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INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como assunto a igualdade de género.  

O objetivo do mesmo é educar os leitores no tema previamente mencionado, 

alertando-os para as consequências/os perigos de uma sociedade onde a mulher é 

considerada inferior e alvo de repressão e discriminação, motivando-os a tomar 

atitudes para o combate e prevenção destes fenómenos sociais e políticos.  

A pesquisa está organizada em 9 capítulos. No primeiro capítulo, é abordada a 

temática do progresso da igualdade de género em Portugal – um progresso tornado 

possível pelo 25 de abril de 1974, reforçado pela revisão do Código Civil, em 1978. É 

dado à mulher um superior poder de decisão, em matérias que incluam a 

residência, os bens do casal e o núcleo familiar. O segundo capítulo faz 

referência à desigualdade de género na educação e formação. De uma maneira 

geral, existem muito menos mulheres no ensino do que homens, contudo, essa 

tendência não se afirma no ensino superior, muito pelo contrário. O terceiro 

capítulo fala da disparidade de género num contexto de trabalho e carreira. 

Destaca a dissemelhança nos salários das mulheres e dos homens, mesmo 

aqueles em posições idênticas. Menciona ainda a preferência das profissões 

baseada no sexo. O quarto capítulo alude às mulheres enquanto indivíduos de 

poder (político), capazes de tomada de decisão. Esta parte faz questão de 

transmitir ao leitor que a presença feminina nos órgãos de poder político é 

ainda muito pouca. O quinto capítulo refere-se ao assédio sexual, uma situação 

algo ignorada na sociedade portuguesa, cita as políticas/leis postas em prática 

no país com vista à eliminação integral destas ocorrências. O sexto capítulo 

aponta para a violência doméstica. Acompanhadas da definição, segundo o 

Código Penal Português, do conceito anteriormente mencionado, são reveladas 

ao leitor as estatísticas das ocorrências de crimes de ódio com base no género 
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no país – conclui-se que a mulher é um alvo de agressão doméstica muitíssimo 

mais comum que o homem. O sétimo capítulo relata as práticas culturais, mais 

concretamente a mutilação genital feminina. É feita uma referência à definição 

do ato, com sustento de exemplos visuais do mesmo. São reveladas as 

estatísticas, a FGM é uma prática oriunda essencialmente de comunidades 

africanas, uma moda sustentada por razões de estética e, sobretudo, estatuto 

social. O oitavo capítulo – o tráfico de seres humanos, destaca o tráfico de 

mulheres para fins sexuais, alegando ao facto de que estas são frequentemente 

enganadas, levadas a ter expectativas de um trabalho e futuro inexistentes. O 

nono e último capítulo alerta à discriminação na comunidade LGBTQ+, 

nomeadamente à violência contra os transgénero. Apoiado pelos gráficos 

disponibilizados pelo Relatório da Discriminação ILGA Portugal, declara que 

este preconceito afeta todos os membros da comunidade, independentemente 

da opção sexual ou identidade de género. Aborda as consequências desta 

discriminação para os seus alvos. Faz referência à opinião da coordenadora do 

Observatório da Discriminação, Marta Ramos, sobre a transfobia e/ou 

homofobia em Portugal e, conclui-se este tópico com o testemunho em 

primeira pessoa da transgénero Julia.  

   O trabalho em mãos pode ser classificado como sendo de natureza tanto 

exploratória, como descritiva. Isto porque o estudo parte de uma analise da 

temática em questão, em função do esclarecimento dos leitores sobre a mesma. 

A investigação é realizada com base numa metodologia dedutivista – através da 

observação indireta, sustentada pelas estatísticas disponibilizadas pelos sites na 

bibliografia mencionados.  
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CAPÍTULO I  
PROGRESSO 

   

    A Revolução dos Cravos veio mudar drasticamente os padrões sociais até 

então em vigor, institucionalizados pelo regime repressivo do Estado Novo. 

Naturalmente, a população feminina também foi atingida por esta onda de 

transformação – foram-lhes dadas oportunidades que até então pareciam 

impossíveis de alcançar. Heis algumas dessas mudanças:  

   -O Decreto-Lei n.º 621-A/74, proclamado a 15 de novembro de 1974, permitiu a 

participação das mulheres no ato eleitoral. Pela primeira vez, podiam eleger e 

ser eleitas; 

   -Dois anos mais tarde, em 1974, o Decreto-Lei n.º474/76, publicado a 16 de 

junho, revogou o direito do homem abrir a correspondência da mulher; 

   -no mesmo ano, a população feminina ganha acesso a três diplomas 

adicionais: carreira diplomática, magistratura e qualquer profissão de natureza 

administrativa local. 

   Esta onda de transformação ganha mais força aquando da revisão do Código 

Civil, em 1978. De uma maneira geral, o estatuto de “chefe de família” do 

homem é abolido – é dado à mulher um superior poder de decisão, em matérias 

que incluam a residência, os bens do casal e o núcleo familiar.  

   Para além disso, é necessário ter em atenção as remodelações ocorridas em 

outros campos, por exemplo, no setor da educação.  

