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1.  Resultados	do	projeto	
Igualdade	de	Género	ao	
longo	da	vida.	Portugal	
no	contexto	Europeu.		

	



	 		

Igualdade	de	Género	
	
•  Terreno	de	grandes	mudanças	históricas	e	sociais	no	espaço	de	

uma	ou	duas	gerações	em	Portugal	e	noutras	sociedades.	
	
•  Condições	históricas,	sociais,	cienOficas	e	culturais	na	base	destas	

grandes	transformações.	

•  Posições	que	suscitam	debates	acalorados	porque	envolvem	
questões	de	poder	e	de	recursos,	mas	também,	posições	racionais	
e	conscientes,	emoções	e	dimensões	inconscientes;		

	
•  Vemos,	aliás	no	mundo	tendências	opostas.		

	
		



•  Como	resultado	da	pressão	dos	movimentos	 feministas	e	de	outros	grupos	ou	

movimentos	ligados	a	diversas	idenVdades	de	género,	a	igualdade	de	género	é	

hoje	considerada	como	uma	questão	de	direitos	humanos.			

•  Esta	nova	perspeVva,	que	 implicou	mudança	 jurídicas	e	poli=cas	 importantes,	

encontra	ainda	muitas	resistências	nas	 insVtuições,	na	forma	como	se	aplicam	

as	leis,	na	vida	quoVdiana.		

•  Os	mecanismos	 que	alimentam	as	desigualdades	 são	 também	sub=s	ou	mais	

ou	 menos	 conscientes,	 como	 se	 verifica,	 por	 exemplo,	 no	 facto	 de	 tanto	

homens	 como	 mulheres	 em	 situações	 de	 recrutamento	 profissional,	 darem	

preferência	frequente	e	sistemá=ca	aos	homens	(Moss-Racusin	et	al.,	2012).		

	
		



	
	

	
	
	
	
	
	
	
1.	Com	a		pesquisa	Igualdade	de	género	ao	longo	da	vida	
	(Torres,	et	al,	2018)	procurámos	responder	à	seguinte	
questão:			
	
	

	
	
	
Como	se	caracterizam	e	estruturam	as	
relações	de	género	nas	diferentes	
idades	da	vida,	em	diferentes	contextos	
geográficos	e	sociais?		
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Estratégia	de	pesquisa	com	quatro	obje=vos	principais.		

1.	 Analisar	 as	 relações	 de	 género	 numa	perspeVva	 dinâmica	
considerando	 três	 fases	da	vida:	 infância	e	 juventude	 (até	aos	
29	anos),	rush	hour	of	life	(dos	30	aos	49	anos)	e	fase	tardia	da	
vida	a=va	(dos	50	aos	65	anos);		

2.	 Mapear	 e	 caracterizar	 diferenças	 e	 semelhanças	 entre	
mulheres	e	homens;	

3.	 Iden=ficar	 perfis	 de	 países	 europeus,	 de	 homens	 e	 de	
mulheres	e	análise	de	classes	sociais;		

4.	 Avançar	 hipóteses	 explica=vas	 para	 as	 diferenças	 e	
semelhanças	encontradas	entre	homens	e	mulheres,	a	parVr	das	
teorias	de	género	e	das	ciências	sociais.		



	
		

Enquadramento	analí=co	
Através	 de	 uma	 perspeVva	 que	 cruza	 contributos	 da	 sociologia	 e	 dos	
estudos	de	género	de	autores/as	fundamentais	no	campo	dos	EGFM	(Beauvoir,	
1947;	 Oakley,	 1972;	 West	 e	 Zimmerman,	 1987;	 Connell,	 1987;	 Jackson	 e	 Scol,	 2002;	 MarVn,	 2003;	 Risman,	 2004;	
Kimmel,	Hearn	e	Connell,	2004;	Holmes,	2007).		

A	perspeVva	analíVca	adotada	idenVficou	quatro	dimensões	principais:		

•  A	dimensão	estrutural	–	condições	objecVvas	de	vida	–recursos	económicos	ou	
culturais	–	de	HM	e	seus	efeitos	diferenciados.	

