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PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E A NÃO DISCRIMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DA TROFA 
- DIAGNÓSTICO -  

 

 

Se pudéssemos primeiro saber onde estamos e para onde nos dirigimos, podíamos avaliar melhor o que fazer e 
como fazê-lo.  

                                                                                                                                                                         Abraham Lincoln 

Na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres.  

Artigo 8º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia   
 

 

1. Introdução 

A Administração Pública Local, nomeadamente os Municípios, detêm condições únicas de 
intervenção para combater a reprodução das desigualdades e promover comunidades 
realmente igualitárias. A Autarquia possuí uma maior quota de responsabilidade nas questões 
sociais, culturais, educacionais e económicas na vida local e o Município da Trofa está ciente 
desta responsabilidade e sensível a defender os direitos civis e sociais e promover as mudanças 
necessárias para tornar a sociedade mais justa, mais inclusiva e democrática. 

O presente relatório constitui-se no Diagnóstico para a elaboração do Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa. Consiste num documento de análise da 
Vertente Interna e Vertente Externa do Município, nomeadamente entidades do setor público, 
social e privado. 

Para o efeito foi realizado um estudo diagnóstico para identificar os principais problemas, 
necessidades e potencialidades que o Município apresenta no tema da Igualdade e a Não 
Discriminação. É com base no estudo realizado, que se propõe um conjunto de pistas para 
intervenção/ implementação, a adotar, posteriormente na fase de implementação do Plano 
Municipal para a Igualdade e Não Discriminação. Com fim à melhoria e consolidação de alguns 
dos pressupostos identificados neste documento.  

 

2. Objetivos 

Com o propósito de aprofundar o conhecimento e a sua ação no âmbito da igualdade de género 
e não discriminação, o Município da Trofa pretende através da construção de um diagnóstico 
participativo, caraterizar o território e a organização autárquica, com a finalidade de perceber e 
identificar os principais problemas, necessidades e potencialidades, com vista à implementação 
do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação. 

Desta forma, o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 
ambiciona corresponder às necessidades identificadas no território e prosseguir os seguintes 
objetivos: 
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 Promover uma cultura de Não Violência, de Direitos Humanos, de Igualdade e Não Discriminação, 
nomeadamente no que respeita ao fenómeno da Violência Doméstica e às várias manifestações 
de violência contra as mulheres;  

 Garantir políticas que integrem o combate à não discriminação em razão do sexo e a promoção 
de igualdade entre mulheres e homens;  

 Garantir condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens em mercado 
de trabalho, atividades profissionais, educação e saúde.  

 Garantir condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género; 

 Dotar / empoderar órgãos de chefias, dirigentes e outros profissionais para uma intervenção livre 
de estereótipos e não discriminatória e igualitária entre mulheres e homens;  

 Prevenir e combater todas as formas de violência contra as pessoas LGBTI na vida; 

 Qualificar profissionais e serviços para a intervenção; 

 Aumentar a visibilidade das políticas locais para a igualdade de género e conciliar estratégias de 
intervenção; 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município 
da Trofa, e o respetivo Relatório de Execução e Avaliação da sua implementação. 

A elaboração do presente Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
contempla a identificação e, posterior, categorização das necessidades no Município da Trofa e 
no Concelho em matérias alinhadas com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação – Portugal + Igual (ENIND), designadamente: 

 Necessidade de ações específicas, de caráter transitório, que corrijam as desvantagens 
estruturais dos grupos discriminados, concretizando o princípio da igualdade e da não 
discriminação; 

 Necessidade de medidas dirigidas a desvantagens que ocorrem no cruzamento do sexo com 
outros fatores de discriminação, entre os quais, idade, origem racial e étnica, deficiência, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade e expressão de género, e caraterísticas sexuais; 

 Necessidade de medidas que visam adequar as políticas públicas às caraterísticas e necessidades 
territoriais do país, reforçar e potenciar o trabalho de atores locais e em rede, atendendo à 
proximidade à população e o leque de novas competências decorrentes do processo de 
descentralização; 

 Necessidade de partilha de práticas e de conhecimento, otimização de meios e redes, e o 
desenvolvimento de parcerias estratégicas. 

