo de seus maridos, de forma independente e 
autocéfala, ou seja, sendo elas a sua própria dirigente. 

     Através da figura ideal da mulher casada, é elaborado um modelo de 
comportamento para todas as mulheres, que no interior dos grupos familiares 
executam os papéis de esposas e de mães. 

Entre os finais do séc. XII e no início do séc. XIV, as mulheres no geral, impõem-
se portanto como as principais interlocutoras de pregadores e moralistas. 

     O sucesso está destinado a perdurar no tempo e a tornar-se clamoroso: a 
maioria das prédicas e dos tratados morais destinados ás mulheres que se 
multiplicam nos séculos seguintes, prefere classificar a mulher com base no 
critério espiritual da castidade e deixa em segundo plano, ou põe mesmo 
completamente de lado, classificações de tipo social, como o trabalho, o 
poder, a riqueza, a cultura, entre outros. 

     A primeira mulher que surge em 1095 foi Eva, a diegese da Criação e da 
queda no Génesis, pesa permanentemente na visão medieval da mulher, 
diegese essa complexa, tanto quanto se sabe, mas cujos caracteres mais 
salientes, os mais facilmente retidos – Epístolas de Paulo – são excessivamente 
desvantajosas ao” sexo inferior”. 

     O jeovista, confessa como dianteira a supremacia do homem sobre o seu 
cônjuge, mulher, a qual só é criada em lugar inferior através de uma costela 
de Adão, para lhe dar uma “ajuda que o complemente”. 

A mulher emerge diretamente do flanco de Adão, mas especialmente, no 
Génesis, é a mulher que cede e é seduzida pela serpente que impele o seu 
camarada à rebeldia. 

Ela aufere as partes mais penosas das maldições de Jeová: “Eu multiplicarei os 
sofrimentos das tuas gravidezes, no sofrimento darás à luz dos teus filhos. O teu 
desejo impelir-te-á para o teu marido e ele dominará sobre ti.” 

A serpente afigurava o Diabo, e Eva a sedutora, Tertuliano exclama na 
totalidade ás mulheres: “Não sabes tu que és Eva, tu também? A sentença de 
Deus tem ainda hoje todo o seu vigor sobre este sexo (…)” 

     Nesta altura, Eva era o primeiro modelo feminino que reunia todos os 
indivíduos do seu sexo, súmula de elementos proibitivos e indutora da 
desobediência de Adão, personificava a tentação, a sedução, a deserção, a 
inimiga, a “porta do diabo”. 
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     A figura de Eva, em vez de ser enfraquecida e desvanecida, era então 
contrapesada pela virgem mãe, e mais ainda pela de Maria Madalena. 

Por exemplo, os registros documentais de Paris do século XIII apresentam 
mulheres professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, 
encadernadoras, arquitetas, mas também alguns papéis de liderança 
importantes, tais como abadessas e rainhas. 

A partir do século XII, a figura de Maria se impõe na sociedade medieval, 
através do culto mariano que tem início no século XI no Ocidente.[4] 

 

Essa veemente apreciação da figura de Maria na Época Mediana fortaleceu 
a comparência e a promoção feminina na doutrina.  

O século XII, foi o ano impulsionador para culto mariano, o tempo pleno de 
“Nossa Senhora”, impulso visível mas que se sustenta, como sublinha Jean 
Leclercq, desde o séc. XI, que é o da mais viva fermentação mariana. 

O terceiro modelo iconográfico que temos é então o de Maria Madalena, 
sintoma de avanço para uma nova mentalidade, pois é o símbolo da mulher 
redimida. 

Esta é uma visão da mulher que rompe já o pensamento da Era medieval 
perante a mulher. 

 

Desde muito cedo muitas foram eleitas como santidades, mas durante os 
primeiros séculos da Idade Média, o modelo masculino de santidade 
predominava na figura dos bispos, sendo os santos desse período, em sua 
maioria, esses homens de fé.”[4] 

 

     Na idade média, a obrigação fundamental da mulher era acima de tudo, 
idolatrar o seu marido: a exortação ao amor (dilectio) inaugura 
constantemente, e em alguns casos resume, os deveres da mulher em relação 
ao esposo. 

     Já na cidade as mulheres praticavam o pequeno comércio vendendo 
mercadorias que elas próprias manufaturavam, que obtinham ou que 
importavam. 

É precisamente neste domínio que a “tutela exercida sobre o sexo feminino” 
pelos maridos, tinha recuado muito cedo em benefício de uma competência 
para o comércio, por demasiado limitada que fosse. 

     A época das grandes negociantes europeias foram nos séc. XIV e XV, 
propagando-se então informações sobre a participação do sexo feminino nas 
sociedades comerciais. 

No entanto, embora haver um número relativamente grande de menções a 
sociedades e contratos comerciais com participação feminina, esta não era 
uma forma de serviço e um método económico característico das mulheres, 



19  

 

tanto mais quanto se limitava aos grandes centros do comércio internacional 
e da produção para exportação. 

     Em geral, o trabalho da mulher devia antes de mais ser caseiro para que as 
esposas pudessem conciliar os seus deveres familiares com o seu trabalho 
produtivo e/ou assalariado. 

     Outros aspetos influenciaram muito a vida feminina, como a atenuada 
expetativa de vida, particularmente na Alta Idade Média, e a elevação 
das guildas ou associações de ocupação, entre a Idade Média Central e 
a Baixa Idade Média, as quais tornaram-se predominantemente masculinas ao 
final do medievo. 

     Quanto à independência da mulher na Era medieval, as únicas mulheres 
que detinham o direito de voto eram nas comunas burguesas.[4] 

     Até na atualidade, vemos que ainda acontece que, as mulheres escolhem 
trabalhos que possam conciliar com a vida familiar. 

Nos dias de hoje, as mulheres são vistas como um sexo fraco, mas é desde a 
idade média que esta tem lutado para ter os mesmos direitos que os do seu 
sexo oposto. 

 

Séculos XVIII e primeiros movimentos na Europa (alta idade média) 
 

     A História das mulheres é um campo de análise da História que concebe 
um julgamento à interpretação da história predominante, hegemónica 
masculina, ou seja, domínio, poder que algo ou alguém executa em relação 
aos restantes, que, engendrada nessas condições, retrata uma discordância 
social. 

     O século XVIII, foi marcado pela marcha como forma de protesto, feita 
pelas mulheres contra os altos preços, a caminho do palácio de Versalhes em 
Paris, e que desde logo, se tornou um movimento revolucionário na história. 

Olympe de Gouge, foi uma revolucionária francesa, escritora e autora de 
peças de teatro francesa, que escreveu a Declaração dos direitos da mulher 
e da cidadã - 1791, onde constava: 

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se 
em uma assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo 
e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas 
e da corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene, os 
direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim, que esta 
declaração possa lembrar sempre, a todos os membros do corpo social seus 
direitos e seus deveres; que, para gozar de confiança, ao ser comparado com 
o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de 
mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, para serem 
fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as 
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reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a constituição, os bons 
costumes e o bem-estar geral. 

Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em 
meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença, e sob os 
auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã:  

Artigo 1º 

A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais 
só podem ser baseadas no interesse comum. 

Artigo 2º 

O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos 
imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. 

(…)[5] 

Esta declaração discutia a igualdade entre géneros e claro, a liberdade do 
sexo feminino. 

     Portanto, este período foi marcado por grandes mudanças a nível político, 
social e econômico na Europa, e foi cenário para a mudança nas 
mentalidades acerca dos papeis dos homens e das mulheres na sociedade. 

     Reinava nesta época o iluminismo e a revolução francesa, que 
transformaram o pensamento da conceção do homem contemporâneo da 
época. 

Foi então, que nasceram os conceitos de igualdade, liberdade e autonomia, 
ideais que conduziram para a revolução francesa em 1879, onde os princípios 
dessa revolução foram:  Liberté, Égalité, Fraternité, respetivamente, liberdade, 
igualdade e fraternidade. 

As mulheres saíram ás ruas no panorama de revolução, movimentaram-se, e 
foram líderes de várias manifestações, no final do século XVIII. 

Estas mulheres foram as percursoras para a mudança na Europa, mudando 
assim, a visão do papel das mulheres na comunidade. 
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Século XX 
 

     Na Europa, entre os anos dezanove e vinte, ás mulheres, foram-lhes dado o 
direito a serem remuneradas por igual perante a lei, apesar de 
tradicionalmente trabalharem em casa, onde a maioria tinha os seus filhos e 
onde os cuidavam. 

Generalizando, as mulheres na sua maioria, ficavam em casa a cuidar dos 
filhos, enquanto que, os maridos trabalhavam para trazer mantimentos e 
pagar as contas.  

     Tudo mudou em relação ao trabalho, pois as mulheres começaram a 
operar mais nos períodos das primeira e segunda guerras mundiais, que 
começaram em 1914. Altura em que o trabalho era demasiado só para os 
homens, e assim sendo as mulheres começaram a trabalhar nesse tempo pois 
era necessário, ou seja, há a obrigação da mão de obra feminina nesta altura. 