 

 

 

Fonte: FIG. 2 | CIG – Igualdade de Género em Portugal – 2018. 
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CAPÍTULO II 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

 
Fonte: FIG. 3 |  INE – Pordata - Nível de escolaridade por sexo (valor mais alto), 2016. 

    É possível concluir, através da observação do gráfico, o seguinte: 

   -A distribuição percentual da mulher sem qualquer nível de escolaridade 

(10,5%) atinge, em média, o dobro do valor do sexo masculino (4,9%); 

   -No intervalo estabelecido entre o 1º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário, os valores mantêm-se persistentes. Não se notam grandes 

discrepâncias;  

   -A tendência reverte-se quando, no Ensino Superior, o nível de escolaridade 

completo da mulher (20,4%) ultrapassa o do homem (14,9%), por uma margem 

de 5,5%. 

 
Fonte: FIG.4 |  DGEEC – Alunos matriculados/inscritos segundo o sexo, por nível de educação, 2015/2016. 

     Até ao Ensino pós-secundário não superior, o total de alunas matriculadas no 

ensino é inferior ao número de alunos. É, novamente, apenas no Ensino 

superior que se nota uma alteração. A mulher ultrapassa o homem em 24,165 

indivíduos.  
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Fonte: FIG.5 | INE, Pordata – Taxa de abandono precoce da educação. 

     

   O quadro acima exibido demonstra a taxa de abandono precoce da educação, 

por género. É de extrema importância reparar que, apesar da tendência de 

inferioridade na qual a mulher se insere (nomeadamente no nível de 

escolaridade completo), a mesma tem, ao longo dos tempos, negado a opção de 

desistir da escolaridade. Face a 2011, cujo valor atingia os 17,7%, em 2016, o valor 

encontra-se a 10,5%. Em qualquer momento a taxa de abandono precoce da 

educação por parte da mulher é superior ao do homem.  
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CAPÍTULO III 
TRABALHO E CARREIRA 

 

REMUNERAÇÕES: 

 

   Apesar das mulheres constituírem uma fatia significativa daquela que é a 

pirâmide social (de acordo com a ECO – Economia Online, 52,6%), as 

desigualdades nos salários são alarmantes. As mulheres, embora trabalhem 

mais horas que os homens, e estejam em semelhantes posições na hierarquia do 

trabalho que os mesmos, recebem menos que eles.  

 

 
 

Fonte: FIG.6 | EUROSTAT – Labour Market Statistics. 

 

    Na União Europeia, a disparidade nos salários com base no género tem 

vindo a baixar – o valor de dissemelhança mais baixo é 16,3%, atingido em 2015. 

Ora, Portugal vai contra esse hábito. Os seus valores de distinção no 

vencimento têm vindo a crescer a pique, superando a média da União Europeia 

por um valor adicional de 1,5%, em 2015. 
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Fonte: FIG.7 | Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS – Remuneração por nível de qualificação, 2015. 

Mesmo no mesmo ramo de carreira, a diferença entre salários pode atingir, em 

média, os 55,38€, como é o caso dos estagiários, praticantes e aprendizes, ou os 

754,82€, em posições de topo (quadros superiores). 

 

 

 

 

 
 

Fonte: FIG.8 | CIG – Horas adicionais por género, 2015. 

   

 De acordo com o gráfico disponibilizado pela CIG, em 2015, as mulheres 

trabalhavam até 1 hora e 45 minutos a mais que os homens.  
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EMPREGABILIDADE: 

 

   De uma maneira geral, nesta última década, a 

taxa de emprego da mulher permanece inferior 

ao homem. Esta destaca-se apenas, de acordo 

com os dados apresentados pela CIG, no setor 

administrativo, nos setores de serviços pessoais, 

de proteção, segurança, vendedores e atividades 

intelectuais e científicas. 

 

 

 

 

Fonte: FIG.9 | INE, Pordata – Taxa de emprego, total e por sexo (%).  

 

PREFERÊNCIAS: 

   

Fonte: FIG.10 | CIG – Profissões de acesso recente das mulheres, 2018. 

   Na tabela acima proposta, verifica-se que os homens ultrapassam as 

mulheres nos setores de segurança (PSP, GNR e Forças Armadas). Porém, as 

mulheres destacam-se nas funções de magistradas judiciais e magistradas do 

Ministério Público.  
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    Na opinião de Filipa Laranjeira, ex-responsável dos Recursos Humanos 

na Uniplaces, “as mulheres não se sabem valorizar logo, não arriscam, não 

negoceiam os seus salários, não percebem o impacto que as suas 

competências têm nas organizações e vão se deixando ficar.”  

A mesma reforça ainda que “Uma mulher só se candidata a uma 

função quando preenche 70% dos requisitos.  Um homem, assim que vê 

30% completo, atira-se de cabeça e candidata-se.” 

 

 

CAPÍTULO IV 
PODER E TOMADA DE DECISÃO 

 

   No passado, as mulheres não 

tinham qualquer voz na política. 

Apenas recentemente se 

começaram a afirmar neste campo. 