 

3. Metodologia para a construção do Diagnóstico e Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação   

Um Diagnóstico Municipal da Igualdade e Não Discriminação vai para além da identificação das 
vulnerabilidades e fragilidades, das potencialidades e dos recursos, implica, essencialmente, 
uma análise compreensiva das condições e modos de vida de mulheres e de homens, na procura 
de causalidades e no estabelecimento de relações e de conexões entre diferentes variáveis, 
indicadores e dimensões de determinado problema. 
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Elaborar um diagnóstico parte do princípio de que é necessário conhecer a realidade para se 
atuar com eficácia. Um diagnóstico parte de dois pressupostos fundamentais: por um lado 
fornece “uma informação básica que sirva para programar ações concretas. Esta informação 
será mais ou menos alargada, consoante se trate de elaborar um plano, um programa, um 
projeto, ou simplesmente realizar determinadas atividades”, por outro, proporciona “um quadro 
situacional que sirva para selecionar as estratégias de atuação mais adequadas” (Idãnez & 
Ander-Egg, 2008). 

Segundo Pernas, Fernandes & Guerreiro (2008) “antes da implementação de um plano para a 
igualdade torna-se fundamental fazer um correto diagnóstico da situação atual das entidades e 
das atividades que desenvolve na sua envolvente no que concerne à igualdade entre mulheres e 
homens, com vista à identificação dos aspetos sobre os quais é necessário intervir e introduzir 
mudança”. 

Neste sentido, para a elaboração do presente diagnóstico foram realizadas as seguintes etapas 
constituídas por diversas ferramentas: 

A. Reuniões de trabalho 

Na fase inicial do diagnóstico foram realizadas sete reuniões (online) com a equipa do GAVI – 
Gabinete de Apoio à Vítima e Igualdade, com o objetivo de definir e avaliar as estratégias de 
operacionalização do diagnóstico a nível interno e externo. 

Foi realizada uma reunião (online) com a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave, com 
objetivo de solicitar apoio na divulgação dos questionários a realizar junto das empresas 
sediadas no concelho e parceiras da AEBA. 

B. Autodiagnóstico 

Foi utilizado um instrumento de autodiagnóstico1, com a finalidade de analisar as práticas ao 
nível da igualdade de género, identificando os pontos fortes e os pontos fracos, permitindo uma 
definição objetiva e mensurável das prioridades da Câmara Municipal da Trofa neste domínio. 
Com este instrumento são analisados dados sobre um conjunto de dimensões organizacionais a 
ter em conta para o Plano (cf. Figura 1). Este instrumento permite, através de um sistema de 
apuramento de resultados, obter uma classificação indicativa da sua situação em matéria de 
Igualdade de Género2. 

 
1 Adaptado de Pernas, Fernandes & Guerreiro (2208). Guião para a Implementação de Planos de Igualdade na 
Administração Pública Local, ISCTE 
2 A análise dos resultados deste instrumento, encontram-se plasmados no ponto 6.2 – Práticas e perceções de 
igualdade, ponto (a) análise ao Autodiagnóstico - do presente relatório. 
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Figura 1 - Dimensões analisadas pelo guião de autodiagnóstico 

 

Este instrumento foi disponibilizado e analisado por um elemento do executivo, vereadora do 
Pelouro de Ação Social; pela chefe de Divisão da Educação, Ação Social e Saúde; chefe de Divisão 
dos Recursos Humanos; chefe do Serviço de Comunicação e Sistemas de Informação e junto de 
duas técnicas do GAVI.  

C. Questionários  

Como técnica de recolha de informação foram elaborados diversos inquéritos por questionário 
para auscultação de diferentes entidades/públicos – desde o Município, a entidades parceiras 
da Rede Social, organizações do terceiro sector e agrupamentos escolares, bem como, as 
empresas sediadas no concelho. 

Para o Município foi elaborado um questionário (adaptado do Guia para a Integração a Nível 
Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação e Emprego, CIG, 2016), 
direcionado aos/às colaboradores/as do Município da Trofa (quer efetivos, quer em situação 
de contrato), cujo preenchimento foi disponibilizado e realizado em dois formatos, online e em 
papel. O questionário teve como objetivo realizar uma breve caraterização dos/as 
colaboradores/as e auscultá-los/as quanto ao uso do tempo na esfera laboral e pessoal/familiar, 
bem como, acerca da sua perceção individual de estereótipos, atitudes e valores de género. 