     Aqui na Madeira muitas mulheres viviam de bordados, que faziam em casa 
pois a casa de bordados pagava-lhes por isso. Depois a própria casa de 
bordados é que os vendia na altura. Tudo tinha que estar muito direitinho, ou 
seja, a tela, os casiados, os pontos de corda, garanitos, pontos de sombra, 
entre muitos outros, que eram aplicados nos bordados, e as empresas 
verificavam “tudo a pente fino” para que pudessem vender de forma íntegra. 

     Já uma pequena minoria das mulheres, tinha alguns estudos, como 
enfermeiras, professoras, e entre outras profissões que exigiam cuidados. 

     Nos registros da cronologia da História, ou seja desde o seu início, foi feita 
por indivíduos do sexo masculino, alistando grandes 
acontecimentos historiográficos, que são as enormes ocorrências executadas 
pelos homens ou, caso abranja um facto realizado por uma mulher, ainda essa 
é, na generalidade das ocasiões, relatada por eles. 

     As relações entre homens e mulheres são desiguais não só desde os dias de 
hoje, ou seja da atualidade, mas sim, desde os primórdios da História que as 
relações entre géneros são díspares.  

Portanto, vê-se que não houve uma história global do Ser Humano, mas sim, 
uma história focalizada em um dos géneros, género esse, o masculino. 
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Portugal no séc. XX 
 

     Foi neste século que em Portugal foram feitas algumas alterações na 
pollítica, como, em 1910 – é permitido o divórcio, tanto a mulher como o 
homem detém dos mesmos direitos perante os filhos, e no tratamento que 
recebem. Algumas datas relevantes: 

    Em 1911, as mulheres podem trabalhar a partir deste ano, na função 
pública. 

     Em 1931, é reconhecido o direito de voto às mulheres diplomadas com 
cursos secundários ou superiores, já os homens para votarem apenas 
precisavam não ser analfabetos. 

     Em 1969, a mulher pode atravesar a fronteira sem a autorização do seu 
respetivo marido.  

     Foi em 1976 que entra em vigor a nova constituição, onde fica 
estabelecida a “ igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios”. 

     Em 1978, cada casal é livre de escolher o seu ofício, sem o consentimento 
do outro. 

     Em 1991/1992, passa a ser permitida a entrada das mulheres no exército.[6] 

     No século XX, aqui em Portugal, existia um concurso chamado Mulher Ideal 
Europeia, organizado pela revista Donas de casa, no ano de 1971. 

Era um concurso que enaltecia os dotes de fada do lar das mulheres, onde a 
beleza não era fundamental, mas sim, a elegância e a habilidade do sexo 
feminino eram então julgadas. 

     Alguns dos componentes que constituíam a seriedade do concurso, eram 
algumas das seguintes provas: 

• Compras no mercado municipal de Sintra e arranjos florais; 
• Prova de cocktail; 
• Costura com uma máquina; 
• Bordado á mão; 
• Cultura geral; 
• Encontrar erros na mesa de família. 

Sónia Taveira, foi uma das concorrentes desse concurso, e afirmou que a mesa 
tinha que ser posta de forma exímia, ou seja, o concurso era muito rigoroso e 
muitas mulheres levavam o concurso seriamente. 

     Em plenos anos 70, apenas 40% das mulheres trabalhavam fora de casa, e 
essa mesma percentagem das mulheres era analfabeta, e a ideia de ir para a 
Universidade era uma miragem para o sexo feminino, no século XX. 

A maioria das mulheres neste tempo, ficava em casa a cuidar dos seus filhos, 
ou seja, a mulher era vista como a responsável pela família, nesta altura as 
mulheres podiam trabalhar, mas na sua maioria como domésticas, e 
empregadas de família. 
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Portanto, a condição feminina na altura era muito condicionada pelo estado 
novo que se instaurava na época, e não havia livre-arbítrio, e liberdade para 
as mulheres. 

     No século XX, algumas mulheres queriam seguir faculdade de belas artes e 
os pais não as deixavam, pois queriam que fossem para a faculdade de letras, 
e era para onde a maioria ia ou para economia e finanças, nomeadamente o 
direito e/ou farmácia, estas não se atreviam a desobedecer aos pais. 

     A condição feminina mudou radicalmente desde o passado até aos 
tempos atuais, pois tentamos dividir as tarefas ao máximo entre géneros, e as 
mulheres têm liberdade de expressão atualmente, já não sendo reprimidas 
quanto a isso. 

     O século XX, foi um século muito importante para as mulheres, pois foi um 
século onde o sexo feminino começou a se impor perante a sociedade, e 
começaram a lutar pelos seus direitos e a manifestarem-se perante as 
desigualdades que persistiam na altura. 

 

Exemplo de uma sufragista em Portugal 
 

     Como um exemplo de luta pelos mesmos direitos que os homens temos 
Carolina Beatriz Ângelo que no dia 28 de Maio de 1911, foi a primeira cidadã a 
votar em Portugal, por ocasião das eleições da Assembleia Constituinte. 

Sufragista (direito ao voto), sobressaiu como militar da Liga Republicana das 
Mulheres Portuguesas, criadora e administradora da Associação de 
Propaganda Feminista. 

Como Carolina Beatriz Ângelo era viúva e tinha que sustentar os seus dois 
filhos, isso permitiu-lhe invocar em tribunal o direito ao voto, por ser 
considerada a “chefe de família” tornando-se assim a primeira mulher a votar 
no país. 

 

A primeira lei eleitoral da República Portuguesa reconhecia o direito de votar 
aos “cidadãos portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler e 
escrever e fossem chefes de família”. 

Carolina Ângelo viu nesta redação da lei a oportunidade de a “subverter” a 
seu favor, dado que, gramaticalmente, o plural masculino das palavras inclui o 
masculino e o feminino. Viúva e com uma filha menor a cargo, com mais de 
21 anos e instruída, dirigiu ao presidente da comissão recenseadora do 2º 
Bairro de Lisboa um requerimento no sentido de o seu nome “ser incluído no 
novo recenseamento eleitoral a que tem de proceder-se”. 

Participou nas eleições de 1911 mas por forma a evitar que tal exemplo 
pudesse ser repetido, a lei foi alterada no ano seguinte, com a especificação 
de que apenas os chefes de família do sexo masculino poderiam votar. 
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Apenas em1931, ano que vigorava o poder de Salazar em Portugal, as 
mulheres tiveram direito ao voto, mas ainda assim com algumas limitações: 
“apenas podiam votar as que tivessem cursos secundários ou superiores, 
enquanto para os homens continuava a bastar saber ler e escrever.” 

A lei eleitoral de Maio de 1946, amplificou o direito de voto aos homens que, 
sendo iletrados, pagassem ao Estado no mínimo 100 escudos de impostos e às 
mulheres chefes de família e ás casadas que, sabendo ler e escrever, tivessem 
bens próprios e restituíssem no mínimo 200 escudos de contribuição predial. 

Em Dezembro de 1968 foi reconhecido o direito de voto político às mulheres, 
mas as Juntas de Freguesia continuaram a ser eleitas apenas pelos chefes de 
família.  

Só em 1974, já depois do 25 de Abril, seriam abolidas todas as restrições à 
capacidade eleitoral dos cidadãos tendo por base o género.[4] 

Graças ao 25 de Abril, hoje em dia as mulheres têm livre arbítrio, e liberdade 
de se expressar em Portugal e de votar. 
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Direitos laborais (acessos e rendimentos) 
 

     A legislação portuguesa está muito bem estruturada no que toca a este 
tema da igualdade de género, e sinto que esta tem um enquadramento 
jurídico muito favorável acerca deste objeto, porém, não necessitamos de 
mais legislação, e sim da aplicação da leis que detemos. 

     Segue-se alguma legislação que acho relevante colocar no meu projeto: 

Artigo 9.º  

da Constituição da República Portuguesa 

Consigna como sendo tarefa fundamental do Estado: “h) Promover a 
igualdade entre homens e mulheres.” 

Artigo 13.º 

Princípio da igualdade 

Estabelece, no Princípio da igualdade que: “1.Todos os cidadãos têm a 
mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento 
de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, (…)”. 

Artigo 109.º 

Participação política dos cidadãos 

A participação diretiva e ativa de homens e mulheres na vida política constitui 
condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema 
democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos 
cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a 
cargos políticos. 

“Artigo 27.º Medida de ação positiva” 

Do Código de trabalho, (lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro) 

Dispõe que “Para os efeitos deste código, não se considera discriminação a 
medida legislativa de duração limitada que beneficia certo grupo, 
desfavorecido em função de fator de discriminação, com o objetivo de 
garantir o exercício, em condições de igualdade, dos direitos previstos na lei 
ou corrigir situação de desigualdade que persista na vida social.” 