Mas, apesar da mudança 

provocada pelos movimentos 

feministas na política, os números 

ainda são significativamente 

pequenos. Pelos dados constantes 

do gráfico, à direita, é possível 

comprovar que das 308 Câmaras Municipais espalhadas pelo país, em 2013, 

apenas 23 delas eram chefiadas por mulheres.  

Fonte: FIG.11 | CIG – Presidentes de Câmaras Municipais por género, 2013. 

    Até à data, o governo de António Costa agrega o maior número de 

mulheres, entre elas ministras, secretárias e subsecretárias do Estado – 

atingindo um valor de 30,5%.  

    A adjunta da ministra Maria Manuel Leitão Marques, Graça Fonseca, na 

pasta da Modernização Administrativa, é uma das mulheres que integra esse 

número e afirma: "O que é importante é normalizar as questões, é torná-

las auto evidentes aos olhos das pessoas, porque nada na vida se 

consegue se for só os governos a fazerem algo.” 
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Fonte: FIG. 12 | CIG - Evolução da participação de mulheres na composição inicial dos Governos. 

 

 

CAPÍTULO V 
ASSÉDIO SEXUAL 

 

   “Em Portugal, o assédio sexual continua invisível” – este é o título do artigo do 

jornal Público, publicado a 3 de novembro de 2017. A quantidade de queixas 

entregues na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), não 

espelham, nem de perto, nem de longe, a verdadeira natureza da situação.    

As estatísticas reunidas pós-investigação no 

relatório “Assédio Sexual e Moral no Local de 

Trabalho em Portugal”, da autoria do Centro 

Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG), da 

Universidade de Lisboa, exploram em mais detalhe 

o panorama do assédio sexual em Portugal. 

Segundo o mesmo, “52% das mulheres diz ter 

“mostrado imediatamente desagrado” e 60,3% 

esperou “que a situação não se repetisse”. A 

maioria das inquiridas justifica a ação tomada pelo “medo de sofrer 

consequências profissionais” (26,4%), por ter sido aconselhada a “não fazer 

nada e manter o silêncio” (20,8%) e por “não saber a quem recorrer” (19,2%)” 

(Público – Em Portugal, o assédio sexual continua invisível, 3 de novembro de 2017). O valor 

Fig.13 
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atingido pelo país em assédio sexual (12,6%) ultrapassa a média europeia em 

10,6%.  

      Hoje em dia, é obrigatório nas empresas terem uma política de 

prevenção ao assédio sexual e moral. As alterações levadas a cabo no Código 

do Trabalho, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e no Código de 

Processo do Trabalho, vieram reforçar essa medida. No dia 19 de julho de 

2017, foi decretada a lei contra o assédio sexual no trabalho. As vítimas 

de assédio passam então não só a ter direito a uma indemnização, como 

à rescisão do contrato por justa causa. Nas palavras do documento assinado 

pelo Parlamento, o assédio inclui qualquer "comportamento indesejado", 

incluindo de cariz sexual, no acesso ao emprego, no trabalho ou na formação 

profissional, "com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, 

afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, 

degradante, humilhante ou desestabilizador" (Público – Vítimas de assédio no local 

de trabalho passam a ser indemnizadas, 20 de julho de 2017).  

 

CAPÍTULO VI 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

   De acordo com o Código Penal Português, artigo n.º152, “Quem, de modo 

reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo 

castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais: a) Ao cônjuge 

ou ex-cônjuge; b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à 

dos cônjuges, ainda que sem coabitação; c) O progenitor de descendente comum 

em 1º grau; ou d) A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da 

idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele 

coabite; é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave 

lhe não couber por força de outra disposição legal”.  

  
                   

Fonte: FIGS. 14-15 | APAV – 
Campanha “Quebre o 
Silêncio”, 2005. 
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   A violência doméstica é um verdadeiro flagelo, e Portugal não escapa a esta 

realidade.  

  O gráfico abaixo apresentado indica que as mulheres são quem mais sofre de 

violência doméstica, porém, também podem exerce-la, mesmo que em muito 

menor número, quando comparadas com os homens.  

  
Fonte: FIG. 16 | INE – Suspeitos ou identificados por violência doméstica contra o cônjuge pela GNR/PSP. 

   Das queixas recebidas pela APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), 

em 2016, um total de 59% eram de violência doméstica. Todavia, tal como 

acontece nos casos de assédio sexual, os dados reunidos não correspondem à 

veracidade. As vítimas de violência doméstica acabam por não denunciar as 

ocorrências a qualquer tipo de autoridade por motivos 

diversificados. As mulheres não denunciam por medo, 

por esperança na reconciliação, por falta de confiança nas 

autoridades, entre outros. Os homens não denunciam 

porque se sentem envergonhados. Por serem homens, 

acreditam que o sistema não os considera potenciais 

vítimas de violência. A Universidade do Minho realizou 

um estudo no âmbito de explorar esta temática e 

descobriu que, tendo em conta a quantidade de 

padecentes, apenas 10% dos homens fazia queixa, 

enquanto no género feminino 43% denunciava o caso. 