•  A	dimensão	ins=tucional	-	existência	e	efeitos	parVculares	dos	diferentes	Vpos	
de	poliVcas	públicas.		

•  	 A	 dimensão	 conjuntural,	 que	 integra	 as	 questões	 macro	 mas	 também	 o	
impacto	da	crise	económico-financeira.	

•  	 A	 dimensão	 cultural	 e	 simbólica,	 valores	 e	 aVtudes	 de	 HM	 perante	 	 a	 IG,	
rejeição	ou	aceitação	dos	estereóVpos	de	género.		
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Metodologia	e	fontes		

•  UVlização	 de	 dados	 de	 fontes	 secundárias,	 nacionais	 e	 internacionais,	
como	 Eurostat,	 OCDE,	 INE,	 GEP-MTSSS,	 DGEEC,	 DGRSP	 e	 PORDATA;	 e	
bases	de	dados	de	inquéritos	internacionais	como	o	ESS,	EWCS	e	ISSP.		

	
•  No	arco	temporal	entre	2000	e	2016,	a	análise	incide	sobre	Portugal,	EU	

27	 e	 em	 alguns	 casos	 um	 grupo	 de	 países	 selecionados	 por	
representarem	diferentes	modelos	de	Estado	Social:		

–  Alemanha	e	França	(modelo	conVnental);		
–  Reino	Unido	(modelo	liberal);		
–  Finlândia	e	Suécia	(modelo	nórdico);		
–  Espanha	e	Portugal	(modelo	do	sul	da	Europa);		
–  República	Checa	e	Polónia	(modelo	dos	países	da	Europa	de	leste).	

•  Debate	de	resultados	de	estudos	nacionais	e	internacionais,	 incluídos	ao	
longo	do	estudo,	e	também	em	caixas	de	texto,	sobre	cada	área	temáVca	
analisada.	



	
	

Iden=ficação,	numa	perspe=va	de	género,	dos	aspetos	mais	relevantes	em	cada	idade	da	

vida:		

• Educação	
• Trabalho	

• Família	e	condições	de	vida		
• ArVculação	trabalho-família	

• Violência	e	causas	de	morte	

• Saúde		
• Valores		

	

Análise	 de	 dados	 bivariada	 e	mulVvariada	 relacionando	 escolaridade,	 posição	 perante	 o	

mercado	de	trabalho,	condições	de	vida,	família,	rendimentos,	classes	sociais.		
Análise	desde	a	infância,	passando	pela	entrada	no	MT,	pela	rush	hour	e	até	à	saída.		

	



	
	•  Os	 resultados	 da	 pesquisa,	 como	 verão,	 apontam	 para	 a	

persistência	 insistente	 e	 “desanimadora”	 das	 desigualdades	

apesar	das	grandes	mudanças	que	tem	ocorrido	nos	úlVmos	

anos;			

•  Apenas	alguns	indicadores:			



	
Género	na	Infância		

	

	



•  A	 construção	 da	 idenVdade	 de	 género	 inicia-se	 em	 idades	 precoces,	 sendo	 depois	
alimentada,	realimentada	ou	ao	longo	da	vida.	

	
•  A	criança	constrói	a=vamente	a	sua	idenVdade	de	género	não	somente	nos	processos	

de	socialização	ao	quesVonar,	resisVr	ou	buscar	alternaVvas	aos	padrões	normaVvos,	
como	também	ao	incorporá-los.	Mas	nada	é	defini=vo	nesse	processo.	

	
•  Além	 da	 família,	 os	 pares,	 o	 contexto	 escolar	 e	 demais	 agentes,	 ainda	 que	 nem	

sempre	intencionalmente,	parVcipam	no	reforço	e	difusão	dos	estereó=pos	de	género	
que,	 de	 maneira	 mais	 ou	 menos	 intensa,	 podem	 agir	 como	 condicionantes	 no	
processo	de	construção	do	género.		

	
•  O	género	vai	 sendo	construído	numa	 tensão	entre	escolhas,	 também	constrangidas	

por	 fatores	 como	 a	 classe,	 a	 idade,	 a	 escolaridade,	 a	 cultura,	 a	 orientação	 sexual,	 a	
raça/etnia,	a	condição	perante	a	deficiência	e	a	pressão	social	para	se	agir	de	acordo	
com	a	norma.		