     A Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5.07.2006 
alude à construção jurisprudencial do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à atividade profissional. 

A lei da paridade 3/2006 de 21 de Agosto, estabelece que as listas para a 
Assembleia da República, Parlamento Europeu e Autarquias Locais são 
compostas de modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um 
dos sexos. 

     Na entrevista à doutora Mariana, ela faz alusão a esta lei da paridade. 



26  

 

Capítulo I, Direitos e deveres económicos 

Artigo 58.º 

Direito ao trabalho 

1. Todos têm direito ao trabalho. 2. Para assegurar ao trabalho, incumbe  

ao Estado promover: a) A execução de políticas de pleno emprego; b)A 
igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de 
trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função 
do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. 
c) a formação cultural e técnica e a valorização profissional dos 
trabalhadores. 

 

Artigo 59.º  

Direitos dos trabalhadores 

1. Todos trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, 
território de origem, religião convicções políticas e ideológicas, têm direito: a) 
À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 
observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a 
garantir uma existência condigna; b) A organização do trabalho em 
condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal 
e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. (…) 

Artigo 68.º 

Paternidade e maternidade 

(…) 3. As mulheres têm direito a especial proteção durante a gravidez e após 
o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho 
por período adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias. 
(…) 

 

     Portanto, existem imensas leis que promovem a igualdade entre sexos, e 
muitas delas nem coloquei no meu projeto pois eram muito generalizadas e 
estas são algumas, que juntei acerca dos acessos e rendimentos entre homens 
e mulheres, o que é muito positivo.  

Agora, o ponto negativo é que algumas destas leis não estão aplicadas no 
quotidiano das pessoas, e Portugal não necessita de mais leis acerca da 
igualdade de género, pois as leis que temos são as suficientes para que a 
paridade exista na nossa sociedade, é necessária agora uma utilização franca 
destas leis. 
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Posições União Europeia 
 

     A União Europeia, EU, tem-se posicionado muito no que toca à promoção 
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e tem feito isso 
através da aplicação de leis, que fomentam igual tratamento entre géneros, 
seja em que contexto for, e em que circunstância for. 

     A EU não só impõe as leis a nível da igualdade de género como também 
formaram o Gender Mainstreaming, que aparece a baixo descrito do que se 
trata. 

     A EU, tem também implementado medidas específicas para promover os 
direitos iguais entre homens e mulheres, se baseando na atualidade, em 
medidas para o avanço da mulher, pois esta, é a que se apresenta em 
desvantagem em relação ao seu sexo oposto. 

     A União Europeia criou a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que representa os valores e os direitos dos civis dos seus Estados-
Membros, nela estão consagradas o direito à igualdade de todas as pessoas 
quanto seres humanos, e a não discriminação em função do sexo, raça, 
religião, origem, orientação sexual, enfim, etc. 

 

 

Gender Mainstreaming (integração de géneros) 
 

Gender trata-se do género em relação ao aspeto social que está inserido, ou 
seja, são os estereótipos e expetativas de como a sociedade vê os homens e 
as mulheres. No fundo é a conceção sobre como cada sexo deve agir. 

Mianstreaming trata-se de colocar em vantagem, em primeiro lugar. 
Referindo-se ás medidas de atuação aplicadas, relacionadas com a moral e 
ética de cada pessoa, e de como devemos prosseguir em relação ás politicas, 
à situação social, e à administração deste dilema, a desigualdade. 

Portanto, Gender Mainstreaming significa um estratagema em que a principal 
finalidade é a promoção para a igualdade entre géneros, através da adoção, 
a todos níveis, de medidas plausíveis, que possam ser aplicadas de acordo 
com os estudos recolhidos acerca das desigualdades entre homens e 
mulheres, sempre procurando e evidenciando se existe a desigualdade e 
melhorar esse aspeto sempre. A EU tenta fazer com que haja um término ás 
disparidades entre géneros, que cada vez mais se verifica na nossa atual 
sociedade. 
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Desigualdade salarial, um pouco de conhecimento 
 

     A diferença salarial significa que um trabalhador de uma certa empresa 
recebe mais que o outro, esta diferença ocorre quando algum trabalhador 
tem mais habilitações para determinado emprego e mais experiencia que 
outro, e estas diferenças podem ser avassaladoras. 

Portanto este tema é muito subjetivo. 

     A desigualdade salarial é um tema muito difícil de ser incutido em toda uma 
sociedade, pois, não pensamos todos da mesma forma apesar de todos 
querermos os mesmos direitos, seja em que assunto for: saúde, salário, 
planeamento familiar, enfim, diversas matérias. 

     A disparidade salarial significa que dois trabalhadores com a mesma 
qualificação para determinado emprego, em que esse trabalho seja idêntico, 
recebam diferentes vencimentos, e estas situações são ilegais e altamente 
discriminatórias. Uma pessoa que receba menos que outra para um trabalho 
igual, tem todo o direito em lutar contra a entidade empregadora pela 
discriminação que a prejudica na sua carreira profissional. 

     No ramo do trabalho, existem diversas maneiras para que uma pessoa não 
receba o mesmo valor que outra como a raça, a etnia, o género, a idade, o 
estado civil, a sexualidade, a origem e religião, apesar de terem as mesmas 
habilitações. 

     Portanto, vemos que em termos de globalização existem imensos fatores 
que diversas empresas levam a cabo quando escolhem determinado 
indivíduo para um certo emprego. 

     Em diversos países o sexo feminino é muito prejudicado e ganha entre 
cerca de dez a vinte porcento menos, do que o sexo masculino, a diferença 
entre géneros em Portugal tem atualmente um índice de 16%. 

     Há uma condição de injustiça social que em muitos países desenvolvidos 
como no nosso país, Portugal, já não deveria ser aceitável, pois na prática, as 
mulheres deveriam receber o mesmo que os homens, porque muitas vezes elas 
trabalham o dobro e recebem menos, sem contar com as responsabilidades 
domésticas que a maioria tem. 

     Algumas das causas para que ainda haja disparidades sociais são 
causadas pelas próprias escolhas que certos trabalhadores fazem ao longo da 
sua vida, e essas escolhas são as seguintes: as habilitações literárias, 
trabalharem em pequenas, médias ou grandes empresas, e possuírem um 
trabalho a tempo parcial ou inteiro, o ofício escolhido, entre outros. 

     Todos somos detentores dos mesmos direitos perante a lei, e neste caso em 
particular, no trabalho, falo no trabalho pois estou apenas relacionando com 
o meu tema, e que não devemos ser providos de “cunhas” em linguagem 
corrente, para conseguir entrar num emprego, devemos todos sair da mesma 
linha de partida e não ser beneficiados de passar à frente uns dos outros, 
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apenas por termos relações interpessoais com os empregadores, isso seria, e é 
simplesmente, injustiça social. 

     Conseguir emprego nos dias de hoje torna-se um pouco difícil e sei disto 
porque eu já procurei emprego, como também existem situações na minha 
família onde nela constituem pessoas desempregadas. 

     Aqui na Madeira ainda existem instituições que empregam as pessoas pelo 
facto de conhecerem os trabalhadores, e terem afeições por eles, claro que 
justiça não se poderá chamar, mas é ainda uma realidade. 

     A eventualidade de atualmente existir uma dissemelhança salarial deve-se 
à circunstância do preconceito ainda permanecer, às tradições enraizadas, 
àquilo que socialmente se confecionou do que é a função da mulher e o 
papel do homem, quer na área social, quer na área do serviço. 
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Alguns dados acerca das desigualdades que persistem, relevantes 
 

 

 

der pay gap. 