 

 Fonte: FIG.17 | APAV – Campanha “Até que a morte nos separe”, 2012. 
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  De acordo com o inquérito feito à escala da União Europeia, “Violência contra 

as mulheres”: 

 22% Das inquiridas reportaram já terem sofrido de violência por parte do 

parceiro, seja ela física ou sexual;  

 31% Afirmaram ter sofrido seis ou mais incidentes de violação; 

 Uma em cada três sofreu de alguma forma de agressão física e/ou sexual 

desde os seus 15 anos; 

 43% Sofreram de violência psicológica; 

 5% Foram proibidas de sair de casa; 

 25% Foram rebaixadas ou humilhadas pelo parceiro. 

       

Em Portugal, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, 

Maria Manuel Leitão Marques, lança o projeto “Portugal + Igual”, a estratégia 

nacional para a igualdade e não-discriminação, previsto para 2018-2030. 

   Este projeto é constituído por três planos de ação:  

 Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens; 

 Plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as 

mulheres e à violência doméstica; 

 Plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação 

sexual, identidade expressão de género, e características sexuais. 

 

   No domínio do campo de prevenção e combate à violência doméstica, o 

projeto Portugal + Igual, promove as seguintes iniciativas: 

 Formação de oficiais de justiça, magistrados, forças de segurança, etc.; 

 Criar norma de orientação clínica para os profissionais de saúde para 

atuação em casos de violência doméstica. 
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Para além da criação de órgãos que garantam a segurança das vítimas, 

existem outras atitudes possíveis a tomar a fim de certificar a eficácia das 

políticas anti violência:  

   Sensibilizar para a violência contra as mulheres. A APAV, ou 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, é muito ativa neste 

domínio. Desde a sua fundação, a 25 de junho de 1990, já 

lançaram mais de 50 campanhas de apoio às vítimas de violência 

e tráfico, entre as quais as patenteadas nesta página (FIGS. 18,19,20).    

 

  

 

 

 

 

   A CIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, também 

disponibiliza, entre muitos recursos, manuais de ajuda para a sinalização, 

prevenção e combate à violência doméstica a mulheres e não só, também a 

pessoas da comunidade LGBT. É no âmbito desta luta que a CIG lança o Manual 

SARAR – Sinalizar, Apoiar, Registar, Avaliar e Referenciar. Uma estratégia de 

resposta para profissionais de saúde na área da violência familiar/entre 

parceiros íntimos. 
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CAPÍTULO VII 

PRÁTICAS CULTURAIS  

 

   A mutilação genital feminina é uma prática cultural levada a cabo em várias 

partes do continente africano, em alguns países no médio oriente, em certas 

comunidades na Ásia e na América Latina. Consiste no corte, encerramento ou, 

em alguns casos, remoção integral dos órgãos genitais externos femininos. A 

Organização Mundial de Saúde (ONS) declara como quatro os tipos de MGF:  

   

 Remoção parcial ou total do clítoris (e/ou do prepúcio); 

 Remoção total do clítoris e eliminação (total ou não) dos lábios 

interinos; 

 Suturação dos lábios internos ou externos, após a amputação do 

clítoris, deixando apenas um pequeno orifício necessário à 

passagem do sangue e urina;*  

 Reúne as restantes operações realizadas na genitália feminina que 

não executadas por motivos médicos/de saúde. 

 

 

    *Ou infibulação, como é conhecido, é sentenciado pela OMS como a pior 

forma de mutilação genital feminina. Em certos casos, o pequeno orifício acima 

mencionado é mantido aberto por um pequeno objeto de madeira, e as pernas 

devem manter-se fechadas entre duas a seis semanas, para que a vulva 

desapareça e se forme uma cicatriz. Aquando do casamento, já que o órgão 

genital feminino se encontra parcialmente fechado, o mesmo é novamente 

aberto pelo marido, muitas vezes utilizando uma faca. Após qualquer atividade 

que implique a abertura do órgão previamente cosido, a mulher é sujeita a uma 

nova operação que implique o seu encerramento. Para mais informações, 

consultar: www.who.int.  

 

http://www.who.int/
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Fonte: FIG.21 | PSU.EDU.COM – Female Genital Mutilation | Women & Religion. 

    

   As motivações que sustentam esta conduta são, em grande parte, de natureza 

religiosa, porém, também é estimulada por entendimentos de aceitação social, 

“higiene, preservação da virgindade, maior possibilidade de casamento e 

aumento do prazer sexual masculino” (Asma El Dareer – “Attitudes of Sudanese 

People to the Practice of Female Circumcision). Por exemplo, o Alcorão, o livro 

sagrado do Islã, faz referência a este comportamento. Relata que o Profeta, 

aquando da sua passagem em Medina, se cruzou com uma mulher treinada no 

assunto, e disse-lhe: “Não cortes demais, porque é melhor para a mulher, e mais 

desejável para o marido.  

 

O deputado egípcio, Elhamy Agina, defende que a “mutilação genital é 

necessária porque homens são sexualmente fracos”. 