Para as organizações do terceiro sector, foram disponibilizados dois questionários (adaptados 
do Guia para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação 
e Emprego, CIG, 2016), um dirigido aos dirigentes das organizações sociais e outro aos/às 
colaboradores/as. Os questionários dirigidos aos/às colaboradores/as foram disponibilizados e 
preenchidos em formato online e em papel, enquanto os questionários enviados aos dirigentes 
foram preenchidos apenas online. 

O questionário disponibilizado aos dirigentes teve como objetivo caracterizar a organização e os 
recursos humanos segundo o sexo (M/F) e auscultação acerca das práticas sobre a integração 
da perspetiva de género nas suas atividades. 

• Estratégia, Missão e Valores do Organismo.

Planeamento estratégico

• Recrutamento e seleção de pessoal;
• Formação contínua;
• Gestão de carreiras e remunerações;
• Diálogo social e participação de trabalhadores/as;
• Respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho;
• Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
• Proteção na maternidade e na paternidade. 

Gestão de Recursos Humanos

• Interna;
• Externa.

Comunicação

• Solidariedade;
• Saúde e educação;
• Desporto e lazer;
• Cultura

Relação com a comunidade
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O questionário realizado aos/às colaboradores/as teve como objetivo realizar uma breve 
caraterização dos/as colaboradores/as e auscultá-los/as quanto ao uso do tempo na esfera 
laboral e pessoal/familiar, e auscultá-los/as na sua perceção individual acerca dos estereótipos, 
atitudes e valores de género. 

No que se refere aos Agrupamentos escolares, realizou-se um questionário (adaptado dos 
Guias para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Educação e na Gestão de 
Pessoas, Formação e Emprego, CIG, 2016) dirigido à direção do agrupamento. O questionário foi 
disponibilizado e preenchido em formato online por 2 agrupamentos escolares3.  

O questionário realizado teve como objetivos caraterizar os recursos humanos no agrupamento 
segundo o sexo (M/F) e obter informações sobre a integração da perspetiva de género nas suas 
atividades. 

Quanto às Empresas sediadas no concelho, foram realizados dois questionários (adaptados do 
Guia para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação 
e Emprego, CIG, 2016), um dirigido aos dirigentes e outro aos/às colaboradores/as. Ambos os 
questionários foram preenchidos e disponibilizados em formato online. 

O questionário disponibilizado aos dirigentes das empresas teve o objetivo de conhecer as 
conceções, práticas e situações relativas à igualdade de género na entidade em 3 domínios: (1) 
Literacia e utilização de direitos associados à maternidade e à paternidade; (2) Conciliação da 
vida profissional, pessoal e familiar; (3) Estereotipia, atitudes e valores de género. 

O questionário realizado aos/às colaboradores/as das empresas teve como objetivo obter uma 
breve caraterização dos/as colaboradores/as e auscultá-los/as acerca da sua perceção 
individual, acerca dos estereótipos, atitudes e valores de género. 

Estas foram as entidades e as respetivas áreas de atuação que serão analisadas em diagnóstico 
em consonância com as orientações da CIG – Comissão para Cidadania e Igualdade de Género, 
tendo em consideração a realidade do concelho.   

D. Fontes de informação   

A análise de dados, de forma meramente quantitativa pode levar a tomar decisões equivocadas, 
desta forma, é importante fazer diagnósticos que cruzem dados e informação qualitativa, com 
dados estatísticos recolhidos como uma importante fonte de informação.  