 

     Anos 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

Anos 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

 1983 ┴7,6 ┴4,6 ┴11,6 

 1990 4,6 3,2 6,5 

 2000 3,9 3,1 4,9 

 2001 4,0 3,2 5,0 

 2002 5,0 4,1 6,0 

 2003 6,3 5,4 7,2 

 2004 6,6 5,8 7,6 

 2005 7,6 6,7 8,6 

 2006 7,6 6,5 8,9 

 2007 8,0 6,6 9,5 

 2008 7,6 6,5 8,7 

 2009 9,4 8,8 10,1 

 2010 10,8 9,8 11,9 

 2011 ┴12,7 ┴12,3 ┴13,0 

 2012 15,5 15,6 15,5 

 2013 16,2 16,0 16,4 

 2014 13,9 13,5 14,3 

 2015 12,4 12,2 12,7 

 2016 11,1 11,0 11,2 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA 
Última atualização: 2017-02-08 taxa em % 
Fontes/Entidades: INE, PORDATA 
Última atualização: 2017-02-08 
 
 

 
Figura 3                                                           Figura 4 
 
 

Anos 

Sectores de atividade económica 

Total Primário Secundário Terciário 
 

 1974 3.694,0 1.290,5 1.246,0 1.159,0 

 1980 3.924,5 1.121,0 1.415,0 1.388,0 

 1990 4.717,5 845,6 1.624,6 2.245,2 

 2000 5.041,3 645,2 1.741,7 2.654,4 

 2001 5.128,2 659,3 1.734,7 2.734,2 

 2002 5.143,8 643,4 1.726,6 2.773,9 

 2003 5.093,4 645,9 1.639,2 2.808,3 

 2004 5.062,3 621,8 1.568,5 2.872,0 

 2005 5.047,3 608,3 1.533,7 2.905,3 

 2006 5.079,0 604,8 1.539,4 2.934,8 

 2007 5.092,5 603,0 1.540,0 2.949,4 

 2008 ┴5.116,6 ┴584,6 ┴1.477,4 ┴3.054,7 

 2009 4.968,6 568,4 1.374,9 3.025,4 

 2010 4.898,4 548,1 1.327,3 3.023,0 

 2011 ┴4.740,1 ┴483,9 ┴1.272,9 ┴2.983,2 

 2012 4.546,9 491,4 1.143,5 2.912,0 

 2013 4.429,4 453,1 1.049,7 2.926,6 

 2014 4.499,5 389,1 1.073,5 3.036,9 

 2015 4.548,7 342,5 1.107,6 3.098,6 

 2016 4.605,2 318,4 1.128,3 3.158,6 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA 
Última atualização: 2017-02-08 
Em milhares 

Mais opções e dados 
 

Taxa de desemprego: total e por 
sexo (%) - Portugal 

Quantos homens ou mulheres 
desempregados existem por cada 
100 ativos? 

 

População empregada: total e 
por sector de atividade 
económica - Portugal 

Quantas pessoas trabalham na 
agricultura, indústria, comércio ou 
outros serviços? 
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Figura 3 e 4 - Através destes gráficos do site Por Data, e respondendo à 
pergunta: Será que o desemprego afeta mais os homens ou as mulheres na 
atualidade? Vemos que a nível de desemprego, entre homens e mulheres, 
não há muita disparidade entre ambos, apesar de as mulheres apresentarem 
mais 0.2% de desemprego em relação aos homens no ano de 2016.  
As desigualdades a nível do desemprego por sexo, têm tendido para uma 
igualdade, o que não é bom, mas ao menos não há muita disparidade de 
sexos desempregados. 
     Vemos que por cada 100 pessoas ativas, existe uma média de 11.1% de 
pessoas desempregadas no geral, o que faz com que em Portugal esses 11.1% 
correspondem a 11 pessoas por cada 100. 
     A respeito dos três setores laborais o que apresenta maior percentagem de 
emprego em milhares é o terceiro setor, pois é o mais abrangente a nível de 
empregos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5                                        Figura 6 

      

Figura 5 e 6 - Portugal apresenta 72,8% da sua população ativa no setor 
terciário pois é o setor que abrange mais empregos.  Nele temos o comércio 
(os serviços de consumo), temos a economia (ex: bancários, contabilistas, 
etc), transportes públicos, e entre muitos outros. No setor secundário temos 
uma percentagem de 24,4 e 2.9% no setor terciário. 

Em comparação aos outros países, vemos que cada um através dos seus 
interesses, ou através do que possuem disponibilizado pela natureza, como o 
petróleo, o gás natural, têm o seu setor com maior percentagem de 
população a trabalhar nele. 
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Taxa de desemprego segundo os Censos: total e por sexo (%) - Municípios 

Onde há mais e menos homens ou mulheres desempregados por 100 ativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

Territórios 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

Anos  1960 2011 1960 2011 1960 2011 

 

 Portugal 2,4 ┴13,2 2,8 ┴12,6 0,6 ┴13,8 

    Continente 2,4 ┴13,2 2,8 ┴12,5 0,6 ┴13,9 

      Norte 2,5 ┴14,5 3,0 ┴13,0 0,4 ┴16,1 

      Centro 2,3 ┴11,0 2,6 ┴10,0 0,5 ┴12,1 

      Área Metropolitana de Lisboa 2,4 ┴12,9 2,9 ┴13,5 0,9 ┴12,4 

      Alentejo 2,1 ┴12,8 2,4 ┴11,9 0,7 ┴13,9 

      Algarve 2,5 ┴15,7 2,9 ┴16,0 0,5 ┴15,5 

    Região Autónoma dos Açores 2,5 ┴11,1 2,5 ┴11,1 1,5 ┴11,1 

      Região Autónoma dos Açores 2,5 ┴11,1 2,5 ┴11,1 1,5 ┴11,1 

    Região Autónoma da Madeira 3,0 ┴14,6 3,3 ┴16,7 0,8 ┴12,4 

      Região Autónoma da Madeira 3,0 ┴14,6 3,3 ┴16,7 0,8 ┴12,4 

    Ignorado/Outro 1,0 ┴- 1,0 ┴- - ┴- 

Dados de acordo com a versão 2013 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 
(NUTS). Para obter dados de NUTS III, versão 2002, atualizados até Abril 2015, consulte o arquivo Excel 
disponível aqui. 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA 
Última atualização: 2015-06-26 taxa % 
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Figura 7 - Em 2011, as mulheres apresentavam uma taxa de desemprego em 
relação aos homens de menos 4,3% por cada 100 pessoas ativas, fazendo 
assim uma média de 14,6% de um total de pessoas sem trabalho, portanto os 
homens em 2011 eram os que apresentavam mais desemprego, o que é muito 
desfavorável. 

      Nos dias de hoje, ambos os géneros apresentam quase o mesmo valor de 
desemprego, o que não é bom, pois a desocupação é algo que não é 
benéfico para a economia de um país e é algo que também contribui para a 
pobreza de um povo. 

Apesar de tudo, o valor de desemprego baixou de 2011 em relação a 2016. 

     Alguns aspetos que podem contribuir para o facto de as mulheres e os 
homens não terem trabalho no local ambicionado são os seguintes: 

1.) O facto de alguns trabalhos não aceitarem mulheres grávidas em período 
laboral.  

2.) A não flexibilidade na conciliação/harmonização entre as 
responsabilidades familiares e os afazeres (serviços).  

3.) A crise económica também é outro ponto, pois quando um certo país 
passa por uma crise, como é o caso de Portugal, que enfrenta um período 
longo de crise económica, o consumo de bens e serviços diminui, sendo que a 
escolha adotada pelas empresas é demitir funcionários para que possam 
enfrentar a crise, baixando os seus custos. 

4.) O facto das entidades superiores não aceitar pessoas tatuadas.  

5.) A idade, a circunstância de que para certo trabalho, as entidades 
superiores quererem trabalhadores jovens, o que contribui para a pobreza na 
3ª idade.  

6.) A baixa qualificação (as suas habilitações literárias) do colaborador/a.  

7.) A permuta da mão-de-obra por locomotivas, como por exemplo, nos 
supermercados os selfs-checkouts substituem e simplificam o trabalho das 
caixeiras/os.  

8.) A existência dos estereótipos de género por parte dos empregadores que à 
partida já procuram trabalhadores de um certo sexo, ou masculino ou 
feminino. Por exemplo, nos cafés mais depressa vemos, “precisa-se de 
empregada com experiência” e não empregado. O dado que se segue 
relacionado com este ponto 8.) foi me disponibilizado, pela Doutora Mariana 
Bettencourt. 
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Análise dos anúncios de oferta de emprego - 2015 

 

 

 

     Vemos aqui que através desta tabela feita com dados coletados do ano 
de 2015, existiam mais ofertas de emprego só para homens do que ofertas só 
para mulheres, para elas, não houve praticamente nenhuma em Portugal. 

     Em comparação com a neutralidade de géneros, nesta, houveram imensas 
ofertas de emprego, mas mesmo assim as ofertas só feitas para homens foram 
superiores a essas, as neutras, ou seja, há à partida uma descriminação de 
géneros, no fundo, um estereótipo entre géneros, por parte do empregador. 

     Aqui na Madeira ainda existem certos empregos que são mais dirigidos 
para homens e outros para mulheres. 

     Por exemplo, as mecânicas e a construção civil são trabalhos mais 
direcionados para os homens, já o trabalho no secretariado e trabalhar em 
lojas de roupa, cosméticos, entre outras, são trabalhos mais direcionados para 
as mulheres. 
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     Através do site Por Data, pude apurar que a Região Autónoma da Madeira, 
apresenta desde 2010, um acréscimo nos salários mensais entre homens e 
mulheres por conta de outrem em euro (€), e vemos que a média mensal 
auferida pelos homens, foi desde 2010 maior do que a das mulheres até 2013, 
ano, até onde foram feitas recolhas da média entre rendimentos entre 
géneros. Vemos que o sexo masculino recebia 992,6 euros por mês e já as 
mulheres recebiam, 800,9 euros, ou seja, uma diferença salarial de 191,7 euros 
em pleno ano de 2013. 
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Tratamento de dados acerca da igualdade salarial na RAM 
 

Setor primário: 
 

     Este primeiro setor trata-se das atividades que extraem e/ou modificam a 
matéria-prima, ou seja, os produtos deste setor são levados até ás industrias, 
para serem transformados em produtos industrializados. 

