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Pensar homens e mulheres Pensar homens e mulheres 
como pessoas de valor igualcomo pessoas de valor igual

Maria do Céu da Cunha Rêgo

1

O pressuposto ou factor O pressuposto ou factor 
estruturanteestruturante
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Pensar homens e mulheres como Pensar homens e mulheres como 
desiguais está na base da desiguais está na base da 

organização socialorganização social

4

DefinirDefinir homem                Definir mulherhomem                Definir mulher

HomemHomem

do Lat.do Lat. hominehomine

s. m., s. m., 
animal mamífero, bípede, bímano, animal mamífero, bípede, bímano, 

racional e sociávelracional e sociável que, pela sua que, pela sua 
inteligência e pelo dom da palavrainteligência e pelo dom da palavra, , 
entre outros aspectos, se distingue entre outros aspectos, se distingue 
dos outros seres organizados;dos outros seres organizados;

pessoa adulta do sexo masculino;pessoa adulta do sexo masculino;
varão;varão;
fam., marido;fam., marido;

sujeito, indivíduosujeito, indivíduo;;
fig., fig., a espécie humana, a humanidadea espécie humana, a humanidade..

© 2006 Priberam Informática. Todos os direitos reservados

MulherMulher

do Lat.do Lat. mulieremuliere

s. f., s. f., 
pessoa do sexo feminino, depois da pessoa do sexo feminino, depois da 

puberdadepuberdade;;
pessoa adulta do sexo feminino;pessoa adulta do sexo feminino;
esposa;esposa;
consorte;consorte;
senhora;senhora;
pessoa do sexo feminino pertencente pessoa do sexo feminino pertencente 

à classe popular;à classe popular;
o conjunto das pessoas do sexo o conjunto das pessoas do sexo 

feminino;feminino;
espécie de jogo.espécie de jogo.

© 2006 Priberam Informática. Todos os direitos reservados
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DefinirDefinir homem                 Definir mulherhomem                 Definir mulher

HomemHomem

do Latim hominedo Latim homine

substantivo masculinosubstantivo masculino

animal mamífero, bípede, bímanoanimal mamífero, bípede, bímano, , 

racional e sociável racional e sociável que, pela suaque, pela sua
inteligência e inteligência e pelopelo dom da dom da 
palavrapalavra, entre outros aspectos, se , entre outros aspectos, se 
distingue dos outros seres distingue dos outros seres 
organizados;organizados;

Para aceder à totalidade da definição subscreva a Biblioteca Para aceder à totalidade da definição subscreva a Biblioteca 
Universal OnUniversal On--line.line.

MulherMulher

do Latim mulieredo Latim muliere

substantivo femininosubstantivo feminino

pessoa do sexo feminino, pessoa do sexo feminino, 
depois da puberdadedepois da puberdade;;

Para aceder à totalidade da definiçãoPara aceder à totalidade da definição subscreva a 
Biblioteca Universal On-line.

6

DefinirDefinir homem                 Definir mulherhomem                 Definir mulher

HomemHomem

(s. m. do lat homine)(s. m. do lat homine)

cada um dos representantes da cada um dos representantes da 
espécie humanaespécie humana; animal racional; … ; animal racional; … 
o ser humano do sexo masculino o ser humano do sexo masculino 
(opõe(opõe--se a mulher)se a mulher)

Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, 1991Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, 1991

MulherMulher

(s.f.do lat. Muliere)(s.f.do lat. Muliere)

a fêmea da espécie humanaa fêmea da espécie humana; ; 

pessoa do sexo feminino, depois da pessoa do sexo feminino, depois da 
puberdadepuberdade;;

Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, 1991Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, 1991
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Como Como éé pensado             Como pensado             Como éé pensada pensada 

um homem?                      uma mulher?um homem?                      uma mulher?

HomemHomem

O homem O homem éé pensado pensado 
como ser humano como ser humano 
padrãopadrão da da 
humanidadehumanidade

MulherMulher

A mulher A mulher éé pensada como pensada como 
o ser humano o ser humano diferente diferente 
do padrão, sendo a do padrão, sendo a 
diferendiferençça a maternidadea a maternidade

8

O sexo com que se nasce hierarquiza O sexo com que se nasce hierarquiza 
os seres humanos:os seres humanos:

Através daAtravés da identificação identificação 

da “diferença” do genéricoda “diferença” do genérico

com “o” papel social “inerente” a essa  diferença. com “o” papel social “inerente” a essa  diferença. 

Isto é:Isto é:

são as mulheres que engravidam e têm filhos são as mulheres que engravidam e têm filhos –– o o 
que é uma que é uma diferença biológicadiferença biológica ––

logo,logo,

o “seu” papel social é o de cuidar da reprodução e o “seu” papel social é o de cuidar da reprodução e 
tarefas afins tarefas afins –– o que induz o que induz desigualdade socialdesigualdade social
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Mas a especificidade tende a tornarMas a especificidade tende a tornar--
se exclusividadese exclusividade

“S“São as mulheres que engravidam e têm filhos, ão as mulheres que engravidam e têm filhos, 

pelo quepelo que são as mulheres as são as mulheres as exclusivas exclusivas 

responsáveisresponsáveis pela reprodução”pela reprodução”

Ex. Em convenções colectivas de trabalho, as Ex. Em convenções colectivas de trabalho, as 
cláusulas que tratam da conciliação da cláusulas que tratam da conciliação da 
actividade profissional com a vida familiar têm actividade profissional com a vida familiar têm 
como epígrafe “Direitos das mulheres”como epígrafe “Direitos das mulheres”

10

Licenças por maternidade e por paternidade Licenças por maternidade e por paternidade 
Nº de beneficiárias/osNº de beneficiárias/os

Fontes: INEFontes: INE até até 

2005 e Instituto 2005 e Instituto 

de Informde Informáática, tica, 

IP IP -- MTSSMTSS 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

MaternidadeMaternidade 76.34676.346 76 12776 127 73 38673 386 75 70175 701 75 58775 587

PaternidadePaternidade 41.19141.191

54% de 54% de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic.benefic.

43.39543.395

57% de pais 57% de pais 
benefic. face benefic. face 
nº mãesnº mães
benefic.benefic.

(5 dias: 42.894)(5 dias: 42.894)

58% de pais 58% de pais 
benefic.benefic. face nº face nº 
mãesmães benefic.benefic.

(5 dias: 45.689)(5 dias: 45.689)

60% de pais 60% de pais 
benefic. face nº benefic. face nº 
mãesmães benefic.benefic.

(5 dias: 45.976)(5 dias: 45.976)

61% de pais 61% de pais 

benefic. face nº benefic. face nº 

mãesmães benefic.benefic.
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Licenças por maternidade e por paternidade Licenças por maternidade e por paternidade 
Duração Duração -- Nº de diasNº de dias

Fontes: INEFontes: INE até até 

2005 e Instituto 2005 e Instituto 

de Informde Informáática, tica, 

IP IP -- MTSSMTSS 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

MaternidadeMaternidade 6 733 9796 733 979 9 321 9529 321 952 9 657 8139 657 813 10 381 58110 381 581 9 644 3809 644 380

PaternidadePaternidade 170 936170 936

2,5%2,5% de dias de dias 
dos pais face dos pais face 
ao nº de dias ao nº de dias 
das mãesdas mães

242 356242 356

2,6%2,6% de dias de dias 
dos pais face dos pais face 
ao nº de dias ao nº de dias 
das mãesdas mães

244 220244 220

2,5%2,5% de dias de dias 
dos pais face dos pais face 
ao nº de dias ao nº de dias 
das mãesdas mães

266 941266 941

2,8%2,8% de dias de dias 
dos pais face dos pais face 
ao nº de dias ao nº de dias 
das mãesdas mães

269 827269 827

2,8%2,8% de dias de dias 
dos pais face dos pais face 
ao nº de dias ao nº de dias 
das mãesdas mães

12

Licença parental gozada pelo pai Licença parental gozada pelo pai 
paga a 100% paga a 100% -- acção positivaacção positiva

Nº de beneficiários/asNº de beneficiários/as

Fontes: INEFontes: INE

até 2005 e até 2005 e 

Instituto de Instituto de 

InformInformáática, tica, 

IP IP -- MTSSMTSS

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007

Parental Parental 

gozada gozada 

pelo paipelo pai

4 7344 734

6,5%6,5% de de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic. benefic. 
licença licença 
matern.matern.