Esta figura política declara-se defensor da causa 

porque as mulheres devem “reduzir o seu apetite 

sexual”.  

Já o mesmo afirma: Nós somos um povo em que os 

homens sofrem de fraqueza sexual, o que é evidente 

porque o Egito é um dos países que mais consome 

estimulantes sexuais que apenas os fracos consomem” (Diário de Notícias – 

“Mutilação genital é necessária porque homens são sexualmente fracos”, 6 de 

setembro de 2016). 
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   A OMS estima que haja entre 100 a 140 milhões de mulheres no mundo 

vítimas desta prática cultural, de qualquer um dos quatro tipos. A Associação 

para o Planeamento da Família lançou, em 2007, o seu folheto de dados 

“Igualdade de Género e Direitos das Mulheres” – divulga uma estimativa de 91,5 

milhões de mulheres (com idade compreendidas acima dos 9 anos) pagantes 

desta tradição, e isso apenas no continente africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fonte: FIG.23 | CIG; Yoder & Khan (2007); IDS (MACRO); INMIA (UNICEF). 
 

    Este uso é praticado a nível mundial, inclusive em Portugal. 

    No intervalo de um ano (2016-2017), foram registados 80 casos de MGF. As 

vítimas são, em grande parte, originárias de comunidades africanas (ex: Guiné-

Bissau, Guiné-Conacri, Senegal e Egito).  

  As diretoras executivas da UNICEF e FNUAP, Henrietta Fore e Natalia Kanem, 

respetivamente, afirmam: “Uma prática cruel que inflige danos emocionais para 

toda a vida e atinge os membros mais vulneráveis e com menos poder da 

sociedade: raparigas até aos 15 anos de idade. Uma violação dos direitos humanos 

que reflete e perpetua a desvalorização das raparigas e mulheres em demasiados 

lugares do mundo” (TVI24 – “80 casos de mutilação genital feminina em Portugal num 

ano”, 5 de fevereiro de 2018).  
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   A mutilação genital feminina tem consequências fisiológicas:  

 Dor (crónica); 

 Infeções (pélvicas crónicas, urinárias e do aparelho reprodutivo); 

 Doenças sexualmente 

transmissíveis (SIDA, 

etc); 

 Dificuldades no 

parto; 

 Diminuição da 

qualidade da vida 

sexual ou inexistência da 

mesma; 

 Implicações negativas para os recém-

nascidos;  

 Intervenções cirúrgicas; 

 Infertilidade; 

 Problemas 

menstruais. 

 

 Contudo, também psicológicas: 

 Síndrome de stress pós-traumático;                  

 Ansiedade; 

 Depressão; 

 Perda de memória; 

 Insónias e pesadelos; 

 Síndrome do Pânico; 

 Perda ou ganho excessivo de peso. 

 

   A jornalista Sofia Branco do jornal Público, a 8 de janeiro de 2002, entrevista 

Mariama (nome falso pelo qual optou ser chamada), uma vítima da mutilação 

genital feminina. A reportagem de Sofia Branco apresenta o testemunho de 

Mariama em primeira pessoa: “Não me sentia feliz. Sentia-me impura. Todas as 

Fig.24 
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meninas se sentem assim e querem realizar a cerimónia.” A mulher que ainda não 

realizou o ato, ou aquela que se opõe ao mesmo, é desprezada pela comunidade, 

segundo muitas culturas praticantes da MGF, esse tipo de mulher não é digna. 

Transmite ainda ao Público: “Não sabia o que iam fazer-me, fui apanhada naquela 

situação, foi tudo muito rápido e depois encheram-me de prendas (…) Tu não vais 

sentir nada quando estiveres com um homem, porque isso que te fizeram tirou-te 

a sensibilidade e o prazer sexual, diziam-me (…). A coisa complicou-se ainda mais 

quando comecei a namorar. Quando tive relações sexuais fiquei traumatizada, 

porque não senti nada. Fechei-me em copas (…)” (Dossier Público.pt sobre a 

mutilação genital feminina – Sofia Branco, 8 de janeiro de 2002). 

 

 

CAPÍTULO VIII 

TRÁFICO DE SERES HUMANOS 

    O Código Penal Português, no seu Livro II (Parte Especial), Título I 

(Dos crimes contra as pessoas), Capítulo IV (Dos crimes contra a liberdade 

pessoal), Artigo n.º160, define o praticante do tráfico de seres humanos quem 

“ oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher 

pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do 

trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de 

outras atividades criminosas (…) ” (BDJUR – Base de Dados Jurídica – Código Penal 

– Livro II – Título I – Capítulo IV – Artigo n.160). O tráfico de seres humanos é, em 

Portugal, punido com uma pena de prisão que vai dos 3 aos 10 anos, 

dependendo dos casos.  