     Exemplos de trabalhos onde retiramos produtos da Natureza são: a 
agricultura, a caça, a pesca, a pecuária, entre outros. 

     Para este setor, pensei em observar se, aqui na Região Autónoma da 
Madeira, existem ou não disparidades salariais no que toca à agricultura, uma 
vez que, a nossa ilha é conhecida por grandes plantações de banana, 
diversas frutas, e não só, como também de legumes. 

 

Ganho mensal de agricultores por conta de outrem e do governo 

 

 

Abordei agricultores com idades compreendidas entre os 35 e os 73 anos. 

     Como podemos ver também se observa no caso dos agricultores da 
comunidade madeirense uma diferença salarial entre sexos, sendo que, os 
homens ganham mais que as mulheres em média mais 332.5€ por mês.  

No entanto os trabalhadores que recebem mensalmente em média 250€ são 
agricultores que trabalham e recebem dinheiro dado pelo governo, 
trabalhadores esses, que se apresentam coletados na agricultura. Os outros 
que ganham a partir do ordenado mínimo para cima são agricultores que 
trabalham por conta de outrem, ou seja, têm um patrão que lhes paga sem 
ser o governo. 

     Portanto, vemos que as pessoas que trabalham por conta própria, pagas 
pelo governo ganham muito pouco. 
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Setor terciário: 
 

     O setor terciário é caraterizado pelas atividades comerciais de bens e à 
prestação de serviços, este setor é muito abrangente no que toca aos 
empregos, pois vão desde o comércio de mercadorias, como até à 
administração pública, ou seja, é muito vasto. 

Este setor pode ser apresentado pelas seguintes profissões: transportes 
públicos, atividades financeiras e imobiliárias, educação, saúde, entre outros. 

     A ocupação que achei que teria o mesmo número de candidatos na 
participação do meu trabalho/projeto foi a de professores pagos pelo setor 
privado, por conta de outrem, pois na função pública, os professores de 
escolas não privadas, recebem mais ou menos o mesmo valor, pois conversei 
com a Doutora Mariana e com alguns professores, que me disseram que onde 
eu poderia encontrar maior disparidade de salários era em escolas privadas, 
pois não são pagas pelo governo. 

      Os professores que abordei tinham idades compreendidas entre os 28 anos 
e os 46 anos, segue-se um gráfico elaborado por mim, segundo os dados que 
coletei, utilizei as cores preta, cinza claro e escuro para não fazer 
descriminação por cores, por exemplo: mulheres – rosa e homens – azul. 

 

Ganho mensal de professores do setor privado 

 

 

     Como podemos ver, notamos existir diferença entre os rendimentos mensais 
entre homens e mulheres, comparei duas pessoas a duas, um homem e uma 
mulher, por cada 3 colunas, (feminino, masculino e diferença). 

     É observável a disparidade entre professores do setor privado, os homens 
ganham mais do que as mulheres numa média de 182€ por mês, o que é 
desfavorável ao percurso profissional das mulheres. 
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     Vemos que alguns homens e mulheres ganham relativamente mal, em 
relação ao cargo que têm, um professor no setor privado receber o ordenado 
mínimo é muito mau, pois o dinheiro que gastou para tirar a sua formação, 
deve ter sido comparativamente elevado. Tirando essas exceções no geral os 
professores ganham bem. O que está mal é que os homens ganham mais que 
o seu sexo oposto, quando na realidade deveriam ter rendimentos iguais para 
os mesmos postos de trabalho. 

 

Ganho mensal por pessoas que trabalham a  

Tempo parcial e inteiro no supermercado 

 

 

     Como podemos observar, nos supermercados também vemos uma 
diferença salarial. Porém desta vez, entre homens e mulheres, sendo que as 
mulheres ganham mais 60€ mensais do que os homens, isso significa que por 
mês eles teriam que trabalhar cerca de 3 dias para atingirem a média salarial 
que elas ganham. 

Para chegar a este valor fiz a média entre os ordenados dos homens e os das 
mulheres, e depois baseando-me nisso verifiquei que entre esses valores a 
diferença da média era de mais ou menos 3 dias como já referi. 

Para fazer esta média não utilizei os dados daquelas duas pessoas que 
ganham 275 por mês pois esses estão a trabalhar a tempo parcial, sendo que 
trabalham apenas 4 horas por dia. 

     Abordei todos os operadores de loja que pude. 

     Um dos pontos que tenho que referir, é que o facto de as pessoas 
ganharem mais, neste caso as mulheres, tem a ver também com os anos que 
estas já estão a trabalhar neste meio, ou seja, numa rede de supermercados. 
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Entrevista com a Doutora Mariana 
 

     A entrevista realizou-se no gabinete da Dra. Mariana no CIG, Comissão 
para a Igualdade de Género na rua direita. O que se apresenta a negrito são 
as minhas falas, e o que se refere às falas da Dra. Mariana, essas encontram-se 
seguidamente a baixo identificadas com o seu nome indicado antes das suas 
respetivas respostas. A entrevista foi feita através da gravação da 
conversação entre mim e a Dra. Mariana, sendo que esta o autorizou. 
Posteriormente, passei todas as suas falas para o meu projeto. 

 

1. Como se chama? 

Dra. Mariana: Mariana Luísa de Aragão Gouveia Bettencourt. 

2.  Que idade tem?  

Dra. Mariana: 48 anos. 

3. Qual o papel que desempenha no seu emprego? 

Dra. Mariana: Sou Coordenadora do serviço de Igualdade de Género. 

4.  Em que consiste o seu trabalho? 

Dra. Mariana: Promover e divulgar a Igualdade de direitos e oportunidades 
entre géneros. 

5.  Há quantos anos trabalha neste meio?  

Dra. Mariana: Há cerca de um ano. Mas sendo socióloga do trabalho, e 
fazendo parte do quadro da Secretaria Regional de Educação, fui 
representante desta secretaria na CRITE, (Comissão Regional para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego), durante cerca de 15 anos. 

6. Gosta do que faz? 

Dra. Mariana: Sim, muito. É uma área em que ainda há muito a fazer, 
embora a nível legislativo, Portugal disponha de legislação abundante na 
área da igualdade, ainda continua a ser o 3º país mais desigual da Europa. 

7. Na sua opinião, em termos comparativos com o passado, nota 
variações na desigualdade entre géneros em relação ao trabalho? 
Acha que estagnamos, ou que tendemos para uma igualdade de 
oportunidades aqui na Madeira? 

Dra. Mariana: Tendemos para uma igualdade de oportunidades, há 
políticas inclusive favoráveis a essa mesma igualdade de oportunidades. 
Temos a lei da paridade, que saiu a nível dos cargos políticos, que promove 
a obrigatoriedade de 33% do sexo menos favorável, não quer dizer que 
sejam as mulheres, do sexo menos representado, está representado em 
33%, estando na ordem de duas mulheres ou dois homens para um restante 
número de pessoas, o que já é bom. Com a proposta de lei nº 52/13 que 
dei o parecer de estar agora a ser aprovada, melhor, está em vias de ser 
aprovada, a nível das empresas públicas ou empresas cotadas em bolsa. 
Também vai haver essa obrigatoriedade, e portanto, isto são medidas que 
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são pequenas, podem ser medidas que tenham efeitos à partida 
pequenos, mas que depois vão aumentar, vão ser promotoras. Isto tem a 
ver com as mentalidades, porque basta começar para depois começar a 
aumentar o número de mulheres. 
Nós temos por exemplo, são mais as mulheres que os homens que saem 
das universidades, são mais mulheres com cursos superiores do que 
homens, portanto tenho esperança que esta situação vá cada dia ser mais 
favorável, embora ainda como já referi, Portugal possui tanta política sobre 
a igualdade, mesmo o próprio artigo 13º da constituição da  república 
portuguesa que promove a igualdade de direitos e de tratamentos, somos 
o país com mais desnível, o 3º país mais desigual da Europa, só tendo 
abaixo de nós a Roménia e a Eslovénia. É pena. 
 
8. Estive a fazer pesquisas acerca deste tema como é óbvio, e apurei que 

em Portugal, em 1985 os homens ganhavam em média mais 35 euros 
que as mulheres, e atualmente, bom em 2015, recebiam mais 165 euros. 
O que pensa acerca deste retrocesso entre os rendimentos? 

Dra. Mariana:  Este retrocesso tem também muito a ver com a passagem, 
nós temos também que aqui ver, que foi nos anos 90 que passámos do 
escudo para o euro. Isto tem uma certa influência, uma pessoa com 100 
escudos era muito, já 1 euro hoje não é nada. Portanto, este valor de 35 
euros na altura eram 70 contos para 165 euros, o valor efetivo do dinheiro 
não é o mesmo. 
 