	





Para	PT	e	Europa		

•  Os	jovens	homens	têm:		

–  maiores	 taxas	 de	 abandono	 escolar	 precoce;	 elas	 completam	 o	 ensino	

superior	mais	do	que	eles;	maior	mobilidade	educacional	ascendente	nas	

jovens	mulheres	do	que	nos	jovens	homens.	

•  Vantagens	femininas	na	educação	não	se	refletem	na	entrada	no	mercado	de	

trabalho.	

–  Jovens	 mulheres	 têm	 menores	 taxa	 de	 emprego,	 maiores	 taxas	 de	

desemprego	e	mais	contratos	não	permanentes	(em	PT	e	na	UE).		

	



ü  Contratos	não	permanentes	mais	frequentes	em	PT	do	que	na	média	
Europeia	e	entre	2000	e	2016	aumentaram	

ü  Jovens	portugueses,	e	as	mulheres	em	parVcular,	muito	afectados.	

Contratos	não	permanentes	por	grupo	de	idade	e	sexo,	Portugal	e	EU27,	2016	(%)	



Para	PT	e	Europa	(jovens	cont.)		

•  Salários	 médios	 em	 PT	 cerca	 de	 metade	 da	 média	 da	 UE27.	 Mulheres	

especialmente	 a=ngidas	 pelos	 salários	 baixos.	 As	 jovens	 mulheres	 “especialistas	

das	aVvidades	intelectuais	e	cienOficas”	ganham	menos	142€	do	que	os	homens	e	

as	trabalhadoras	não	qualificadas	da	indústria	menos	217€.	

•  Muito	menor	par=cipação	masculina	na	esfera	domés=ca	e	familiar	logo	na	fase	da	

juventude	e	na	primeira	 fase	da	vida	conjugal.	No	total,	elas	despendem	32	horas	

por	semana	em	trabalho	não	pago	e	eles	apenas	17	horas.	

	

•  Jovens	homens	correm	mais	riscos,	morrem	mais	por	causas	externas;	efeitos	claro	

de	género	(60%	eles		40%	elas)	

–  Desigualdade	começa	logo	nesta	fase.		

	

	





Em	Portugal:	
	

•  Apesar	de	as	mulheres	serem	mais	qualificadas	do	que	os	homens…	
•  Apesar	 da	 parVcipação	 das	mulheres	 no	mercado	 de	 trabalho	 ser	mais	 acentuada	 do	

que	na	média	da	UE…	
	

A	verdade	é	que…	

No	plano	do	trabalho	na	fase	da	rush	hour	permanecem	as	desvantagens	para	elas:		

•  estão	 mais	 frequentemente	 em	 situação	 precária,	 com	 mais	 contratos	 a	 prazo	 ou	

temporários,		

•  salários	mais	baixos,		

•  consequentes	dificuldades	de	construção	de	uma	carreira	profissional	e	acesso	mais	

limitado	a	benehcios	sociais.	

•  mercado	 de	 trabalho	 produz	 desigualdades	 obje=vas	 entre	 mulheres	 e	 homens	 -		

através	de	um	mecanismo	de	reprodução	social	da	desigualdade	que	funciona	como	

um	ciclo	vicioso.	



Para	PT	e	para	a	UE	

Rush	hour	of	life	

–  Persistência	 (e	 aprofundamento)	 das	 desvantagens	 para	 as	 mulheres	 no	

mercado	de	trabalho;	

–  Maioria	dos	agregados	compostos	pelo	modelo	de	duplo	emprego	a	tempo	

inteiro;	

–  Diminuição	da	diferença	entre	HM	de	horas	dedicadas	aos	cuidados	com	 	a	

família	mas	aumento	da	diferença	do	tempo	de	dedicação	à	casa;	(elas	31h	

eles	16h)		

–  Grande	sobrecarga	de	homens	e	mulheres	(mas	muito	mais	de	elas).		