16 28216 282

22,4%22,4% de de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic. benefic. 
licença licença 
matern.matern.

27 40627 406

34,8%34,8% de de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic. benefic. 
licença licença 
matern.matern.

31 15131 151

40,8%40,8% de de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic. benefic. 
licença licença 
maternmatern..

32 94532 945

43,2%43,2% de de 
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic. benefic. 
licença licença 
matern.matern.

34 34634 346

45,4% 45,4% de de 
pais benefic. pais benefic. 
face nº mãesface nº mães
benefic.benefic.

licença licença 
matern.matern.

37 63737 637

49,7% 49,7% dede
pais pais 
benefic. benefic. 
face nº face nº 
mãesmães
benefic.benefic.

licença licença 
matern.matern.
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Licença parental gozada pelo pai Licença parental gozada pelo pai 
paga a 100% paga a 100% -- acção positivaacção positiva

Duração Duração -- Nº de diasNº de dias

Fonte: INEFonte: INE

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

Parental Parental 

gozada gozada 

pelo paipelo pai

351 680351 680 494 257494 257 514 030514 030 563 386563 386 575 939575 939

14

Licenças por maternidade, Licenças por maternidade, 
paternidade e parental gozada pelo pai paternidade e parental gozada pelo pai 

-- 2004/2007 2004/2007 -- Nº de diasNº de dias

Fonte:INE Mulheres Homens

(Paternidade+Parental)

Assimetria

+ M

2004

Total =

7 256 595

6 733 979

92,8%

(170 936 + 351 680 =)

522 616

7,2% 85,6%

2007

Total =

11 211 908

10 381 581

92,6%

(266 941266 941 + 563 386 =)

830 327 

7,4% 85,2%
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Mas maior número de dias de ausência ao 

trabalho para apoio à família não significa 

menos tempo de trabalho por parte das 

mulheres

Pelo contrário

16

As mulheres trabalham As mulheres trabalham 

mais tempo do que os homens e mais tempo do que os homens e 

ganham menos do que elesganham menos do que eles
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RelatRelatório do Desenvolvimento Humano ório do Desenvolvimento Humano 
1995, PNUD1995, PNUD

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/

18

RelatRelatório do Desenvolvimento Humano ório do Desenvolvimento Humano 
19951995

Mulheres
Trabalho pago
(um terço 
ou 4/12)

Mulheres
Trabalho não pago
(dois terços ou 8/12)
+4/12

Homens
Trabalho 
pago
(três quartos 
ou 9/12) 
+5/12

Homens
Trabalho não pago

(um quarto ou 3/12)
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Remunerações a nível mundialRemunerações a nível mundial
Fonte: UNIFEMFonte: UNIFEM

20

Diferença entre homens trabalhadores e mulheres Diferença entre homens trabalhadores e mulheres 

trabalhadoras no tempo de trabalho pago e não pagotrabalhadoras no tempo de trabalho pago e não pago
Fonte: U.E. Relatório IG 2009 (dados de 2005)Fonte: U.E. Relatório IG 2009 (dados de 2005)
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Remunerações a nível da U.E.Remunerações a nível da U.E.

2 

A evolução das políticas e dos instrumentos A evolução das políticas e dos instrumentos 

da União Europeia da União Europeia 

para a promoção da igualdade entre mulheres e para a promoção da igualdade entre mulheres e 
homenshomens
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Errância dos sinais, Errância dos sinais, 
a revelar inconsistência entre o a revelar inconsistência entre o 

diagnóstico e a terapêuticadiagnóstico e a terapêutica

Sinais positivosSinais positivos
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Exemplo 1Exemplo 1

O diagnóstico nos instrumentos não vinculativos

• A resolução do Conselho de 2002

• O Roteiro para a Igualdade entre mulheres e homens 
e o seu Relatório de progresso

• O Pacto Europeu para a Igualdade entre os sexos -
2006

26

União EuropeiaUnião Europeia
Resolução do Conselho sobre a participação equilibrada das mulheres Resolução do Conselho sobre a participação equilibrada das mulheres 

e dos homens na actividade profissional e na vidae dos homens na actividade profissional e na vida familiar familiar -- Junho de Junho de 

20002000

(2) O princípio da igualdade entre homens e mulheres implica a

indispensabilidade de compensar a desvantagem das mulheres no que se 

refere às condições de acesso e participação no mercado de trabalho e a 

desvantagem dos homens no que se refere às condições de participação na 

vida familiar, decorrentes de práticas sociais que ainda pressupõem o 

trabalho não remunerado emergente dos cuidados à família como uma 

responsabilidade principal das mulheres, e o trabalho remunerado inerente 

à vida económica como uma responsabilidade principal dos homens. 
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UniUnião Europeiaão Europeia
Roteiro Roteiro para a igualdade entre homens e para a igualdade entre homens e 

mulheres  2006mulheres  2006--20102010

2.3 Melhores políticas de conciliação que beneficiem homens e 
mulheres Os serviços e as estruturas estão a adaptar-se 

demasiado lentamente a uma situação em que homens e 

mulheres trabalham. Poucos são os homens que 

exercem o direito à licença parental ou que trabalham a 

tempo parcial (7,4% face a 32,6% de mulheres). As 
mulheres continuam a ser as principais responsáveis pelos 
cuidados aos filhos e a outras pessoas dependentes. Há que 
encorajar os homens a assumir responsabilidades familiares, 
em especial através de incentivos ao exercício da licença

parental e de paternidade e à partilha dos direitos de 

licença com as mulheres.

28

UniUnião Europeiaão Europeia
Relatório intercalar (2008) sobre os progressos noRelatório intercalar (2008) sobre os progressos no

Roteiro Roteiro para a igualdade entre homens e para a igualdade entre homens e 
mulheres  2006mulheres  2006--20102010

2.2 Apesar de uma participação mais equilibrada no 
emprego, as mulheres continuam a assumir a 

maior parte das responsabilidades familiares e 

domésticas. A realização dos objectivos em 
matéria de emprego passa pelo reforço das 
políticas que visam contribuir para conciliar vida 
profissional, privada e familiar, a fim de valorizar o 

potencial de mão-de-obra na União Europeia.
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ComissComissão Europeiaão Europeia
Relatório sobre Igualdade entre Homens e Relatório sobre Igualdade entre Homens e 

Mulheres Mulheres -- 20082008

3.1 (2) O apoio à conciliação da vida profissional e privada deve 

ser reforçado e dirigido tanto aos homens como às mulheres, 

nomeadamente através de modalidades de trabalho e de 

licenças inovadoras e flexíveis, que sustentem a participação 

e a permanência no emprego dos homens e das mulheres

com pessoas dependentes a cargo e promovam uma melhor 

repartição das tarefas domésticas e familiares de acordo com 

o princípio da co-responsabilidade.