Pois, mas eu penso que aqui eles tentam, por exemplo, isto foi de um 
estudo já feito, e penso que eles tentaram relacionar o escudo com o euro. 
 
Dra. Mariana: Mas, o que eu estou a dizer é o poder relativo, nós com 70 
contos comprávamos muita coisa, haviam ordenados de 70 contos, 
enquanto que 165 euros não dá para quase nada. Portanto é o valor real 
do dinheiro não é igual, isto é um ponto. 
Outro ponto é que desde 2011, veio-se verificar um decréscimo do poder 
de compra e mesmo dos rendimentos das mulheres, principalmente as 
mulheres da 3ª idade, que muitas recebem uma pensão que já é a pensão 
dos seus maridos falecidos, portanto já é metade dessa pensão e é sem 
dúvida a classe portuguesa com mais dificuldades são as mulheres da 3ª 
idade. Temos aqui duas variáveis, uma o valor exato do dinheiro, a 
mudança do escudo para o euro, e outra, a crise que veio baixar os 
rendimentos, e há outra ainda, se calhar há mais homens a ocupar alguns 
postos e algumas mulheres, e se calhar o desemprego entre homens e 
mulheres a opção foi o homem continuar a ganhar e a mulher deixar de 
ganhar. Pronto, áreas variáveis aqui que explicam esta diferença de 
rendimentos, embora vou-lhe dizer uma coisa, as estatísticas que eu tenho, 
onde é que você apurou este dado? 
Sim foi naqueles 165, é preciso ter em atenção uma coisa, estes dados são 
referentes a empresas privadas, aos empregadores privados porque a nível 
da administração pública onde aqui na região a maior parte, o grande 
empregador, os salários são iguais.  
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Sim você já havia referido isso, anteriormente. Como falou na transição do 
escudo para o euro, as pessoas dizem muito que os preços aumentaram 
para o dobro, mas já dos os salários não se pode dizer o mesmo. 
 
Dra. Mariana: Não passou exatamente, tem tudo a ver com isso. É o valor 
exato do dinheiro, o valor real. 
 
9. Qual acha ser o principal entrave para não atingirmos a igualdade de 

género no trabalho? 
Dra. Mariana: Isto tem a ver com estereótipos de género, que muitos 
empregadores ainda têm, como pode ver aqui com os pedidos de oferta 
para emprego. Nós temos aqui emprego só para mulheres e só para 
homens, temos aqui um valor de 72% para homens, ou seja, ainda há 
aquele estereótipo que as mulheres, não podem desempenhar 
determinadas tarefas ou estar em determinados postos de trabalho. Isto 
tem a ver com muitos empregadores e com muitos homens e mulheres, 
porque eu dou-lhe um exemplo muito prático a nível da segurança social, 
há muita falta de homens para auxiliares em lares da 3ª idade, no entanto 
não há candidatos a esses tipos de emprego. São quase tudo mulheres por 
exemplo. Nós vamos à Universidade da Madeira, os cursos para professor 
de primeiros ciclo ou pré-escolar, ou educadores de infância e há um 
rapaz para uma data de raparigas. Portanto, isto é uma questão de 
mentalidade que deve se ir alterando, e no fundo o meu trabalho aqui é ir 
ás escolas, é falar sobre isto, é debater e tentar mudar as mentalidades. 
 
Através de ações de sensibilização portanto. 
 
Dra. Mariana: Sim, temos feito muitas, não só com as crianças nas escolas 
com os núcleos locais de inserção, com a comunicação social, temos feito 
muita coisa, mas estas mudanças são geracionais, vamos ter calma e 
esperar que as coisas vão evoluindo. O caminho faz-se caminhando. 

 
10. Acha que o facto de as mulheres terem um papel mais ativo na família, 

na sua generalidade, é um fator para que sejam candidatas para certos 
cargos e não os homens, como professoras, secretárias, enfermeiras, 
áreas que exigem mais cuidado? 

 
Dra. Mariana: É aquilo que falámos há um bocado, às vezes tem a ver com 
os homens, mas sim com os estereótipos de géneros, pois os próprios 
homens não se candidatam, não têm preferência, e até ás vezes são os 
pais. Eu tenho um amigo que é psicólogo do ensino superior e diz que os 
jovens até ás vezes querem ser enfermeiros e os pais dizem-lhes: “Não, não 
vais para enfermeiro, vais para fisioterapeuta. Enfermeiro não é profissão 
para homem.” Às vezes são os próprios pais, a própria família, no fundo tem 
tudo a ver com os estereótipos de género, é aquela coisa que nós somos 
criados e socializados, o rosa é para as meninas e o azul é para os meninos, 
as meninas são o sexo frágil, os homens o sexo forte, no fundo é tudo isso. 
 
 
Eu conheci uma dia uma senhora que ela estava a tirar psicologia na 
Universidade do Porto e que queria especializar-se em psicologia forense. 
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Ela não chegou a acabar o curso pois, como estava sozinha e não tinha lá 
o apoio dos seus familiares, disse que os professores que tinha na altura 
desencorajavam-na dizendo que com psicologia forense não iria ter saída 
profissional, não teria futuro. Resultado, ela acabou desistindo e tirou um 
curso de estética pela falta de apoio dos professores. 
 
Dra. Mariana: Eu por acaso tenho uma amiga que tirou psicologia forense, 
e outra de direito forense, portanto são empregos tendencialmente 
masculinos que não entendo o porquê. 
 
11.  Como acha que podemos mudar esta perspetiva no âmbito familiar? 
Dra. Mariana: Há uma coisa muito importante que é a conciliação. A 
conciliação entre marido e mulher, a conciliação entre o trabalho e a vida 
familiar, e há várias medidas que estão a ser implementadas de apoios ás 
famílias e há muitas que ainda podem ser implementadas, nomeadamente 
as cresces perto das empresas, e as escolas junto das grandes empresas. 
Aqui não há grades empresas, mas ainda há alguma coisa. O teletrabalho, 
a jornada contínua, a isenção do horário de trabalho, o home working. É 
muito favorável ás mulheres que têm filhos por exemplo.  
Toda uma estrutura de apoios que podem permitir que a mulher tenha 
cargos de chefia e de poder nas empresas e nas organizações e ao 
mesmo tempo conciliar com o ter filhos, ser mãe, ser mulher, ter uma casa, 
ter uma família. 
Há um facto muito importante, que gosto de referir quando falo de 
conciliação, é um pouco a geração sandwich, e a sua se calhar também 
vai ser, porque é a que está no meio. Nós antigamente, os nossos pais, as 
nossas mães, quando falávamos em conciliação era conciliar o trabalho 
com os filhos, hoje me dia temos que conciliar também com os nossos pais, 
avós, tios já idosos. Portanto, estamos entre os filhos e os pais, e a 
conciliação torna-se um pouco mais difícil, mas tenho feito nesse sentido 
com que as organizações, o estado, consiga dar cada vez mais apoios, de 
modo a proporcionar não só com legislação, mas também com o apoio ás 
mulheres com esses cargos. 
 
12. Falou em home working mas, aqueles cargos de trabalho onde não 

podem ser feitos em casa, como trabalhar em cafés, tem alguma 
sugestão de como conciliar as responsabilidades familiares com o 
trabalho? 

 
Dra. Mariana: Mas para isso, há o apoio, como os infantários, os lares de 3ª 
idade, as agentes de auxiliares da segurança social, que vão a casa dar 
banho aos incapacitados. Portanto, há todo um papel que pode ser feito, 
há o apoio da CRITE às mulheres, que mesmo que trabalhem em cafés 
para quando estão grávidas ou quando têm filhos, têm o apoio para 
prosseguir com os seus direitos a nível profissional. 
13.  Quanto aos cargos de chefia nas empresas, acha que as mulheres 

sentem uma dificuldade acrescida em chegar a esses postos de 
trabalho? 

 
Dra. Mariana: Ás vezes sim, eu dou-lhe o meus exemplo, já tive vários 
cargos de chefia e um deles, foi chefe de prisão e património de um centro 



43  

 

formação, onde algumas profissões eram de pedreiros da construção civil, 
serralharias, mecânicos, e tinha que comprar materiais dessas oficinas, os 
vendedores homens estavam habituados a trabalhar com homens, e tive 
dificuldades, para já era nova e na altura aparentava mais nova ainda do 
que áquilo que era, e tive dificuldades até ao dia em que me impus, pois 
uma pessoa chegou á reunião alcoolizada e eu pu-lo à vontade para 
abandonar a reunião ou ficava redigido em ata que a pessoa se 
apresentava alcoolizada. A partir desse momento adquiri o respeito e 
também pela isenção que sempre tive perante o trabalho e consegui. Mas 
foi muito complicado, ir a feiras a nível nacional sobre parafusos, material 
de construção, no início era olhada um bocado de lado. 
Por vezes o preconceito é mais das mulheres, pois temos uma imagem mais 
fragilizada e temos que reagir de outra maneira, e temos que deixar-nos de 
“salamalecos” e colocar mão á obra. Provando que temos as 
competências necessárias, e a partir do momento que o fazemos temos 
todo o direito de chegar onde qualquer homem pode chegar. 
 
