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Titulo do trabalho: Alertando para a Igualdade de Género

Descrição sucinta: Após ser lançada um conjunto de curiosidades acerca de diferentes temas que dizem respeito à Igualdade de 
Género como o Educação, Desporto, Educação, Emprego, Poder e Tomada de Decisão e Violência a ideia deste livro é  dar um suporte 
teórico a uma campanha de sensibilização para a Igualdade de Género que iria ser realizada na cidade do Funchal, através da 
divulgação de mupis alusivos aos temas anteriormente mencionados, de modo a que todos os cidadãos possam tomar consciência e 

Método e Material 

Aspetos inovadores e Conclusões:
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IGUALDADE DE GÉNERO

1  

2   

O QUE É O GÉNERO?

O QUE É IGUALDADE DE GÉNEROS?

Também conhecida como igualdade sexual, esta é considerada a base para a construção de uma sociedade livre de 

Homens e mulheres devem ser livres para fazer as suas escolhas e desenvolver as suas capacidades pessoais sem a              

Todas as responsabilidades, direitos e oportunidades devem ser igualmente concedidas para todos os gêneros, sem haver 

UM DIREITO



ÍNDICE

    Educação

    Desporto

   Emprego

    Poder e Tomada de Decisão

    Violência

    Projeto

         Referências



Diversos estudos realizados com os manuais portugueses de diversas disciplinas 
e de diversos anos de escolaridade têm salientado os seguintes aspetos:

1

2
3

EDUCAÇÃO

1
pretendem fazê-lo, recebem geralmente a mensagem de que o seu contributo 

2 Os rapazes tendem a responder às perguntas feitas pelos/as docentes com 

3 As alunas levam mais tempo para começar a responder, porque constroem 
previamente uma resposta mental, enquanto a tendência dos rapazes é formular 



Se dizemos sempre o aluno ou os alunos, não estamos a dar 

Se dizemos sempre o professor ou os professores, não estamos 
a dar visibilidade às professoras
Se falamos sempre do homem pré-histórico, da relação do 
homem com a ciência, da inteligência do homem e dos outros 
animais, dos escritores portugueses, etc, ocultamos que 

AS PALAVRAS MASCULINAS TÊM TENDÊNCIA A ASSOCIAR-SE A SIGNIFICADOS ACTIVOS, DOMINANTES E             
PRODUTIVOS, ENQUANTO AS PALAVRAS FEMININAS ASSOCIAM-SE A TRAÇOS PASSIVOS, RECEPTIVOS,          
MENORES, 

Por exemplo:

1
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O QUE
FAZER

?

LINGUAGEM



DADOS

Sem qualquer nível de ensino 

É notória a maior orientação das raparigas 
para:

Ensino regular 

Cursos Tecnológicos 
Cursos CEF (Educação e Formação de Jovens) 

Cursos EFA (Educação e Formação de 
Adultos) 

, sendo 
evidente no sexo masculino, cujo decréscimo 

 pontos percentuais (face a um 
decréscimo de  pontos percentuais na 

O quadro seguinte apresenta a evolução do 
abandono precoce de educação e formação, 

Total

Homens

Mulheres

Cursos

Mulheres

Homens

ABANDONO ESCOLAR

2010 2011 2012 2013 2014

Nível de escolaridade ensino 

Mulheres Homens
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2 

3

Existe a falsa ideia:

1

2 
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DESPORTO

04



dominantes, o que coloca o desporto 

Curiosidade:

  

representadas:

Futebol

Voleibol

Natação

Basquetebol

 Nas modalidades olímpicas

 Nas modalidades não olímpicas

dos/as árbitros/as ou juízes/as
são mulheres são mulheres

DADOS

  



A este ritmo de progresso serão necessários:

70 

40 

30 

A disparidade salarial  e, de acordo com o Eurostat, em alguns Estados-Membros aumentou 
 A maior 

1

2

3

4 Fomentar a harmonização das responsabilidades das mulheres e dos homens no que respeita 
O QUE
FAZER

?

EMPREGO

06



DADOS

De acordo com os dados a remuneração 
média mensal de base das mulheres 

 e a dos homens 

que o diferencial salarial entre 
mulheres e homens está estreitamente 
relacionado com os níveis de                 

à medida que aumenta o 

salarial entre homens e mulheres, 

Quadros superiores

Quadros médios

Encarregados, contramestres,
chefes de equipa

e aprendizes

Total

Remuneração
média de base

feminina €

Remuneração
média de base

masculina €
feminina em relação

à masculina

População empregada

População desempregada

Estudantes

Reformados/as

Mulheres Homens
726 milhares de 

 O desemprego afeta de 



Indústrias transformadoras, eletricidade, gás e água

Construção

Comércio por grosso e a retalho

Transportes e armazenagem

Alojamento, restauração e similares

Educação

Total

0,6

100

6,6

100

Fonte: INE



 já alguma vez sofreu 
assédio sexual enquanto apenas  passaram pela mesma 

 já                     
experimentou uma situação de assédio moral contra 

ASSÉDIO NO TRABALHO

Total Homens Mulheres
Assédio moral Assédio sexual

Comentário ordinário a uma parte do seu corpo Piadas ou comentários ofensivos de natureza sexual