   Na visão da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), uma vítima de 

tráfico de seres humanos pode ser detetada através da sinalização das seguintes 

características:  

 “Ausência ou não controlo dos seus documentos de identificação 

e/ou viagem; 

 A pessoa não tem o controlo dos seus documentos de identificação 

ou de viagem; 
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 A pessoa teve indicações específicas sobre o que dizer quando 

estivesse perante um agente da autoridade; 

 A pessoa foi recrutada para fazer um trabalho, e depois forçada a 

fazer outro; 

 Está a ser retirada uma parte do ordenado à pessoa, para pagar as 

despesas da viagem; 

 A pessoa está a ser forçada a práticas sexuais; 

  A pessoa não tem liberdade de movimentos; 

 Caso tente escapar, a pessoa ou a sua família pode sofrer vinganças; 

 A pessoa foi ameaçada que seria deportada ou sofreria outra 

consequência se procurasse ajuda das autoridades; 

 A pessoa foi agredida ou privada de comida, água, sono, cuidados 

médicos ou outras necessidades básicas; 

 A pessoa não pode, livremente, contactar amigos e familiares; 

 - A pessoa não pode livremente socializar com outras pessoas, nem 

pode livremente praticar a sua religião.” 

 

Fonte: APAV – Tráfico de Seres Humanos. 

    Uma das formas mais recorrentes do tráfico de seres 

humanos é a venda de mulheres para exploração 

sexual. O contrabando de mulheres para fins sexuais 

ameaça a sua integridade e é, por isso, visto como um 

atentado aos seus direitos fundamentais.  

   Esta atividade é alimentada pela esperança das 

mulheres de regiões de extrema pobreza, ou em 

situações de natureza semelhante. São enviadas para 

outros países na expectativa de ter um futuro melhor, 

com ótimas condições de trabalho e de vida. 

Claramente, uma vez chegadas ao destino, dão 

por si num ambiente com condições muito distintas daquele que lhe fora 

Fig.25 
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assegurado e são, então, forçadas a trabalhar.  

   Nos estudos realizados pelo MDM, Movimento Democrático de Mulheres, a 

situação do tráfico é descrita em dados numéricos: na hierarquia do tráfico de 

seres humanos, o comércio de indivíduos para fins sexuais ocupa um lugar de 

destaque, atingindo os 79%, seguido do 

trabalho forçado (18%); as mulheres 

constituem 98% da população traficada 

para trabalho de natureza sexual, e 18% 

para trabalho forçado. 

 Apenas na Europa, estimam-se serem 

alvo de tráfico cerca de 1 milhão de 

mulheres (MDM – Tráfico de Mulheres – 

Escravatura dos Tempos Modernos). 

 

 

CAPÍTULO IX 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A COMUNIDADE LGBTQ+ 

    A sociedade portuguesa tem vindo a melhorar no que toca à aceitação 

das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, dos transgénero e dos queer, contudo, 

ainda é possível notar uma certa apreensão para com os mesmos. Este 

preconceito manifesta-se, por vezes, em atitudes de desprezo e, em certos 

casos, reações de cariz altamente violento, no intuito de fazer com que estes 

indivíduos se sintam diminuídos perante o resto da sociedade.  

   O Observatório da Discriminação (em função da orientação sexual e 

identidade de género), domínio do ILGA Portugal, alega, no seu Relatório de 

Discriminação (2017):  

 47,19% Das vítimas foram identificadas ou identificaram-se como 

homens e 19,10% como mulheres; 

 5,62% Das vítimas foram identificadas ou identificaram-se como 

mulheres trans, 3,93% como homens trans, 2,25% como intersexo e 

Fig.26 
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apenas dois correspondentes do estudo se classificam como não 

binários. 

 

Fonte: FIG.27 | ILGA Portugal, Observatório da Discriminação – Relatório de Discriminação, 2017. 
 

   Os dados reunidos nestas sondagens revelam que a discriminação atravessa 

todos os grupos constituintes da comunidade LGBTQ+. 

   O panorama mantém-se semelhante noutros países europeus.  

   O preâmbulo efetuado pela FRA – Agência Europeia para os Direitos 

Fundamentais, de título “Ser Trans na União Europeia – Análise Comparativa 

dos Dados de Pesquisa da UE LGBT” assegura que:  

    54% Dos correspondentes trans já se sentiram discriminados ou já 

foram assediados devido à sua identidade de género; 

    Um em cada três correspondentes trans afirmaram já ter sido alvo de 

discriminação aquando da procura de trabalho (37%), assim como no 

trabalho no qual se encontravam (27%); 

    Um em cada cinco correspondentes trans, que tinham acesso a 

cuidados de saúde (22%) ou aos serviços socias (19%), dizem já ter sido 

negligenciados por estes serviços, novamente, devido à sua identidade 

de género. 
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   A maioria destes indivíduos cresce num meio não aberto à comunidade 

LGBTQ+. O assédio constante e a vitimização conduzem a uma atitude de 

isolamento por parte 

destes indivíduos, 

que não se sentem 

compreendidos pelo 

seu meio social 

(família, amigos e/ou 

trabalho) e não vêm 

as suas necessidades 

atendidas pelo 

sistema. A ignorância revelada pelo meio externo à pessoa motiva um 

sentimento de plena inferioridade – muitos deles escolhem não revelar a sua 

identidade de género, com medo dos maus tratos, e outro tipo de atitudes de 

separação. 