14. Se sim, porque é que acha que ainda não detemos de tal 

responsabilidade? Porque é que acha que as mulheres ainda não são 
qualificadas para tais cargos? 

 
Dra. Mariana: As mulheres são qualificadas, têm qualificações superiores 
aos homens, o problema tem a ver com os estereótipos de género. Eu até 
tenho uma imagem muito engraçada que diz não corte na mão de obra, 
corte nos estereótipos, ou seja, a partir do momento em que eu sou 
homem e vou só querer um homem para me substituir, isto tem a ver com a 
monarquia com o sentido do primeiro filho ser do ramo masculino, ser 
escolhido o filho homem. No fundo um diretor de uma empresa escolhe um 
homem para colocar no seu lugar, porque tem mais afinidades com ele. 
Afinidades a nível socia, de competências, não significa que a filha mulher 
não tenha mais qualificações, mais habilitações, é a tendência do pai para 
filho, e temos que rebatê-la. 
 
Sim, mas quando disse que as mulheres não são qualificadas, nãoé que 
não tenham estudos mas sim, que ainda não são eleitas para tais postos de 
trabalho. 
 
Dra. Mariana: Quando comecei a trabalhar, comecei na banca, e lembro-
me que o milénio BCP, não aceitavam mulheres, e quando começaram a 
aceitar puseram uma cláusula em que estas não podiam engravidar nos 
próximos 3 meses. E o banco BCP ofereceu-se para me dar uns folhetos e 
está a mudar a sua imagem, porque as mulheres têm dinheiro e eles 
querem que as mulheres coloquem dinheiro no BCP, que as mulheres vão 
de encontro ao banco. 
15. Por fim, mas não menos importante, tem alguma(as) sugestão (ões) de 

como evitar as diferenças entre géneros no trabalho? 
 
Dra. Mariana: As diferenças de quê…? De tratamento…? 
 
Sim, de disparidades salariais, etc. 
 



44  

 

Dra. Mariana: Há muita legislação, e temos que começar a aplicar essa 
legislação, porque as mulheres ás vezes não argumentam, não lutam pelos 
seus direitos, porque têm medo. Em muitos casos, hoje em dia, a mulher é o 
único sustento do lar, os homens tendencialmente escolhem profissões mais 
precárias, porque arriscam mais. As mulheres, mantém-se na mesma 
profissão maior tempo do que os homens e têm medo, têm medo de lutar 
pelos seus direitos, isso ainda acontece infelizmente. E existe um 
desconhecimento da lei que temos, e há muita coisa. Aqui, estamos a 
trabalhar nesse sentido, de dar informação ás pessoas, acabar com os 
estereótipos, diminuí-los pelo menos, pois acabar é muito difícil, ajudar as 
pessoas a terem conhecimento da legislação, dos seus direitos e dar força, 
força no sentido do apoio ás mulheres. 
 Está tudo? Obrigada. 
 
Obrigada. 
 
(fim da entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos inovadores 
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     A grande inovação deste projeto é a então verificação da desigualdade 
de géneros em relação aos salários, para os mesmos cargos de trabalho 
evidentemente, ou seja, nos mesmos setores laborais, sempre correlacionando 
os valores salariais entre os homens e as mulheres da Região Autónoma da 
Madeira particularmente, dos setores primários, secundários e terciários, 
portanto só por si este trabalho já é muito inovador no meu parecer. 

     E como também na sugestão de medidas de atuação, para que a 
promoção deste tema seja encarado de uma forma mais séria, e fazer com 
que a mudança seja implementada na nossa sociedade madeirense, e mais 
tarde quem sabe, em Portugal inteiro. Optei por colocar as propostas ou 
medidas de atuação nos aspetos inovadores, pois achei ser  o local mais 
apropriado de colocá-las no meus projeto.. 

     Alguns aspetos inovadores propostos neste trabalho/projeto são os 
seguintes: 

1. Os currículos vitae não apresentarem nem a  idade, nem a fotografia 
da pessoa que se candidata ao emprego pretendido; 

2. Eliminar estereótipos de que as mulheres são menos capazes de realizar 
e assumir um determinado cargo numa empresa.    Eliminar/Diminuir os 
estereótipos de que as mulheres são menos capazes de realizar 
determinada tarefa, que temos como base ser atribuída ao sexo 
masculino. Através de mais ações de sensibilização, ou, entretenimentos 
para que as pessoas possam perceber melhor a desigualdade social de 
entre vários parâmetros, não só no trabalho entre géneros, como em 
outros parâmetros, na educação, na saúde, nas políticas, entre outros. 
Fazê-las ver que muitas vezes num ato de inocência ou distração, todos 
nós discriminamo-nos uns aos outros, sejam com cavalheirismos, ou com 
piadas machistas, fazendo com que as pessoas percebam que isso é 
errado, e que contribui para o atraso de uma sociedade, perante este 
tema/dilema. 

3. Promoção de uma representação mais equipendente entre géneros, 
nas mais distintas categorias, nomeadamente, nos panoramas de 
liderança, oficializando uma política que a enquadre; 

4. Aplicar medidas na área familiar, de maneira que homens e mulheres 
tenham responsabilidade nos mesmos assuntos, como no planeamento 
familiar, para não sobrecarregar a mulher e não recair sobre ela todas 
as obrigações, como no período de maternidade; 

5. Criar um decreto de lei, em que seja obrigatória a implementação 
dessa mesma lei, em que as mulheres e os homens recebam 
exatamente o mesmo valor, para o mesmo cargo de trabalho, para 
trabalho com valor igual. Executar um parâmetro onde homens e 
mulheres recebam o mesmo valor remunerado para o mesmo cargo de 
trabalho, pois todos merecemos um tratamento por igual, no trabalho, 
pois se temos as mesmas habilitações literárias e experiências ou não, 
mais nada nos difere. 

6. Criar escalões conforme o cargo que cada individuo possui no 
emprego, na área de pagamento, e haver medidas de atuação e 
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verificação laboral acerca disso. Logo, quanto maior o cargo, maior o 
valor remunerado obviamente, mas ao criar escalões fazemos com que 
não exista mais a distinção entre homens e mulheres. Serão aplicados os 
escalões e assim, todos serão tratados da mesma forma. 

7. Pôr um término ao assédio sexual que persiste nos dias de hoje nas 
pequenas, médias e grandes empresas, perante as trabalhadoras e/ou 
trabalhadores, assediadas(os) nomeadamente pelas entidades 
patronais, e implementar medidas onde a descriminação verbal 
agressiva entre homens e mulheres seja punida no trabalho, não com 
punição prisional, mas sim, com coimas dependendo da gravidade da 
acusação. 

8. Melhorar a harmonização da vida familiar com a vida profissional dos 
trabalhadores nas empresas, aligeirar o peso das responsabilidades 
familiares com o emprego, para ambos os sexos. 

9. Fazer com que as médias e grandes empresas, apresentem 
semestralmente inquéritos feitos aos trabalhadores, para avaliar as 
desigualdades no trabalho, seja em rendimentos, seja através de 
discriminações feitas pelos colegas, seja por assédios, enfim. Para que 
as empresas possam no final perceber o que está acontecendo entre 
os seus trabalhadores e tentarem evitar tal dilema entre os mesmos. 

10. Melhorar a aplicação da lei n.º 14/2008 referente à igualdade e 
proibição da discriminação em função do sexo, aperfeiçoando o 
levantamento de estatísticas, ampliando a sensibilização, amparando 
incessantemente a pessoa que se encontra responsável pela igualdade 
entre sexos e pela igualdade de tratamento na Região Autónoma da 
Madeira, RAM. 
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Conclusões 
 

     Portanto, neste trabalho abordei o tema da Igualdade de género a nível 
salarial, na verificação da desigualdade ou não entre géneros nos diferentes 
setores laborais onde, neste meu presente projeto, fiz uma pesquisa acerca do 
papel da mulher ao longo dos tempos, referi a desigualdade salarial, e analisei 
se aqui na Região Autónoma da Madeira, existia diferenciação entre géneros 
no meio laboral. 

     Concluí que a disparidade ainda acontece nos dias de hoje. 

     A diferenciação entre sexos está tão enraizada na nossa comunidade que 
é muito difícil verificar resultados diferentes em relação ao passado.  

     Pude reparar que houve um grande retrocesso no que toca à evolução da 
igualdade de género, pois, quando no passado tendíamos para uma 
igualdade, o presente refere o contrário. 

     Com este projeto, pude apurar que o problema base para as 
desigualdades salariais é, nomeadamente, a conciliação entre as 
responsabilidades familiares com o emprego que as pessoas possuem. 