Procedeu-se à recolha e análise de indicadores internos referentes à Câmara Municipal Da 
Trofa,  enquanto organização de trabalho, designadamente em matéria de: gestão de recursos 
humanos numa perspetiva de ciclo de vida dos/as trabalhadores/as; formação para chefias; 
disparidades salariais entre mulheres e homens (incluindo em termos de remunerações base e 
ganho); progressão e desenvolvimento de carreiras; segregação sexual horizontal e vertical; 
conciliação da vida profissional, pessoal e familiar (incluindo sistemas de gestão da conciliação 
baseados na NP4552:2016); e proteção na parentalidade, proteção contra a discriminação, e 
prevenção e combate ao assédio no trabalho, através de consulta e análise de bases de dados, 
de balanços sociais, de regulamentos e relatórios entre outros documentos disponibilizados pela 

 
3 Foram igualmente disponibilizados os inquéritos junto das entidades de ensino privado e escolas profissionais, 
embora sem obtenção de resposta em tempo útil para a inclusão no diagnóstico.  
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entidade (que se encontram devidamente identificados ao longo do documento, sempre que a 
eles reportem dados).  

Procedeu-se igualmente à recolha de dados estatísticos através de fontes públicas, 
nomeadamente: Instituto Nacional de Estatística (INE); PORDATA; Gabinete de Estratégia e 
Planeamento (GEP); Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC); Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP); Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), entre 
outros. As respetivas fontes serão sempre individualmente referidas ao longo do documento, 
sempre que delas se reportem dados.  

 

4. Enquadramento sobre Igualdade de Género e Não Discriminação 

Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas em matéria de Igualdade de Género, 
ainda vivemos num mundo e numa sociedade, onde as desigualdades de género são uma 
realidade. Estamos conscientes de que o caminho passa pela definição e implementação de 
medidas específicas orientadas para as necessidades dos diferentes públicos, pois há 
implicações distintas na vida dos homens e das mulheres.  

As desigualdades não dizem respeito exclusivamente às mulheres, mas sim, a todos/as nós, aos 
homens e mulheres, e por isso, é imprescindível reconhecer o atual desafio da igualdade de 
género como “o da construção de uma ‘nova parceria’ entre homens e mulheres para assegurar 
a participação plena de todos, num plano de igualdade (…) assim como a repartição equilibrada 
dos benefícios do progresso entre uns e outros. Uma mutação desta natureza não apenas exige 
progressos legislativos, mas também uma construção cultural dos comportamentos individuais 
e das atitudes e práticas coletivas (…)” (Perista e Silva: 2005). 

A igualdade de género, defende o “princípio dos direitos iguais e do tratamento igual de 
mulheres e homens”4 e tem como pressuposto de que “todos os seres humanos são livres para 
desenvolver as suas capacidades pessoais e fazer escolhas, sem as limitações estabelecidas pelos 
papéis de género socialmente estereotipados” onde as diferentes necessidades de homens e 
mulheres devem ser igualmente valorizadas e consideradas (Perista e Silva: 2005). 

A UNESCO, define igualdade de género como a situação onde “mulheres e homens gozam do 
mesmo status e têm as mesmas oportunidades de exercer plenamente os seus direitos humanos 
e o seu potencial, a fim de contribuir para o desenvolvimento nacional, político, económico, social 
e cultural e de se beneficiar dos seus resultados” (ONU e IPE Unesco Buenos Aires: 2019). 

Não podemos falar em igualdade de género sem falar no conceito de mainstreaming de género. 
Este conceito tem como finalidade alcançar a igualdade de género e consiste “em ter em conta 
as necessidades, os interesses, as competências e os talentos tanto das mulheres como dos 
homens”, sob uma perspetiva de que “o problema básico já não reside nas mulheres, mas antes 
na hierarquia das relações de género” (Perista e Silva: 2005). 

Desta forma, o mainstreaming de género é encarado como um processo transversal e que visa 
integrar a perspetiva de género em todas as políticas e práticas sociais, sugerindo uma avaliação 
da implementação e do seu impacto de forma a garantir eficácia e qualidade. 

 
4 Glossário-CIG, disponível em www.cig.gov.pt  
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O conceito de género está ligado ao “conjunto de características diferenciadas que cada 
sociedade atribui a homens e mulheres” (…) definindo e hierarquizando “papéis, expectativas e 
direitos” (ONU e IPE Unesco Buenos Aires: 2019) que “determinam a forma como são entendidos 
e como se espera que pensem e ajam” dentro de uma sociedade (Perista e Silva: 2005). 