1	|	Mercado	de	
trabalho	

organizado	em	
torno	de	uma	
assimetria	de	

género	 2	Homem	como	
modelo	de	

trabalhador	ideal	e	
da	mulher	como	
trabalhadora	com	
responsabilidades	

cuidadoras	

3	I	Mulheres	com	
maiores	

dificuldades	em	
aceder	a	

trabalhos		mais	
bem	pagos	
(segregação	
horizontal	e	
verVcal)	

4	I	Mulheres	em	
posição	

desvalorizada:	
reforço	dos	

estereóVpos	de	
género	

5	I	JusVficação	
das	mulheres	
como	principais	
cuidadoras	e	só	

depois	
profissionais	

6	I	LegiVmação	
de	um	cultura	
organizacional	e	
de	um	mercado	
de	trabalho	
desigual	 Ciclo	vicioso	

penalizador	
das	

mulheres	





Redução	da	aVvidade	profissional	(trabalho	pago)	que	se	revela:		
	
1.  Diminuição		significaVva	da	população	aVva	

2.	Forte	quebra	da	taxa	de	emprego	
	

Os		níveis	de	educação	têm	efeitos	diferenciadores:		
	

	As	mulheres	com	elevados	níveis	de	ensino	têm	maior	probabilidade	de	
	estarem	empregadas	

	
	Maior	proporção	de	mulheres	empregadas	entre	as	que	possuem		
	ensino	superior:	 			Portugal			75,1%	

																	 	 			média	UE27			74%	



–  Menor	 escolarização.	 Eles	 um	 pouco	 menos	 escolarizados	 do	 que	 elas	 em	

Portugal.	Na	Europa	a	tendência	inverte-se;	

	

–  Diminuição	da	taxa	de	emprego.	Mais	nelas	do	que	neles;	

	

–  Aumento	 da	 diferença	 na	 par=cipação	 no	 trabalho	 não	 pago:	 quer	 nos	

cuidados	à	família,	quer	nos	cuidados	à	casa;	

	

–  Assimetrias	acentuam-se.		

Fase	tardia	da	vida	a=va	



Género	ao	longo	da	vida:	
especificidades	e	síntese		



Distribuição	em	%	de	profissionais	das	áreas	da	jus=ça,	saúde	e	
ensino,	por	sexo,	Portugal,	2015	



	

	

	

Áreas	de	formação	das	mulheres	com	licenciatura,	em	Portugal	e	na	
UE	a	27,	2012	(%)	

Presença	expressiva	de	mulheres	portuguesas	nas	áreas	das	ciências	naturais,	

tecnológicas	e	engenharias,	tradicionalmente	consideradas	redutos	masculinos.	

(efeitos	de	uma	história	específica)	



• Mas…..	





		

Portugal	 UE27	

15-29	
anos	

30-49	
anos	

50-59	
anos	

Mais	de	
60	anos	

15-29	
anos	

30-49	
anos	

50-59	
anos	

Mais	de	
60	anos	

Representantes	do	poder	legislaVvo	e	de	órgãos	
execuVvos,	dirigentes,	diretores/as	e	gestores/
as	execuVvos/as 

-82 -586 -1	406	 -1	993	 -372 -1	233 -2	200	 -1	832	

Especialistas	das	aVvidades	intelectuais	e	
cienOficas -142 -417 -215	 -167	 -264 -1	058 -1	510	 -1	112	

Técnicos/as	e	profissões	de	nível	intermédio -3 -255 -456	 -317	 -214 -647 -880	 -769	

Pessoal	administraVvo		 -20 -124 -217	 -59	 -71 -315 -467	 -344	

Trabalhadores/as	dos	serviços	pessoais,	de	
proteção	e	segurança	e	vendedores/as -38 -168 -318	 -144	 -36 -243 -215	 68	

Agricultores/as	e	trabalhadores/as	qualificados/
as	da	agricultura,	da	pesca	e	da	floresta : -118 :	 :	 -66 -323 -494	 -366	

Trabalhadores/as	qualificados/as	da	indústria,	
construção	e	arOfices -164 -364 -399	 -349	 -526 -955 -957	 -753	