30

Exemplo 2Exemplo 2

As medidas de acção positiva nos instrumentos  

vinculativos

• O Tratado da Comunidade Europeia

• A Directiva “Igualdade profissional de homens 
e mulheres”
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Tratado que institui a Comunidade Tratado que institui a Comunidade 

EuropeiaEuropeia

Artigo 141ºArtigo 141º

4.4. A fim de assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e A fim de assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e 

mulheres na vida profissional, mulheres na vida profissional, o princípio da igualdade de o princípio da igualdade de 

tratamento não obstatratamento não obsta a que os Estadosa que os Estados--Membros mantenham ou Membros mantenham ou 

adoptem medidas que prevejam adoptem medidas que prevejam regalias específicasregalias específicas destinadasdestinadas aa

facilitar o exercício de uma actividade profissional pelas pessoas do facilitar o exercício de uma actividade profissional pelas pessoas do 

sexo subsexo sub--representadorepresentado, ou a , ou a prevenir ou compensar desvantagens prevenir ou compensar desvantagens 

na sua carreira profissionalna sua carreira profissional..

32

DirectivaDirectiva 2006/54/CE, 52006/54/CE, 5--77--2006, relativa à aplicação do princípio da 2006, relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens 

e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade 

profissionalprofissional

Artigo 3º - Acção positiva

Os Estados-Membros podem manter ou adoptar medidas 

na acepção do nº 4 do artigo 141.o do Tratado, a fim de 

assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e 

mulheres na vida profissional.
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Exemplo 3Exemplo 3

A insistência pela partilha de poder nos processos de 
decisão

A construção de uma base de dados sobre homens e 
mulheres no processo de decisão para desenvolver as 

estatísticas e monitorar os progressos para o equilíbrio de 
género

34

ÉÉ indispensindispensáávelvel equilibrar o poderequilibrar o poder

“Os resultados piores das mulheres em muitos “Os resultados piores das mulheres em muitos 

aspectos do desenvolvimento humano resultam do aspectos do desenvolvimento humano resultam do 

facto de a sua voz ter menos impacto do que a dos facto de a sua voz ter menos impacto do que a dos 

homens nas decisões que moldam as suas vidas”homens nas decisões que moldam as suas vidas”

Relatório do PNUD, 2002Relatório do PNUD, 2002
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Exemplo 4Exemplo 4

A necessidade política de apresentar progressos

Obrigatoriedade para a Comissão de apresentar a cada 

Conselho Europeu da Primavera um relatório anual, com 

anexo estatístico, sobre igualdade de homens e 

mulheres

36

Exemplo 5Exemplo 5

O reconhecimento político da necessidade legal 
de afectação aos homens das tarefas de 

cuidado

As alterações sobre paternidade apresentadas 
pelo Parlamento Europeu à proposta da 

Comissão sobre a Directiva “Maternidade”
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AlteraçAlteração PE:ão PE:
Considerando 13 C (novo)Considerando 13 C (novo)

“Para uma efectiva igualdade de género, é fundamental que os 

homens gozem de licença de paternidade vinculativa, em 

moldes equivalentes aos da licença de maternidade, salvo no 

que respeita à duração, de modo a que, progressivamente, se 

criem condições para a participação equilibrada de homens e 

mulheres na actividade profissional e na vida familiar. Este 

direito deveria ser concedido também aos casais não casados.”

38

AlteraçAlteração PE:ão PE:
Artigo 1º Artigo 1º -- ponto 1ponto 1--A (novo)A (novo)

“1-A – É inserido o seguinte artigo 8º-A:

Licença de paternidade/co-maternidade

1. Os Estados membros tomam as medidas necessárias para que os 

trabalhadores cuja parceira tenha recentemente dado à luz tenham 

direito a um período contínuo de licença de paternidade/co-

maternidade paga na íntegra e não transferível de, pelo menos, 

duas semanas obrigatórias atribuídas após o parto do seu 

cônjuge/parceira
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AlteraçAlteração PE:ão PE:
Artigo 1º Artigo 1º -- ponto 2ponto 2

Artigo 10º nº 4Artigo 10º nº 4--A (novo)A (novo)

“4-A – Os Estados membros tomam as medidas 

necessárias para que durante a sua licença de 

paternidade/co-maternidade, os trabalhadores 

beneficiem da protecção contra o despedimento que 

é garantida pelo artigo 1º às trabalhadoras na acepção 

do artigo 2º.”

Sinais negativosSinais negativos
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Exemplo 1Exemplo 1

A tentativa de mudança conceptual e a 

desvalorização do trabalho de cuidado

De “conciliação da actividade profissional com vida 

familiar” a “conciliação da actividade profissional 

com vida pessoal e familiar” ”

42

O que diz a OCDE:O que diz a OCDE:
A ProduçA Produção Doméstica nos Países da OCDE ão Doméstica nos Países da OCDE -- Inventário de fontes de dados e Inventário de fontes de dados e 

de métodos de avaliação, 1995de métodos de avaliação, 1995

O trabalho domO trabalho domésticoéstico -- é um factor, entre outros, no processo é um factor, entre outros, no processo 

de produção doméstica e constitui de produção doméstica e constitui o valor acrescentado o valor acrescentado 

líquido no decurso do processolíquido no decurso do processo. É determinado em relação a . É determinado em relação a 

uma série de uma série de actividades que se estima produzem valor actividades que se estima produzem valor 

económico nos mesmos termos que as actividades económico nos mesmos termos que as actividades 

remuneradasremuneradas..
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O que diz a OCDE:O que diz a OCDE:
A ProduçA Produção Doméstica nos Países da OCDE ão Doméstica nos Países da OCDE -- Inventário de fontes de dados e Inventário de fontes de dados e 

de métodos de avaliação, 1995de métodos de avaliação, 1995

Os Os inquéritos sobre os usos do tempoinquéritos sobre os usos do tempo, que fornecem uma , que fornecem uma 

medida do tempo consagrado ao trabalho domésticomedida do tempo consagrado ao trabalho doméstico, dão , dão 

igualmente informações sobre uma série de questões de igualmente informações sobre uma série de questões de 

grande importância para as políticas sociais e na perspectiva grande importância para as políticas sociais e na perspectiva 

da igualdade de homens e mulheres, bem como sobre o da igualdade de homens e mulheres, bem como sobre o 

papel destas na economia.papel destas na economia.

44

O que diz a OCDE:O que diz a OCDE:
A ProduçA Produção Doméstica nos Países da OCDE ão Doméstica nos Países da OCDE -- Inventário de fontes de dados e Inventário de fontes de dados e 

de métodos de avaliação, 1995de métodos de avaliação, 1995

... o valor mais fraco do trabalho remunerado das mulheres no ... o valor mais fraco do trabalho remunerado das mulheres no 

mercado de trabalho mercado de trabalho –– imputável parcialmente à segregação imputável parcialmente à segregação 

profissional em função do sexo profissional em função do sexo –– implicará uma subimplicará uma sub--

avaliação equivalente do trabalho doméstico e da avaliação equivalente do trabalho doméstico e da 

contribuição das mulheres para a produção doméstica.contribuição das mulheres para a produção doméstica.
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Convenção sobre a Eliminação de Todas as Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as MulheresFormas de Discriminação contra as Mulheres

Recomendação Geral nº 21 do ComitéRecomendação Geral nº 21 do Comité

11. Historicamente, a actividade humana na vida pública e na 

vida privada tem sido vista de modo diverso e regulada em 

conformidade. Em todas as sociedades, as mulheres – que, 

tradicionalmente, têm desempenhado a sua actividade na 

esfera privada ou doméstica – têm visto essas actividades 

serem tratadas como inferiores.