     O sexo mais afetado por este fator é, na sua maioria, as mulheres, pois são 
as que foram selecionadas pela nossa sociedade, para cuidar dos seus filhos e 
das tarefas domésticas, no geral. 

     A mulher ainda é vista como um sexo frágil e delicado, que aspira cuidados 
e é por isso inferior ao sexo masculino, denominado pela sociedade como “o 
sexo forte”. 

     Outro ponto que pude perceber que afeta as mulheres receberem menos 
que os homens, principalmente em empresas e em organizações privadas, é o 
facto do trabalho feito por elas e as suas competências, ainda serem muito 
subvalorizadas, o que faz com que as mulheres europeias, tenham um índice 
de menos 16% nos rendimentos por cada hora de trabalho do que os homens. 

     Um terceiro ponto prejudicial a nível de emprego, é que na terceira idade 
torna-se muito mais difícil encontrar emprego, como é óbvio, e quanto mais 
velhos somos, mais diferença existe nos salários entre homens e mulheres, tanto 
é isso que vemos que no setor agrícola, as pessoas mais velhas que trabalham 
por conta própria, remuneradas pelo governo ganham muito pouco. 

     Normalmente, as mulheres têm uma altura que precisam de dar um tempo 
no seu trabalho, seja por causa do período da maternidade e de cuidar dos 
seus filhos, ou para cuidar de familiares, o que tem um grande impacto na 
vida profissional da mulher, causando um grande impacto nos seus salários e 
nas suas pensões, sendo esta obrigada a trabalhar em períodos parciais. 

     No entanto, apesar das mulheres possuírem mais estudos, cerca de mais de 
60% saem graduadas das universidades que os homens, ainda existem muitas 
diferenças salariais, e poucas mulheres chegam a cargos de chefia nas 
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empresas como CEOs, Chief Executive Officer, em português, diretor 
executivo. 

    A nível dos acessos aos empregos, um ponto desfavorável que vejo as 
pessoas se depararem quando procuram emprego, é que na maioria dos 
trabalhos o empregador pede um trabalhador(a) com experiência.  

     Para uma pessoa que terminou o seu curso ou que nunca trabalhou no 
ramo pedido, como vai arranjar emprego? 

     Sem ser o facto de o Governo ajudar os jovens com fins lucrativos, dando 
experiência aos mesmos em diferentes áreas de formação, na minha opinião, 
tem de haver uma predisposição das empresas para disponibilizar pessoas, 
que possam disponibilizar um estágio aos novos(as) trabalhadores(as). 

     Ainda se verifica uma discriminação por parte dos empregadores, pois 
quando procuram um colaborador ou colaboradora para certo trabalho, já 
de início, o empregador pede ou uma trabalhadora ou um trabalhador, ora 
bem, vemos que aqui já há uma separação entre certos serviços e que fazem 
a distinção entre géneros. 

     A nossa Ilha da Madeira, claro que comparada com os grandes países que 
encontramos pela Europa, e claro nos outros continentes, é uma ilha muito 
pequena, mas pode ser o início de um longo caminho a percorrer para tentar 
modificar algumas mentalidades. 

     É uma ilha pequena, mas que para evoluir tem que ser confrontada com 
países que adotaram algumas medidas que promovem a igualdade de 
género, como por exemplo, no Reino Unido, os currículos não apresentam 
fotos ou idade da pessoa que se candidata ao emprego pretendido, porque 
é muito discriminativo, tanto pelo género, como pela aparência e como a 
faixa etária. 

     Por experiência própria, sei que aqui na Ilha da Madeira as entidades 
superiores escolhem as pessoas para colaboradores/as de loja , seja de roupa, 
cosméticos, sapatarias, entre muitas outras, ou mesmo de qualquer 
supermercado, através da aparência e não pelo que realmente importa, que 
é o material de habilitações que cada um detém em si, como também as 
experiências adquiridas em empregos anteriores ou não. 

     Cheguei a preencher formulários para me candidatar a um certo emprego, 
levar os meus currículos, e, apesar de ter tudo preenchido devidamente, me 
perguntarem as línguas que sei e dizerem que os seus superiores apenas olham 
para a foto e para as habilitações literárias. 

     Ora, em pleno ano de 2017, devíamos ter um sistema diferente para 
empregar as pessoas, e não julgar apenas pela aparência ou idade. 

     Existe, à partida, uma discriminação por parte dos empregadores nas 
organizações e empresas, pois muitos deles, quando precisam de 
colaboradores(as) para algum trabalho, já restringem o género que querem 
para colocar no seu local de trabalho. Por exemplo, se dermos uma volta pelo 
Funchal, vemos que maioria dos cafés pretendem empregar mulheres, já os 
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homens são mais pretendidos para lojas de ferragens, de mecânica, enfim, 
entre muitos outros trabalhos, como já referi nos dois parágrafos anteriores. 

     A desigualdade salarial é observável, e apesar de Portugal ser um bom país 
para se nascer mulher, digo comparando-o com a Índia, onde as mulheres 
não são livres de sair de casa sem o marido ou irmãos, ou com os pais, e tão 
pouco, livres, para escolher o seu parceiro para a vida. 

     Portugal ainda é um país que tenta promover a igualdade de géneros, mas 
que não aplica aquilo que defende, ou seja, apesar de encorajarem a 
igualdade de género, pouco fazem para que a paridade seja promovida, e 
mesmo as pessoas ordinárias, nem se importam muito com este tema, porque 
estas se acomodam ao que lhes propõem e, poucas delas, lutam pelos 
mesmos direitos entre sexos. 

     No nosso país existe ainda uma diferença salarial muito grande entre 
homens e mulheres, que aumenta quanto maior for a qualificação que o 
indivíduo tiver, e, a meu ver, a mudança só vai ser feita daqui a uns bons anos, 
mas não é impossível. 

     Consegui concretizar todos os objetivos que pretendia neste meu projeto, 
consegui abordar o mesmo número de pessoas para os mesmos cargos de 
trabalho, para os mesmos setores laborais, consegui arranjar os dados que 
necessitava, tanto como as tabelas que encontrei na internet, como com a 
pesquisa sobre o papel da mulher ao longo dos tempos. 

     Este projeto foi muito importante para o meu conhecimento, crescimento e 
compreensão pessoal acerca deste dilema, que é a igualdade ficcional e a 
desigualdade existêncial entre géneros, uma vez que é um tema de 
controvérsia e que não existem ainda muitas pessoas que tentam mudar as 
mentalidades a respeito deste assunto, é um tema muito interessante, 
trabalhoso e que contribui com a sua análise para uma sociedade melhor nos 
dias que correm. 

     É um tópico que tem muita importância e que afeta muito o percurso 
profissional das mulheres, pois o sexo masculino ainda é um sexo superior ao 
feminino em todos os níveis existentes na atualidade. 

     Para além de me dar uma nova perspetiva sobre o papel da mulher na 
sociedade, e de me fazer compreender melhor este assunto, permitiu-me 
aperfeiçoar e desenvolver algumas das competências que eram necessárias 
para a realização deste projeto, tal como as competências de averiguação, 
seleção, composição, e entre outras. 

     Adquiri um saber adicional que desconhecia acerca deste assunto tão 
abordado nos dias de hoje, o que contribuiu também para o meu crescimento 
pessoal, pois alargou o meu conhecimento e apurou-o acerca deste tema. 

     Concluindo, posto todo este projeto, com base nesta corroboração da 
existência de desigualdade nas analogias de género no meu projeto, afigura-
se como presente urgente uma intervenção que se adapte nos vários âmbitos 
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da sociedade, nas políticas, no âmbito social, com o intuito da existência de 
uma completa equipolência de oportunidades entre homens e mulheres. 

 

Fontes de onde retirei certos textos ou certas imagens: Anexo 
 

[1]- Retirado do documento - Reduzir as disparidades salariais entre mulheres e 
homens na União Europeia. 

[2]- Excerto retirado - A desigualdade social segundo Jean-Jacques 
Rousseau. 

[3]- Excerto retirado do Nós, livro de psicologia 12. 

[4]- Excerto retirado da enciclopédia livre, fonte: internet. 

[5]- Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP - Declaração dos direitos das 
mulheres. 

[6] – Excerto retirado de uma revista, a qual não me recordo o nome. 

Figura 1 – A presente figura representa a realidade atual, onde as mulheres 
não evoluem muito nas suas carreiras profissionais derivado às 
responsabilidades familiares, pois não conseguem conciliar o trabalho com a 
família.  
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É assim que queremos ser vistos na realidade, como 
este lápis afiado nas duas pontas perante a 

sociedade, IGUAIS. 
 

 

 

 

 

(ideia do lápis afiado nas duas pontas é do CITE, Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego, dou-lhes o crédito todo por essa ideia, apenas 

achei engraçada e coloquei no meu projeto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A igualdade de género acelera o crescimento, reduz a pobreza, melhora a 
governação e favorece o respeito pelos direitos fundamentais. 

OCDE,(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico) 