Operadores/as	de	instalações	e	máquinas	e	
trabalhadores	da	montagem -217 -353 -363	 -204	 -407 -636 -632	 -299	

Trabalhadores/as	não	qualificados/as -111 -203 -248	 -119	 -7 -313 -372	 -178	

Diferenças	salariais	(em	euros	PPC)	por	sexo	e	idade,	Portugal	e	UE27	

Mulheres	 ganham	 expressivamente	 menos	 do	 que	 os	 homens	 em	 TODOS	 os	 grandes	
grupos	de	profissões	em	Portugal	e	em	toda	a	Europa.		



Feminização	do	trabalho	não	pago	ao	longo	da	vida	



PAÍSES	NÓRDICOS		
					Com	reparVção	mais	igualitária	das	tarefas		
Dinamarca	Finlândia	Noruega	Suécia		
	
EUROPA	CENTRAL,	REINO	UNIDO	E	IRLANDA		
A		diferença	é	menos	acentuada		
Alemanha	Áustria	Bélgica	França	Holanda	Irlanda	Reino	Unido		

PAÍSES	DO	SUL		
Chipre	Espanha	Malta	Grécia		
Portugal	e	Espanha	são	os	países	europeus	onde	as	mulheres	trabalhadoras	
são	mais	sobrecarregadas	com	tarefas	domés=cas	não	remuneradas		
	
PAÍSES	DO	LESTE		
•  As	mulheres	são	muito	sobrecarregadas		
Bulgária	Letónia	Eslováquia	Lituânia	Eslovénia	Polónia	Estónia	Rep.	Checa	
Hungria	Roménia		





	
Porquê?		
Em	que	pilares	assenta	a	desigualdade?		
	



	
	

	

•  Apesar	dos	avanços	no	plano	legislaVvo	e	das	políVcas	das	úlVmas	
décadas,	os	resultados	de	pesquisa	conVnuam	desanimadores.	
Embora	se	tenham	feito	grandes	avanços	no	reconhecimento	das	

desigualdades	de	género	elas	persistem.		

•  E	nalguns	países	há	hoje	mesmo	grandes	ameaças	de	regressão	de	
conquistas	adquiridas,	e	de	regresso	ao	passado.		

•  Porquê?	Como	explicar	estes	paradoxos?	Em	que	pilares	assenta	

a	desigualdade,	como	se	produz	e	reproduz?		



	
	

	
1.  É	 preciso	 compreender	 estas	 disparidades	 como	 produto	

da	 assimetria	 de	 posições	 de	 homens	 e	 de	mulheres	 nas	
esferas	da	produção,	por	um	 lado,	e	da	 sexualidade	e	da	
reprodução,	por	outro;		

	

2.  Esta	assimetria	 traduz-se	numa	hierarquização	de	valores	
que	 atribui	 mais	 importância	 à	 esfera	 da	 produção	
relaVvamente	 à	 da	 reprodução	o	 que	 afasta	 as	mulheres	
de	posições	de	poder	e	decisão.		

	



	
	

3.	 É	 preciso	 também	 ter	 em	 conta	 que	 há	 dimensões	
conscientes,	mas	também	inconscientes	porque	nos	 foram	
sendo	transmiVdas,	muitas	vezes	de	forma	subVl	e	indireta.	
Porque	 nós	 as	 vamos	 atualizando	 e	 reatualizando	 nas	
relações	do	dia	a	dia.	Desde	a	infância,	na	adolescência,	nas	
diferentes	fases	da	vida.	Mas	a	que	também	podemos	ir,	e	
vamos,	resis=ndo.		

	
4.	Embora	sejam	transversais	a	 todas	as	áreas	da	vida	social	as	

assimetrias	 de	 género	 são	 vividas	 de	 forma	 diferentes	de	
acordo	 com	 a	 classe	 social,	 a	 raça/etnia,	 e	 os	 contextos	
mais	alargados	como	os	geracionais,	regionais	e	nacionais	e	
como	vimos	ao	longo	da	vida.		

	



	
	

	

	

	
Anália	Torres		
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Obrigada!		