46

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as MulheresDiscriminação contra as Mulheres

Recomendação Geral nº 21 do ComitéRecomendação Geral nº 21 do Comité

ComoComo essas actividades não têm preço para a sobrevivência da essas actividades não têm preço para a sobrevivência da 

sociedade, sociedade, não pode haver justificação para se lhes aplicarem não pode haver justificação para se lhes aplicarem 

normas e costumes diversos e discriminatóriosnormas e costumes diversos e discriminatórios ... (que) ... (que) 

impedem as mulheres de dispor de acesso igual aos recursos e impedem as mulheres de dispor de acesso igual aos recursos e 

de gozar de igual estatuto na família e na sociedade.de gozar de igual estatuto na família e na sociedade.
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Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as MulheresDiscriminação contra as Mulheres

Recomendação Geral nº 21 do ComitéRecomendação Geral nº 21 do Comité

Mesmo quando existe igualdade na lei, Mesmo quando existe igualdade na lei, todas as sociedades todas as sociedades 

consagram papéis diversos a homens e a mulheres, sendo os consagram papéis diversos a homens e a mulheres, sendo os 

destas considerados inferioresdestas considerados inferiores.. Assim, Assim, estão a ser violados os estão a ser violados os 

princípios da justiça e da igualdadeprincípios da justiça e da igualdade expressos particularmente expressos particularmente 

no artigo 16º, mas também nos artigos 2º, 5º e 24º da no artigo 16º, mas também nos artigos 2º, 5º e 24º da 

Convenção. Convenção. 

48

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as MulheresDiscriminação contra as Mulheres

Recomendação Geral nº 21 do ComitéRecomendação Geral nº 21 do Comité

21 21 -- As responsabilidades que as mulheres têm para cuidar e As responsabilidades que as mulheres têm para cuidar e 

sustentar os filhossustentar os filhos afectam o seu direito de acesso à educação, afectam o seu direito de acesso à educação, 

ao emprego e a outras actividades relacionadas com o seu ao emprego e a outras actividades relacionadas com o seu 

desenvolvimento pessoal, e também desenvolvimento pessoal, e também impõem às mulheres impõem às mulheres 

cargas desiguais de trabalho.cargas desiguais de trabalho.
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Plataforma de PequimPlataforma de Pequim

§§ 153153 –– A A participação das mulheres na força de trabalho participação das mulheres na força de trabalho 

continua a aumentarcontinua a aumentar e em quase todo o lado há mais e em quase todo o lado há mais 

mulheres a trabalhar fora de casa, mulheres a trabalhar fora de casa, apesar de não se ter apesar de não se ter 

produzido a correspondente diminuição da sua produzido a correspondente diminuição da sua 

responsabilidade pelo trabalho não remunerado no larresponsabilidade pelo trabalho não remunerado no lar e na e na 

comunidadecomunidade..

50

Plataforma de PequimPlataforma de Pequim

§§ 155 155 –– A pouca atenção que tem sido prestada à análise A pouca atenção que tem sido prestada à análise 

baseada no género tem conduzidobaseada no género tem conduzido a que a que os contributos e os os contributos e os 

interesses das mulheres continuem a ser, frequentemente, interesses das mulheres continuem a ser, frequentemente, 

ignorados nas estruturas económicasignorados nas estruturas económicas, tais como os mercados , tais como os mercados 

e as instituições financeiras, os mercados de trabalho, a e as instituições financeiras, os mercados de trabalho, a 

economia enquanto disciplina académica, a infraeconomia enquanto disciplina académica, a infra--estrutura estrutura 

económica e social, os sistemas fiscais e de segurança social, económica e social, os sistemas fiscais e de segurança social, 

bem como a família e os agregados familiares.bem como a família e os agregados familiares.
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Plataforma de PequimPlataforma de Pequim

§§156156 ––As mulheres continuam a realizar a maior parte do trabalho não As mulheres continuam a realizar a maior parte do trabalho não 

remunerado, domésticoremunerado, doméstico e na comunidade, tal como cuidar das e na comunidade, tal como cuidar das 
crianças e dos idosos, preparar alimentos para a família, proteger o crianças e dos idosos, preparar alimentos para a família, proteger o 
ambiente e prestar assistência voluntária às pessoas e aos grupos ambiente e prestar assistência voluntária às pessoas e aos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos. vulneráveis e desfavorecidos. Este trabalho não chega a ser medido Este trabalho não chega a ser medido 

em termos quantitativos e não é valorizado nas contas nacionais.em termos quantitativos e não é valorizado nas contas nacionais. A A 

contribuição das mulheres para o desenvolvimento é seriamente contribuição das mulheres para o desenvolvimento é seriamente 

subestimada e, por conseguinte, o seu reconhecimento social é subestimada e, por conseguinte, o seu reconhecimento social é 

limitado.limitado. A plena visibilidade do tipo, do alcance e da distribuição A plena visibilidade do tipo, do alcance e da distribuição 

deste trabalho não remunerado, também contribuirá para uma deste trabalho não remunerado, também contribuirá para uma 

melhor partilha das responsabilidades.melhor partilha das responsabilidades.

52

ONUONU
Pequim + 5Pequim + 5

§§2121 A persistência de estereótipos sexistas conduziu a um baixo A persistência de estereótipos sexistas conduziu a um baixo 

estatuto dos trabalhadores  masculinos enquanto pais e a um estatuto dos trabalhadores  masculinos enquanto pais e a um 

insuficiente encorajamento dos homens para que insuficiente encorajamento dos homens para que 

compatibilizem as responsabilidades profissionais e familiarescompatibilizem as responsabilidades profissionais e familiares..
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ONUONU
Pequim + 5Pequim + 5

§§2121 A combinaçA combinação do trabalho remunerado e do trabalho na ão do trabalho remunerado e do trabalho na 

família, na casa família, na casa e na comunidade e na comunidade acarreta ainda uma carga acarreta ainda uma carga 

desproporcionada para as mulheres, porque não há ainda desproporcionada para as mulheres, porque não há ainda 

uma partilha razoável das tarefas e responsabilidades uma partilha razoável das tarefas e responsabilidades 

assumidas pelos homensassumidas pelos homens. Assim, . Assim, são ainda as mulheres que são ainda as mulheres que 

realizam a maior parte do trabalho não remunerado.realizam a maior parte do trabalho não remunerado.

54

OIT OIT -- 8 de Março de 20098 de Março de 2009
“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”

“A maternidade e a divisão de trabalho em função do género, que 

coloca nas mulheres a primeira responsabilidade na manutenção 

da casa e da família, são determinantes de relevo nas 

desigualdades em função do género, e entre as mulheres. Os 

conflitos entre estas responsabilidades familiares e o emprego 

contribuem significativamente para as desvantagens das 

mulheres no mercado de trabalho e a lentidão do progresso para 

a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego.”
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OIT OIT -- 8 de Março de 20098 de Março de 2009
“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”

“Enquanto as mulheres aceitam trabalho mal pago, inseguro, a 

tempo parcial, no domicílio ou informal, de modo a 

compatibilizarem as suas responsabilidades familiares com um 

trabalho pago, as dificuldades em conciliar as exigências do 

emprego e da família contribuem para as desvantagens dos 

homens na família e limitam a sua capacidade para se 

envolverem nos assuntos familiares…”

56

OIT OIT -- 8 de Março de 20098 de Março de 2009
“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”

“Em particular, a progressão profissional das mulheres pode 

sofrer quando elas interrompem a carreira durante mais 

tempo do que o da licença por maternidade por causa dos 

cuidados à família ou gozam licença parental 

imediatamente após a licença por maternidade.”
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Conselho da Europa
Recomendação 1996 – 5 sobre a Conciliação da vida 

profissional e da vida familiar

Reconhecendo que podem ser feitas as 

seguintes observações:

• numerosos obstáculos, especialmente de carácter social e 

cultural, impedem que mulheres e homens partilhem de 

forma mais igualitária as suas responsabilidades familiares;

• por toda a parte, os diferentes agentes do mercado de 

trabalho continuam a não tomar em devida conta as 

responsabilidades familiares de mulheres e homens;