A igualdade de género e o empoderamento das mulheres integram as condições essenciais para 
um desenvolvimento eficaz e sustentável de uma sociedade, assim como para a promoção de 
uma economia mais dinâmica e mais justa. No contexto da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e na definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) priorizados e adotados pela quase totalidade dos países do mundo, o ODS 5 - Alcançar a 
Igualdade de Género e empoderar todas as mulheres e raparigas5 - aspira, através de um 
compromisso coletivo: 

o Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em toda a parte; 
o Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e 

privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;  
o Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e envolvendo crianças, 

bem como as mutilações genitais femininas;  
o Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da 

disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a 
promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos 
nacionais;  

o Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança 
em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública;  

o Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, em 
conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes das suas 
conferências de revisão;  

o Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso 
à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança 
e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;  

o Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso 
à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança 
e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;  

o Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso 
à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança 
e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;  

Apesar dos esforços das sociedades modernas em aumentar a taxa de atividade feminina no 
mercado de trabalho e atenuar as desigualdades, não têm sido suficientes, mantendo as 
mulheres “em setores, profissões e categorias mais desvalorizadas (…) afetadas por todos os 
tipos de desemprego” e a auferirem menores remunerações (Leite; Almeida; Vias; Ferreira: 
2016). 

Mesmo com os novos papéis sociais reconhecidos às mulheres, perpetuam-se fatores de 
desigualdade de género, na medida em que estas continuam a assumir um leque maior de 
responsabilidades do que os homens, ao nível da família, do cuidado aos filhos e a outros 
familiares. Como consequência, as mulheres vêem-se impedidas, “de no plano profissional se 

 
5 Disponível em:  https://ods.imvf.org/, acedido em 18/05/2021 
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colocarem em situação de plena igualdade com os homens, no que respeita ao desenvolvimento 
da carreira e à ocupação de determinados cargos” (Filipe & Odete:2011). 

A disparidade existente entre homens e mulheres quer no acesso ao trabalho e emprego, quer 
em matéria de remuneração e progressão na carreira, bem como, ao nível da parentalidade e 
da necessidade de conciliar as responsabilidades familiares com a vida profissional e pessoal, 
numa ótica de partilha entre mulheres e homens, surge a necessidade de fazer emergir políticas 
que integrem medidas contra a discriminação de género (Filipe & Odete:2011). 

Quando falamos em desigualdades e disparidades entre homens e mulheres no acesso ao 
mercado de trabalho, é importante abordar temas relacionados com a Segregação no 
emprego/trabalho, bem como a Segregação horizontal e sectorial, Segregação transversal e a 
Segregação vertical. 

Entendemos Segregação no emprego/trabalho como a “concentração de mulheres e de homens 
em diferentes tipos e níveis de atividade e emprego, sendo as mulheres confinadas a um leque 
mais limitado de ocupações (segregação horizontal) e a graus inferiores do trabalho (segregação 
vertical)” (Perista &Silva: 2005). 

Na Segregação horizontal e setorial “as mulheres continuam a exercer profissões em áreas que 
representam, em grande parte, uma extensão das suas tradicionais competências desenvolvidas 
em contexto doméstico. São áreas como as da educação, da saúde, dos serviços interpessoais 
que agregam volume significativo da força de trabalho feminina, em profissões de onde os 
homens se afastam tendencialmente, na razão inversa da presença de mulheres” (Leite; 
Almeida; Vias; Ferreira: 2016). 

Na Segregação transversal, as mulheres “independentemente do setor de atividade onde 
exerçam a profissão” (…) “estão sobre representadas nos contratos a prazo e, em geral, nas 
modalidades mais precárias de emprego; as taxas de desemprego feminino são superiores às do 
desemprego masculino e as remunerações auferidas pelas mulheres são inferiores às dos seus 
congéneres masculinos, permanecendo um gap salarial muito significativo. As mulheres tendem 
também, em maior proporção, a trabalhar em empresas de menor dimensão e de rentabilidade 
mais reduzida” (Leite; Almeida; Vias; Ferreira: 2016). 

A Segregação vertical verifica-se quando “apesar de as mulheres serem mais qualificadas do que 
os homens, ocupam menos cargos de chefia do que estes e têm presença minoritária nas 
hierarquias de topo das diversas organizações onde exercem atividade” (Leite; Almeida; Vias; 
Ferreira; 2016). 