   A coordenadora do Observatório da Discriminação, Marta Ramos, em 

entrevista ao Diário de Notícias, defende que continua a haver “uma homofobia 

e transfobia social muito marcada”, chamando à atenção para a falta de 

políticas de combate aos crimes de ódio (neste caso, homofobia, transfobia, 

etc). A mesma refere que “bullying homofóbico é a maior expressão de bullying 

que existe no país”. Para além disso, Marta Ramos alude ao facto de que há um 

menor número de queixas apresentadas nas entidades de proteção, o que se 

reflete numa possível queda na confiança destes sujeitos nas autoridades.  

 

   Já o Diário de Notícias, no seu artigo publicado a 31 de março de 2018, 

“Transgénero – Nesta sociedade só há lugar para marias-rapazes” dizia “as 

mulheres trans são mais reprimidas do que os homens trans. Sofrem dupla 

discriminação, sentem os próprios e confirmam os investigadores”. 

   Em 2017, a CIG lança a campanha #DireitoASer, um movimento que promove 

a livre expressão dos transgénero e intersexo, através de testemunhos na 

primeira pessoa. Os entrevistados abordam sobretudo os obstáculos colocados 

no seu caminho no dia-a-dia, na sociedade portuguesa.  

    

Fig.28 
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TESTEMUNHO 

“O meu nome é Júlia e sou uma mulher transgénero. Desde pequenina, tive de 

aprender a fazer-me mulher contra todas as expetativas. Agora, aprendo a desconstruir 

essa mulher para chegar à essência da minha identidade. (…) Não me lembro de 

alguma vez me ter visto de outra forma. Em criança, ainda 

antes de aprender a ler, ficou-me a memória de folhear uma 

revista onde aparecia uma mulher transgénero famosa. (…) 

Não havia nada que me impedisse de ser também, um dia, uma 

mulher tão bem-sucedida quanto ela. 

   Ao longo da minha adolescência, nem sempre fui tão 

otimista. Nenhuma pessoa à minha volta parecia 

compreender quem eu era, que eu era uma rapariga (…). 

Nunca desisti. Aos 16 anos já me tinha consultado com quase uma dezena de 

profissionais de medicina e psicologia (e em pouco tempo iria ultrapassar essa dezena) 

– todas estas pessoas queriam esmiuçar a minha vida, os meus pensamentos, a minha 

família, só à procura de me encontrar um problema, algo diferente da minha convicção 

da minha própria identidade. (…) 

   Foi perto de fazer esses mesmos 16 anos que entendi que esse mundo podia não ser 

um lugar seguro para mim. Agora, as revistas e os jornais mostravam-me que outros 

jovens, rapazes de idades aproximadas à minha, tinham assassinado uma outra mulher 

transgénero na cidade do Porto. A brasileira Gisberta, que gostava de interpretar 

algumas das minhas cantoras preferidas. Aqueles jovens, femicídas transfóbicos, não 

eram realmente diferentes dos meus colegas que me perseguiam com práticas de 

bullying, “brincadeiras de mau gosto”. 

   Pouco antes de fazer 21 anos, fui a primeira pessoa trans a conseguir os documentos 

corrigidos na conservatória do registo civil de Lisboa. (…) 

   Hoje, não tenho dúvidas do meu direito a ser quem sou. E se eu sou, é porque 

nós somos e temos direito a ser.” 

Fonte: CIG – Campanha Trans e Intersexo #DireitoASer – Júlia. 
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CONCLUSÃO 

   A Revolução de 25 de abril de 1974 beneficiou a população feminina na 

medida em que lhes deu uma série de liberdades das quais não usufruíam. O 

pico desta onda liberal, na comunidade feminina, foi marcado pela renúncia ao 

estatuto do homem de “chefe de família”, na revisão do Código Civil, em 1978. 

No que toca à educação e formação, as mulheres sem qualquer tipo de 

formação ultrapassam, em larga medida, os homens. O número de mulheres 

inscritas no ensino é menor que o sexo oposto, excetuando no ensino superior. 

No domínio do trabalho, existe uma disparidade enormíssima nos salários, 

mesmo entre aqueles de cargos idênticos. As mulheres destacam-se 

essencialmente nos setores de magistratura.  

Quanto ao poder e tomada de decisão, é de destacar que, apesar de terem 

havido progressos, a presença feminina nos órgãos de poder é muito pouca. O 

governo de António Costa é, até à data, o governo que mais mulheres emprega 

(30,5%).  

O assédio sexual. As queixas recebidas pela APAV e entidades de segurança 

ficam muito aquém da realidade. As mulheres receiam denunciar os abusos por 

medo de sofrer consequências profissionais e por medo de ameaças de outra 

natureza.  