58

Conselho da Europa
Recomendação (2007) 17 sobre as normas e 

mecanismos para a igualdade de género

2929. . A assimetria entre o tempo consagrado pelas mulheres e o A assimetria entre o tempo consagrado pelas mulheres e o 

consagrado pelos homens ao trabalho remunerado e nconsagrado pelos homens ao trabalho remunerado e nãoão

remunerado, devida aos papremunerado, devida aos papéis de género estereotipadoséis de género estereotipados,, à à 

partilha desigual das responsabilidades familiarespartilha desigual das responsabilidades familiares e à e à 

insuficiinsuficiência ência dos serviços de cuidados,bem como dos serviços de cuidados,bem como à à 

persistpersistêência de uma segregaçncia de uma segregaçãoão de gde géénero no mercado de nero no mercado de 

trabalho trabalho explicam em grande parte esta situaçexplicam em grande parte esta situaçããoo, na qual os , na qual os 

governos devem intervir.governos devem intervir.
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Conselho da EuropaConselho da Europa
Recomendação 2007 Recomendação 2007 –– 17 sobre as normas e 17 sobre as normas e 

mecanismos para a igualdade de géneromecanismos para a igualdade de género

34. Os estereótipos e a divisão marcada dos papéis de génerogénero

influenciam os modelos sociais que tendem a atribuir  às influenciam os modelos sociais que tendem a atribuir  às 

mulheres a responsabilidade da vida familiar e privada mulheres a responsabilidade da vida familiar e privada 

(domínios de trabalho não remunerado) e aos homens a da (domínios de trabalho não remunerado) e aos homens a da 

esfera pública e do trabalho profissional (domínios do esfera pública e do trabalho profissional (domínios do 

trabalho remunerado). trabalho remunerado). Esta divisão conduz a perpetuar a Esta divisão conduz a perpetuar a 

partilha desigual das responsabilidades familiares e partilha desigual das responsabilidades familiares e 

domdoméésticas, que é uma das maiores razões quer da sticas, que é uma das maiores razões quer da 

discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho, discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho, 

quer da sua participação social e política limitada.quer da sua participação social e política limitada.

60

A Comunicação da Comissão Europeia A Comunicação da Comissão Europeia 
em Outubro de 2008em Outubro de 2008

ao intitular-se “Um melhor equilíbrio entre as várias esferas da 
vida: redobrar esforços para conciliar vida profissional, privada e 
familiar”,

enviesa o que importa, ou seja:

proteger nas políticas laborais o trabalho não pago de 

apoio à vida familiar e não reconhecer o estatuto de 

trabalho socialmente útil a qualquer opção individual 

em matéria de ocupação de tempo livre.



09-10-2009

31

61

A Comunicação da Comissão Europeia A Comunicação da Comissão Europeia 
em Outubro de 2008em Outubro de 2008

Desvaloriza de forma subtil o trabalho não pago 
de apoio à vida familiar, tradicionalmente 
exercido pelas mulheres com o prejuízo 
conhecido na sua vida profissional e de 
participação no processo de decisão 
designadamente política, e equipara-o aos 
benefícios do lazer, a que os homens dedicam 
mais tempo que as mulheres.

62

A Comunicação da Comissão Europeia A Comunicação da Comissão Europeia 
em Outubro de 2008em Outubro de 2008

Apesar dos apelos à partilha, reforça a ideia 

tradicional que o trabalho de cuidado à família 

é “vida privada”, é equivalente a “tempo livre” -

que inclui “lazer” - para efeitos da negociação 

dos tempos de trabalho e não trabalho, e assim 

diz à sociedade que está tudo bem como está.
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Exemplo 2Exemplo 2

O reforço das diferenças físicas constitutivas do 

pensamento de desigualdade

A proposta da Comissão Europeia quanto à revisão 
da directiva “protecção da maternidade”

64

A ComissA Comissão Europeia vem propor ão Europeia vem propor 
aumentar a licença por maternidadeaumentar a licença por maternidade

SituaçSituação actualão actual

•• 14 semanas14 semanas

•• 2 semanas obrigatórias2 semanas obrigatórias

SituaçSituação propostaão proposta

•• 18 semanas18 semanas

•• 6 semanas obrigatórias6 semanas obrigatórias
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ObjectivosObjectivos anunciados:anunciados:

““1 1 –– Aumentar a taxa participação das Aumentar a taxa participação das 

mulheres no mercado de trabalho”mulheres no mercado de trabalho”

66

SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa de semanas e taxa de 

emprego das mulheres emprego das mulheres –– Fonte: ComissFonte: Comissão Europeia 2008ão Europeia 2008

País Período total Período obrigatório Taxa  emprego 

mulheres

R. Unido 52 2 5º          65,8%

Bulgária 45 20 18º        54,6%

Irlanda 42 6 14º        59,3%

Itália 35 35 26º        46,3%

Rep. Checa 28 0 16º        56,8%

Eslováquia 28 14 22º        51,9%

Hungria 24 0 23º        51,1%

Finlândia 21 2 4º          67,3%

Estónia 20 0 6º          65,3%



09-10-2009

34

67

SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa semanas e taxa 

de emprego das mulheres de emprego das mulheres 
Fonte ComissFonte Comissão Europeia 2008ão Europeia 2008

País Período total Período 

obrigatório

Taxa  emprego 

mulheres

Dinamarca 18 0 1º         73,4%

Lituânia 18 : 12º        61,0%

Polónia 18 8 24º        48,2%

Roménia 18 6 21º        53,0%

Portugal 17 6 10º        62,0%

Grécia 17 16 25º        47,4%

Áustria 16 16 7º          63,5%

Espanha 16 6 20º        53,2%

Chipre 16 : 13º        60,3%

68

SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa de semanas e taxa de 

emprego das mulheres emprego das mulheres 
Fonte ComissFonte Comissão Europeia 2008ão Europeia 2008

País Período total Período 

obrigatório

Taxa  emprego 

mulheres

França 16 8 15º        57,7%

Luxemburgo 16 16 17º        54,6%

Letónia 16 4 8º          62,4%

Países Baixos 16 10 3º          67,7%

Bélgica 15 10 19º        54,0%

Eslovénia 15 28 dias antes 11º        61,8%

Alemanha 14 14 9º         62,2%

Malta 14 10 27º        34,9%

Suécia 14 2 2º         70,7%
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Ou seja:Ou seja:

Não se demonstra qualquer relação entre as 

taxas de participação das mulheres no 

emprego e o número de semanas de 

licença por maternidade

70

Objectivos anunciados:Objectivos anunciados:

“2 “2 –– Promover a igualdade entre Promover a igualdade entre 

homens e mulheres”homens e mulheres”
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Como?Como?

Diz-nos a experiência da vida que uma das 

maiores dificuldades no acesso ao emprego 

por parte de mulheres em idade fértil é o 

pressuposto de que “irão faltar muito” por 

causa das licenças por maternidade e do 

cuidado dos filhos.

72

Aumentar isoladamente a licença por Aumentar isoladamente a licença por 

maternidade maternidade reforça os papéis sociais de reforça os papéis sociais de 

génerogénero
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Objectivos anunciados:Objectivos anunciados:

“3. “3. Encorajar a renovação demográficaEncorajar a renovação demográfica”

74

SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa semanas e taxa 

de fertilidade das mulheres de fertilidade das mulheres 
Fonte: ComissFonte: Comissão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveisão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveis

País Período total Período 

obrigatório

Taxa  fertilidade 

mulheres 2006

Reino Unido 52 2 4º          1,84%

Bulgária 45 20 15º        1,37%

Irlanda 42 6 2º         1,90%

Itália 35 35 20º(2005)1,32%

Rep. Checa 28 0 19º        1,33%

Eslováquia 28 14 26º        1,24%

Hungria 24 0 18º        1,34%

Finlândia 21 2 4º          1,84%

Estónia 20 0 9º          1,55%
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SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa de semanas e taxa de 

fertilidade das mulheres fertilidade das mulheres 
Fonte: ComissFonte: Comissão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveisão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveis

País Período total Período 

obrigatório

Taxa  fertilidade 

mulheres 2006

Dinamarca 18 0 6º         1,83%

Lituânia 18 (sim) ? 22º        1,31%

Polónia 18 8 25º        1,27%

Roménia 18 6 22º        1,31%

Portugal 17 6 16º        1,35%

Grécia 17 16 13º        1,39%

Áustria 16 16 12º        1,40%

Espanha 16 6 14º        1,38%

Chipre 16 : 10º        1,47%

76

SituaçSituação actual nos Estados membrosão actual nos Estados membros
Duração da licença por maternidade Duração da licença por maternidade -- semanas e taxa semanas e taxa 

de fertilidade das mulheres de fertilidade das mulheres 
Fonte: ComissFonte: Comissão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveisão Europeia 2008 ou últimos dados disponíveis

País Período total Período 

obrigatório

Taxa  fertilidade 

mulheres 2006

França 16 8 1º         2,00%

Luxemburgo 16 16 8º         1,65%

Letónia 16 4 16º        1,35%

Países Baixos 16 10 7º          1,70%

Bélgica 15 10 :

Eslovénia 15 28 dias antes 22º        1,31%

Alemanha 14 14 20º        1,32%

Malta 14 10 11º        1,41%

Suécia 14 2 3º         1,85%
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Ou seja:

Não se demonstra qualquer relação entre as 

taxas de fertilidade e o número de semanas 

de licença por maternidade

78

Objectivos anunciados:Objectivos anunciados:

“ 4 “ 4 -- Melhorar as condições para  uma melhor Melhorar as condições para  uma melhor 

conciliação da vida profissional, privada e conciliação da vida profissional, privada e 

familiarfamiliar””
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Pressupostos Pressupostos 
Estudo de impacto dos Serviços da Comissão Estudo de impacto dos Serviços da Comissão --

20082008

““O facto de que, na maioria dos casos serem as O facto de que, na maioria dos casos serem as 

mulheres a gozar a licença parental perpetua os mulheres a gozar a licença parental perpetua os 

tradicionais paptradicionais papéis de género nas famílias.”éis de género nas famílias.”

80

UniUnião Europeiaão Europeia
Roteiro Roteiro para a igualdade entre homens e para a igualdade entre homens e 

mulheres  2006mulheres  2006--20102010

2.1 Flexibilidade na organiza2.1 Flexibilidade na organizaççãão do trabalho o do trabalho 

para homens e mulheres: para homens e mulheres: As polAs polítiíticas de cas de 

conciliaconciliaççããoo ... ... Ajudam as pessoas a Ajudam as pessoas a 

ingressar e a permanecer no mercado de ingressar e a permanecer no mercado de 

trabalhotrabalho, explorando ao m, explorando ao máxáximo as imo as 

potencialidades da forpotencialidades da forçça de trabalho, devendo a de trabalho, devendo 

servir equitativamente homens e mulheres.servir equitativamente homens e mulheres.
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UniUnião Europeiaão Europeia
Roteiro Roteiro para a igualdade entre homens e para a igualdade entre homens e 

mulheres  2006mulheres  2006--20102010

2.1 Contudo, 2.1 Contudo, o facto de serem mais as o facto de serem mais as 

mulheres do que os homens a recorrerem a mulheres do que os homens a recorrerem a 

essas disposiessas disposiççõões gera um desequiles gera um desequilíbíbrio rio 

entre uns e outras, que se repercute entre uns e outras, que se repercute 

negativamente na situanegativamente na situaççãão das mulheres no o das mulheres no 

local de trabalho e na sua independlocal de trabalho e na sua independênência cia 

econeconómiómica.ca.

82

O reforço dos direitos dos homens O reforço dos direitos dos homens 

trabalhadores quando são pais trabalhadores quando são pais 

é indispensável ao reforço da posição das é indispensável ao reforço da posição das 

mulheres no mercado de trabalho, o que mulheres no mercado de trabalho, o que 

implica participação, dessegregação e implica participação, dessegregação e 

equilíbrio salarial.equilíbrio salarial.

Isto é:Isto é:
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A dessegregação, o equilíbrio salarial e o A dessegregação, o equilíbrio salarial e o 

equilíbrio na participação nas equilíbrio na participação nas 

responsabilidades familiares responsabilidades familiares 

são indispensáveis à igualdade de homens são indispensáveis à igualdade de homens 

e mulherese mulheres

ee

84

Uma proposta que aumenta isoladamente a Uma proposta que aumenta isoladamente a 

duraçduração da licença por maternidade não ão da licença por maternidade não 

promove a igualdade de homens e mulheres promove a igualdade de homens e mulheres 

nem na participação no mercado de trabalho, nem na participação no mercado de trabalho, 

nem na conciliação da actividade profissional nem na conciliação da actividade profissional 

e da vida familiare da vida familiar



09-10-2009

43

85

Exemplo 3Exemplo 3

Uma aparência de contributo

A revisão pelos parceiros sociais europeu do Acordo-

Quadro sobre licença parental e a proposta de 

Directiva de 30 de Julho de 2009

86

As novidades do AcordoAs novidades do Acordo--Quadro Quadro 
revistorevisto

• Mais 1 mês de licença desde que seja o pai a gozá-lo;

• Mais protecção contra a discriminação;

• Direito a solicitar mudgozadaanças temporárias no 
horário de trabalho,

MAS

• Continua a não haver obrigatoriedade de remuneração –
a decisão fica para os Estados membros e os parceiros 
sociais nacionais



09-10-2009

44

87

Ora, segundo o RelatOra, segundo o Relatóório da Rede Jurrio da Rede Juríídica dica 
(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,

Paternidade e Parentais Paternidade e Parentais -- 20072007

“O Tribunal (das Comunidades) faz claramente a 
distinção entre a licença por maternidade e a 
licença parental. Enquanto uma protecção mais 
alargada é dada nos casos de licença por 
maternidade, o Tribunal tem uma abordagem 
cautelosa quando trata a licença parental.”

88

Ora, segundo o RelatOra, segundo o Relatóório da Rede Jurrio da Rede Juríídica dica 
(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,

Paternidade e ParentaisPaternidade e Parentais-- 20072007

“Na maioria dos Países a licença parental não é paga.”

“A licença parental é geralmente gozada pelas mulheres. 
O facto de a licença parental frequentemente não ser 
paga é provavelmente uma das razões pelas quais é
gozada mais pelas mulheres do que pelos homens.”
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Ora, segundo o RelatOra, segundo o Relatóório da Rede Jurrio da Rede Juríídica dica 
(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,(Comissão) sobre Gravidez e Direitos de Maternidade,

Paternidade e ParentaisPaternidade e Parentais-- 20072007

“Os parceiros sociais não consideram prioritários os temas 
da gravidez e dos direitos da maternidade, paternidade 
e parentais.”

“Crê-se que as licenças e outros direitos relacionadas 

com a família são dirigidas apenas às mulheres. Como 

resultado, os direitos relativos à gravidez/maternidade 

e à licença parental são ainda reportados como sendo 

a maior causa de discriminação para as mulheres.”

90

Gozo de licença parental na U. E. Gozo de licença parental na U. E. -- 20052005
(Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego (Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego -- Comissão)Comissão)

Estado Membro HH MM Total 
benefic.

Portugal
(Fonte: INE)

49,7% (face ao nº de 
benef. de licenças por 

matern.)
(licença 100% paga)

:

Luxemburgo 17,0% 83,0%

Bélgica (Flandres) 17,0% (Flandres) 43,0% 6,7%

Holanda 16,0% 42,0% 27,0%

Suécia 15,5% 84,5%

Itália 7,0% 3 em 4 mães

Dinamarca 6,0% 94,0%

Alemanha 5,0% 95,0%
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Gozo de licença parental na U. E. Gozo de licença parental na U. E. -- 20052005
(Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego (Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego -- Comissão)Comissão)

Estado 
Membro

HH MM Total benefic.