Piadas ou comentários ofensivos sobre o corpo

Piadas ou comentários ofensivos sobre o aspeto



 já alguma vez sofreu 
assédio sexual enquanto apenas  passaram pela mesma 

 já                     
experimentou uma situação de assédio moral contra 

31 mulheres ministras e 467 homens
seguinte: 

Primeira-Ministra
Reino Unido

PODER E TOMADA DE DECISÃO

Chanceler
Alemanha

Ministros      467

Primeira-Ministra
Portugal

      31      Ministras

Fonte: Jornal Expresso



Reitores/as ou Presidentes de 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a 
 total           

rondava os , sendo que 

O emprego feminino na Europa está hoje muito próximo dos 

No entando, há ainda muitas diferenças entre os países que 
integram a União Europeia, diferenças que fazem esta              

na maioria dos Estados-membros, já que elas são maioritárias 

salários desiguais, em média 

menor acesso a postos mais elevados da hierarquia                       

Apenas 3 em cada 10 membros do Parlamento Europeu são 
mulheres 

Aceder a postos de alto nível é muito mais fácil para os homens 
do que para as mulheres, mesmo quando eles estão menos 

plenamente as suas capacidades e acederem a empregos e 

As mulheres devem defender os seus interesses, tomar o 

As mulheredevem desenvolver as suas competências e estar 

DADOS

Universidades Públicas

Universidades Privadas

Distribuição de Mulheres e 
Homens em Lugares de Tomada de 

Tribunal de Contas

Presidente

Juízes/as Conselheiros/as

Magistrados/as do Ministério Público

Distribuição de Mulheres e 
Homens por cargos no Supremo 

Mulheres Homens



Quadros Superiores de Administração 
Pública

Dirigentes e Quadros Superiores de Diretores/as Gerais

Diretores/as de Produção, Exploração 
e Similares

Outros/as Diretores/as
de Empresas

Mulheres Homens

1

2 

3

4
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7 Proporcionar protecção, assistência e formação às mulheres refugiadas e a outras deslocadas que 

8 

O QUE
FAZER

?



VIOLÊNCIA

Ciclo da
Violência

Aumento de tensão:

Lua-de-mel: 



OS HOMENS

Apesar de as mulheres sofrerem maiores taxas de      

experimentam comportamentos de controlo, são 

ser desacreditados e humilhados por terceiros 

judiciárias e policiais) se decidirem denunciar a 

Violência Emocional: qualquer comportamento do(a)  

Violência Social: qualquer comportamento que intenta  
controlar a vida social do(a) companheiro(a), através de, por 
exemplo, impedir que este(a) visite familiares ou amigos, cortar 
o telefone ou controlar as chamadas e as contas telefónicas, 

Pode traduzir-se em comportamentos como: esmurrar,          
pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que o(a) 

 qualquer comportamento em que o(a) 
companheiro(a) força o outro a protagonizar atos sexuais que 

pressionar, forçar ou tentar que o(a) companheiro(a) 

Violência Financeira: qualquer comportamento que intente 
controlar o dinheiro do(a) companheiro(a) sem que este o 

TIPOS DE VIOLÊNCIA



DADOS

Contactos uteis:

 

Mitos e Factos

Mito: Só as mulheres de meios sociais             

Facto:
todos os meios sociais, manifestando-se de 

Mito:
Algumas mulheres gostam de apanhar: são 

Facto:
violência são masoquistas são ignorar que o 
problema é muito complexo para ser reduzido 

Mito: O marido tem direito de bater na mulher 

Facto: O marido não tem direito a maltratar a 

pode ser tolerada enquanto resolução de 

Mito: Têm que aguentar para não terminar 

Facto: Recomendar a alguém a preservação da 

quando essa relação é um projeto de vida que 
a faz feliz, que a realiza enquanto pessoa, não 

conjugais que se baseiam na violência não 

Idade média

Casado/a

União de Facto

Divorciado/a

Ensino superior

Ensino secundário

Empregado/a

Desempregado/a
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PROJETO

VIOLÊNCIA
AMORNÃO É

IGUALDADE
DE GÉNERO

PERDER PARA
UMA MULHER

NÃO É UM
INSULTO

IGUALDADE
DE GÉNERO IGUALDADE

DE GÉNERO

A MINHA VOZ
TAMBÉM CONTA



EDUQUE-SE
PARA A

IGUALDADE DE
GÉNERO

PROJETO

OS MESMOS
DIREITOS

AS MESMAS
FUNÇÕES

OS MESMOS
SALÁRIOS

IGUALDADE
DE GÉNERO

IGUALDADE
DE GÉNERO





LUTAR PELA IGUALDADE
SEMPRE QUE AS DIFERENÇAS 

LUTAR PELA DIFERENÇA
SEMPRE QUE A IGUALDADE

NOS DESCARACTERIZE! 

B O A V E N T U R A  S O U S A  S A N T O S