A 19 de julho de 2017 é decretada a lei contra o assédio sexual no trabalho – as 

vítimas dos abusos passam a ser indemnizadas e têm direito a rescisão de 

contrato por justa causa. Quanto à violência doméstica, 59% das queixas 

admitidas à APAV eram da referida índole. Tal como acontece nos casos de 

assédio sexual, as vítimas não denunciam por medo. As padecentes de violência 

doméstica não acusam os agressores, entre outras razões, por falta de confiança 

nas autoridades, e os homens, por se sentirem humilhados, diminuídos, por 

julgarem que o sistema não os irá ajudar. Uma forma de alertar e combater esta 

tendência é, para além da criação de instituições de segurança e de apoio à 

vítimas, a sensibilização para o assunto através das campanhas. Em seguida, as 

práticas culturais, em concreto, a mutilação genital feminina. A MGF é 

caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como o corte, encerramento, 

ou remoção parcial ou integral dos órgãos genitais externos femininos. A OMS 

estima uma média de entre 100 a 140 milhões de mulheres no mundo vítimas 
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desta prática, das quais 91,5 milhões apenas no continente africano. No período 

estabelecido entre 2016 e 2017 foram registados 80 casos de MGF. A MGF tem 

consequências não só fisiológicas (ex.: infeções, doenças, dificuldades no parto, 

problemas menstruais, dor crónica, etc.) como também psicológicas (ex.: 

Síndrome de Stress Pós-Traumático, depressão, pânico, etc.). O traficante de 

seres humanos é caracterizado pelo Código Penal Português como quem 

“oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher 

pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do 

trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de 

outras atividades criminosas (…)”. É punível com uma pena entre 3 a 10 anos. A 

forma mais comum de tráfico é o negócio para fins sexuais. As mulheres, 

alheias à realidade, emigram, na expectativa de terem um emprego e condições 

de vida melhores. Naturalmente, são enganadas e acabam a fazer trabalho 

forçado – cerca de 79% são conduzidas a trabalho forçado de natureza sexual. 

Apesar do progresso, ainda existe muito preconceito em relação à comunidade 

LGBTQ+. Este preconceito reflete-se em atitudes desagradáveis quando na 

presença destes indivíduos e, em alguns casos, reações de extrema violência. O 

desagrado manifestado face aos homossexuais/lésbicas, etc., fá-los sentirem-se 

inferiores e, por isso, são muitas vezes obrigados a recolherem-se dentro de 

quatro paredes. 

 

Fig.30  
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https://blogs.unicef.org/blog/five-things-you-didnt-know-about-female-

genital-mutilationcutting-2/ 

25. APAV – Campanha “Não ao Tráfico” (1), 2014 

https://apav.pt/apav_v3/images/img/NAT_PT_Cartaz_32x46_001.png 

26. APAV – Campanha “Não ao Tráfico (1), 2014 

https://apav.pt/apav_v3/images/img/NAT_PT_Cartaz_32x46_002.png 

27. ILGA Portugal, Observatório da Discriminação – Relatório de 

Discriminação, 2017 

http://ilga-portugal.pt/ficheiros/pdfs/observatorio/Relatorio-

Discriminacao-2017_17maio2018.pdf 

28. Bandeira Trans 

https://www.refinery29.com/2017/07/165432/transgender-pride-flag-

monica-helms 

29. Julia Mendes Pereira 

https://www.youtube.com/watch?v=uq8aoDL8yq4 

30. Gender Equality 

https://ak9.picdn.net/shutterstock/videos/20784019/thumb/12.jpg?i10c=i

mg.resize(height:160) 
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GRUPO ALVO 

População madeirense, +15, todos os géneros.  

 

INCIDÊNCIA GEOGRÁFICA 

Europa/Continente Africano. 

 

ASPETOS INOVADORES 

Ao longo dos tempos, muitas foram as atitudes de caráter inovador que foram 

tomadas:  

 A 17 de maio de 1990, a OMS, ou Organização Mundial de Saúde, retira 

da sua Classificação Internacional de Doenças a Homossexualidade. Essa 

data é agora o Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Bifobia e 

Transfobia; 

 Portugal implementa a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não 

Discriminação 2018-2030. Esta Estratégia, dividida em 3 planos, irá 

concentrar-se no combate à segregação ocupacional por género, na 

igualdade salarial, num contexto empresarial. A ENIND focar-se-á 

igualmente na intervenção e apoio junto das vítimas, na luta contra as 

práticas tradicionais nefastas, entre outros; 

 São, anualmente, organizadas marchas Pride, caminhadas cujos 

participantes são membros da Comunidade LGBTQ+, que pretendem 

afirmar o seu direito ao respeito perante a sociedade assim como 

reclamar os seus direitos; 

 Portugal aprova, pela Lei Orgânica n.º3/2006 de 21 de agosto, a Lei da 

Paridade. Esta lei estabelece que as listas para a Assembleia da 

República, para o Parlamento Europeu e para as Autarquias Locais são 

compostas do modo a assegurar a representação mínima de 33% de 

ambos os sexos; 

 No dia 19 de julho de 2017, foi decretada a lei contra o assédio sexual no 

trabalho. As vítimas de assédio passam então não só a ter direito a uma 

indemnização, como à rescisão do contrato por justa causa. 
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