Irlanda 5,0% 14,0%

Finlândia 4,3% 95,7%

Espanha 3,6% 95,4%

Polónia 2,0% 98,0%

Eslovénia 1,9% Maioria

França 1,0% :

Lituânia 1,0% 99,0%

República 
Checa

- de 1% + de 99%

Hungria Maior %

92

Gozo de licença parental na U. E. Gozo de licença parental na U. E. -- 20052005
(Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego (Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego -- Comissão)Comissão)

Estado 
Membro

HH MM Total benefic.

Estónia Larga maioria

Reino Unido Inferior às mães Superior aos pais Baixo

Roménia Muito pouco Maioria mães

Malta Usual/ só mães

Chipre Só mães Rara/ usada

Grécia % muito 
baixa

Bulgária : : :

Áustria : : :

Eslováquia : : :

Letónia : : :
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Gozo de licença parental na U. E. Gozo de licença parental na U. E. -- 20052005
(Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego (Estudo Grupo Peritos em género, inclusão social e emprego -- Comissão)Comissão)

Estado Membro 
sobre o qual há

informação
HH Obs.

Reino Unido Gozo quase universal 2 semanas. 100 libras p/ 
semana. 

Eslovénia 90% 90 dias

França 65% 11 dias

Portugal (2005)
(Fonte: INE)

(43 39543 395) 61% 5 dias, pagos a 100%

Irlanda 15%

Finlândia (2003) 34.770 18 dias

3

Caminhos para a 

igualdade entre mulheres e homens
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A normatividade jurídica faz

de homens e mulheres iguais 

sujeitos de direito

Pressupostos:Pressupostos:

A normatividade social faz

de homens e mulheres objectos 

desiguais de género

Pressupostos:Pressupostos:
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Pressupostos:Pressupostos:

O facto de homens e mulheres serem pensados 

como desiguais é a

causa estruturante das discriminações, que 

persistem por não serem reconhecidas como 

tal mas como resultado “natural” das 

diferenças de sexo

98

Importa assim:Importa assim:

“Desnaturalizar”“Desnaturalizar”

o trabalho no trabalho não pago de apoio ão pago de apoio àà vida familiarvida familiar

para garantir para garantir 

o direito da igualdade o direito da igualdade 

de mulheres e homensde mulheres e homens
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Ou seja:Ou seja:

Criar condiçCriar condições efectivas para aões efectivas para a igual partilha entre igual partilha entre 

mulheres e homens do mulheres e homens do 

trabalho ntrabalho não pago de apoio ão pago de apoio àà vida familiarvida familiar

100

O que importa é:O que importa é:

““Modificar os esquemas e modelos de comportamento sócioModificar os esquemas e modelos de comportamento sócio--

cultural cultural dos homens e das mulheresdos homens e das mulheres com vista a alcançar a com vista a alcançar a 

eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiraseliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou de , ou de 

qualquer outro tipo, qualquer outro tipo, que se fundemque se fundem na ideiana ideia de inferioridade ou de de inferioridade ou de 

superioridade de um ou de outro sexo ou superioridade de um ou de outro sexo ou de um papel de um papel 

estereotipado dos homens e das mulheresestereotipado dos homens e das mulheres””

ConvenConvenççããoo para a Eliminaçpara a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as ão de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres aMulheres artigo 5º a)rtigo 5º a)
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OIT OIT -- 8 de Março de 20098 de Março de 2009
“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”

“Verifica-se, no entanto, recentemente, um reconhecimento 

cada vez maior da importância de encontrar medidas para 

apoiar a conciliação do trabalho profissional e da vida 

familiar – uma estratégia chave para facilitar a maior 

participação das mulheres no ‘trabalho digno’.”

102

OIT OIT -- 8 de Março de 20098 de Março de 2009
“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”“Trabalho e Família: a maneira de cuidar é partilhar”

“Como foram estabelecidas ligações mais claras entre a 

concretização da igualdade entre homens e mulheres 

em casa e no local de trabalho, a questão da 

harmonização das responsabilidades laborais e 

familiares quer para mulheres, quer para homens 

emergiu como um tema relevante nas políticas 

sociais e nas políticas do mercado de trabalho.”
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ConferConferência OIT ência OIT -- Junho 2009Junho 2009
Conclusões acordadasConclusões acordadas

“28. A legislação e as políticas (como licença por paternidade e/ou 

parental pagas ) que encorajem os homens a participar nas 

responsabilidades do cuidado, mostraram funcionar em diversos 

países.

As responsabilidades parentais partilhadas são chave para mudar 

os obstáculos que advêm de estereótipos. Reajustar a divisão de 

trabalho em casa para uma distribuição equilibrada de tarefas 

tem benefícios significativos para homens e mulheres.”

104

Conselho da Europa
Recomendação 1996 – 5 sobre a Conciliação da vida 

profissional e da vida familiar

Reconhecendo que podem ser feitas as 

seguintes observações:

• são as mulheres quem, com mais frequência, suporta o ónus 

principal das responsabilidades familiares;

• a discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho é 

incentivada por uma partilha deficiente das responsabilidades 

familiares;

• as mulheres e os homens têm um desejo e uma vontade  

crescentes de partilhar as responsabilidades familiares de 

forma mais igualitária;
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DaDaíí que a nque a níível de instrumentos jurvel de instrumentos juríídicos dicos 
vinculativos da U.E. ivinculativos da U.E. importe:mporte:

• Criar uma licença por paternidade 
obrigatória, integramente paga e com 
protecção jurídica equivalente à licença por 
maternidade

106

DaDaíí que a nque a níível de instrumentos jurvel de instrumentos juríídicos dicos 
vinculativos da U.E. ivinculativos da U.E. importe:mporte:

• Tornar a licença parental 
integralmente paga só para os 
homens como Portugal fez em 1999
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DaDaíí que a nque a níível de instrumentos jurvel de instrumentos juríídicos dicos 
vinculativos da U.E. ivinculativos da U.E. importe:mporte:

• Realizar Inquéritos periódicos aos Usos do 
Tempo com a mesma metodologia em toda a U. 
E. Para, no âmbito da Estratégia de Lisboa, se 
poderem estabelecer metas calendarizadas 
para a redução progressiva da assimetria entre 
homens e mulheres do tempo de trabalho não 
pago dedicado às tarefas da vida familiar

108

Bem como:Bem como:

Integrar no Relatório anual da Comissão sobre Igualdade 
de Género o nº de beneficiários/as de licenças:

- por maternidade

- por paternidade

- Parental, por sexos

- outras, por sexos

e o respectivo nº de dias de ausência ao trabalho, por 
sexos
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Por outro lado, a nível europeu Por outro lado, a nível europeu 
alargado alargado –– Conselho da EuropaConselho da Europa

Promover o reconhecimento jurPromover o reconhecimento jurídico consequenteídico consequente

do direito fundamental ao cuidado edo direito fundamental ao cuidado e

do igual dever de homens e mulheres prestarem do igual dever de homens e mulheres prestarem 

cuidados cuidados à famíliaà família

110

AtravAtravés de:és de:

Um novo Protocolo 

adicional - o nº 15 - à

Convenção de 

Protecção dos Direitos 

Humanos e das 

Liberdades 

Fundamentais , 
aproveitando os 60 
anos do Conselho da 
Europa

Um Protocolo de 
Alteração à Carta Social 
Europeia Revista,
aproveitando os 10 
anos de entrada em 
vigor da Carta Revista e 
os 60 anos do Conselho 
da Europa
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Muito obrigadaMuito obrigada

112

Textos propostosTextos propostos
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Protocolo adicional Protocolo adicional -- o nº 15 o nº 15 -- àà ConvençConvençãoão de de 

ProtecçProtecção ão dos Direitos Humanos e das Liberdades dos Direitos Humanos e das Liberdades 

FundamentaisFundamentais

“Artigo 1º “Artigo 1º -- Direito ao cuidadoDireito ao cuidado

A ninguém com limitações de autonomia pode ser A ninguém com limitações de autonomia pode ser 
negado o direito ao cuidado. O Estado, no exercício negado o direito ao cuidado. O Estado, no exercício 
das funções que tem de assumir no campo da das funções que tem de assumir no campo da 
prestação de cuidados a crianças, pessoas idosas e prestação de cuidados a crianças, pessoas idosas e 
outras dependentes e no respeito pelos direitos de outras dependentes e no respeito pelos direitos de 
todas as pessoas interessadas, coopera com as todas as pessoas interessadas, coopera com as 
famílias e com todos os sectores da economia para famílias e com todos os sectores da economia para 
assegurar o direito ao cuidado.”assegurar o direito ao cuidado.”

114

Protocolo adicional Protocolo adicional -- o nº 15 o nº 15 -- àà ConvençConvençãoão de de 

ProtecçProtecção ão dos Direitos Humanos e das Liberdades dos Direitos Humanos e das Liberdades 

FundamentaisFundamentais

“Artigo 2.º“Artigo 2.º -- Direito à igualdade de homens e mulheres no Direito à igualdade de homens e mulheres no 
exercício das responsabilidades familiaresexercício das responsabilidades familiares

1.1.As responsabilidades de suporte à vida familiar que As responsabilidades de suporte à vida familiar que 

implicam trabalho não remunerado incumbem implicam trabalho não remunerado incumbem 

igualmente a homens e a mulheres.igualmente a homens e a mulheres.

2.2.O trabalho referido no número anterior, inclui O trabalho referido no número anterior, inclui 

designadamente:designadamente:

a.a. A prestação de cuidados a dependentes; A prestação de cuidados a dependentes; 

b.b. O trabalho doméstico.O trabalho doméstico.



09-10-2009

58

115

Protocolo adicional Protocolo adicional -- o nº 15 o nº 15 -- àà ConvençConvençãoão de de 

ProtecçProtecção ão dos Direitos Humanos e das Liberdades dos Direitos Humanos e das Liberdades 

FundamentaisFundamentais

3.3. O Estado, no exercício das suas funções de O Estado, no exercício das suas funções de 

garante da igualdade de homens e mulheres nos garante da igualdade de homens e mulheres nos 

resultados do desenvolvimento humano, assegura resultados do desenvolvimento humano, assegura 

a igual repartição entre mulheres e homens do a igual repartição entre mulheres e homens do 

trabalho não remunerado de trabalho não remunerado de 

suporte à vida familiar.”suporte à vida familiar.”

116

Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

Parte IParte I

........

88--A) Os trabalhadores, em caso de A) Os trabalhadores, em caso de 
paternidade, têm direito a uma paternidade, têm direito a uma 
protecção especial;protecção especial;

....”....”
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Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II“Parte II

Artigo 8º Artigo 8º -- A A -- Direito dos trabalhadores à protecção da Direito dos trabalhadores à protecção da 
paternidadepaternidade

Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos 
trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes 
comprometemcomprometem--se:se:

1) A assegurar aos trabalhadores uma interrupção do 1) A assegurar aos trabalhadores uma interrupção do 
trabalho com uma duração total mínima de 2 semanastrabalho com uma duração total mínima de 2 semanas, , 

não transferível,não transferível, quer por meio de uma licença paga, quer quer por meio de uma licença paga, quer 

por prestações apropriadas da segurança social, ou por por prestações apropriadas da segurança social, ou por 
fundos públicos;fundos públicos;

118

Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II“Parte II

Artigo 8º Artigo 8º -- A A -- Direito dos trabalhadores à protecção da Direito dos trabalhadores à protecção da 
paternidadepaternidade

Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos 
trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes 
comprometemcomprometem--se:se:

2) A considerar como ilegal para o empregador proceder ao 2) A considerar como ilegal para o empregador proceder ao 
despedimento de um trabalhador durante o período despedimento de um trabalhador durante o período 
compreendido entre o momento em que esta notifica o compreendido entre o momento em que esta notifica o 
empregador de que vai ser pai e o fim da sua licença por empregador de que vai ser pai e o fim da sua licença por 
paternidade, ou numa data tal que o prazo de prépaternidade, ou numa data tal que o prazo de pré--aviso aviso 
expire durante esse período;expire durante esse período;
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Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II“Parte II

Artigo 8º Artigo 8º -- A A -- Direito dos trabalhadores à protecção da Direito dos trabalhadores à protecção da 
paternidadepaternidade

Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito dos 
trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes trabalhadores à protecção da paternidade, as Partes 
comprometemcomprometem--se:se:

3) A assegurar aos pais que aleitem os seus filhos pausas 3) A assegurar aos pais que aleitem os seus filhos pausas 
suficientes para esse fim;suficientes para esse fim;

4) a tomar medidas apropriadas para proteger os direitos 4) a tomar medidas apropriadas para proteger os direitos 
desses homens em matéria de emprego;desses homens em matéria de emprego;

5) A regulamentar o trabalho nocturno e suplementar dos 5) A regulamentar o trabalho nocturno e suplementar dos 
trabalhadores com filhos de idade inferior a 12 anos.”trabalhadores com filhos de idade inferior a 12 anos.”

120

Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II

Artigo 27.º

(...)

Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito à igualdade de Com vista a assegurar o exercício efectivo do direito à igualdade de 
oportunidades e de tratamento entre trabalhadores de ambos os oportunidades e de tratamento entre trabalhadores de ambos os 
sexos com responsabilidades familiares, e entre estes sexos com responsabilidades familiares, e entre estes 
trabalhadores e os outros trabalhadores, as Partes trabalhadores e os outros trabalhadores, as Partes 
comprometemcomprometem--se:se:

2) A prever a possibilidade de cada um dos pais, durante um 2) A prever a possibilidade de cada um dos pais, durante um 
período posterior à licença de maternidade período posterior à licença de maternidade e de paternidadee de paternidade, , 
obter uma licença parental para acompanhamento de um filho, obter uma licença parental para acompanhamento de um filho, 
cuja duração e condições serão fixadas pela legislação nacional, cuja duração e condições serão fixadas pela legislação nacional, 
pelas convenções colectivas ou pela prática;pelas convenções colectivas ou pela prática;
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Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II“Parte II

Artigo 27.ºArtigo 27.º

(...)(...)

4) A assegurar que os balanços sociais das empresas e das 4) A assegurar que os balanços sociais das empresas e das 

organizações ou instrumentos equivalentes incluam organizações ou instrumentos equivalentes incluam 

elementos que permitam comparar as remunerações, elementos que permitam comparar as remunerações, 

ganhos e progressão profissional de trabalhadoras e ganhos e progressão profissional de trabalhadoras e 

trabalhadores com e sem responsabilidades trabalhadores com e sem responsabilidades 

profissionais.profissionais.

122

Conselho da EuropaConselho da Europa
Protocolo de Alteração à Carta Social Europeia RevistaProtocolo de Alteração à Carta Social Europeia Revista

“Parte II“Parte II

Artigo 27.ºArtigo 27.º

(...)(...)

5) A assegurar a realização periódica de inquéritos à 5) A assegurar a realização periódica de inquéritos à 
ocupação do tempo que permitam comparar o tempo de ocupação do tempo que permitam comparar o tempo de 
trabalho remunerado e não remunerado realizado quer trabalho remunerado e não remunerado realizado quer 
porpor homens quer por mulheres no exercício de homens quer por mulheres no exercício de 
actividades de suporte à vida familiar, para a introdução actividades de suporte à vida familiar, para a introdução 
das medidas de acção positiva que sejam pertinentes.”das medidas de acção positiva que sejam pertinentes.”
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Muito obrigadaMuito obrigada