Criado em 2010, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) tem como missão 
reforçar e promover a igualdade de género em toda a União Europeia (UE), e de acordo com o 
Índice da Igualdade de Género de 2020 do EIGE, coloca Portugal no 16º lugar do ranking, com 
um índice a rondar os 61,7% face aos 67,9% verificados na UE. 

O EIGE relata que em Portugal foram observadas grandes melhorias no que se refere ao 
aumento do nível de escolaridade superior, tanto entre mulheres e homens, mas a um ritmo 
mais acelerado para as mulheres; no aumento da representação feminina em cargos de 
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administração de grandes empresas e também na proporção de mulheres entre ministros e 
membros do parlamento6.  

No entanto, são identificados aspetos menos favoráveis para Portugal, onde é necessário 
continuar a reunir esforços, uma vez que, continuamos a encontrar um maior número de 
mulheres face aos homens que estudam educação, saúde e bem-estar, ou humanidades e artes, 
enquanto que se regista uma sobre representação dos homens em áreas relacionadas 
designadamente com as engenharias; entre as pessoas com escolaridade baixa, média e alta,  as 
mulheres ganham 28%, 30% e 25% menos que os homens, respetivamente e as mulheres têm 
muito mais probabilidade do que os homens de fazer tarefas domésticas todos os dias. Esta 
disparidade de género é das maiores da UE7.  

 

5. Instrumentos políticos de base 
 

5.1 Estratégia Internacional para a Igualdade de Género 

A igualdade de género é considerada um valor e um princípio-chave do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais. Compete à União Europeia, na persecução das suas ações a promoção da 
igualdade entre mulheres e homens, em consonância com os Tratados. 

Apesar dos progressos verificados no domínio da igualdade de género nas últimas décadas, 
nenhum “Estado-Membro alcançou a plena igualdade de género e os progressos são lentos. Em 
média, os Estados-Membros obtiveram uma pontuação de 67,4 pontos em 100 no Índice de 
Igualdade de Género de 2019 da UE, melhorando apenas 5,4 pontos desde 2005” (COM, 2020). 

Apesar da União Europeia estar “na vanguarda mundial no que toca à igualdade de género: 14 
dos 20 países mais bem classificados à escala mundial em termos de igualdade de género são 
Estados-Membros da EU.”, as disparidades de género continuam a ser uma realidade a nível do 
emprego, da remuneração, dos cuidados, dos lugares de decisão e das pensões (COM, 2020). 

A realidade persiste, na medida em que “demasiadas pessoas continuam a violar o princípio da 
igualdade de género com discursos de ódio sexistas e bloqueando medidas contra a violência de 
género e os estereótipos de género” (COM, 2020). 

Em 2020, ano em que foi comemorado o 25.º aniversário da adoção da Declaração e da 
Plataforma de Ação de Pequim - relembrado como o primeiro compromisso e plano de ação 
universal em prol da igualdade entre mulheres e homens – a União Europeia apresenta a 
Estratégia para a Igualdade de Género para o período de 2020-2025, com a ambição de criar um 
mundo melhor para mulheres e homens, raparigas e rapazes (COM, 2020). 

Esta estratégia tem como objetivo “construir uma Europa em que a igualdade de género seja 
concretizada até 2025 e em que a violência de género, a discriminação sexual e a desigualdade 
estrutural entre mulheres e homens sejam algo do passado. Uma Europa em que mulheres e 
homens, raparigas e rapazes, em toda a sua diversidade, sejam iguais e livres de seguir o 
caminho de vida que escolheram, tenham as mesmas oportunidades de realizarem o seu 

 
6 Disponível em: https://www.poch.portugal2020.pt/, acedido em 20/05/2021 
7 Disponível em: https://www.poch.portugal2020.pt/, acedido em 20/05/2021 
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potencial e possam participar na nossa sociedade europeia e dirigi-la, em igualdade de 
circunstâncias” (COM, 2020). 

 

5.2 Estratégia Nacional para a Igualdade de Género 

A igualdade entre mulheres e homens é um desígnio da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e constitui igualmente um direito elementar do Tratado da Comunidade Europeia e 
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE).  

A Constituição da República Portuguesa consagra a igualdade entre mulheres e homens, no 
Artigo 13.º da Constituição Portuguesa, sendo a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres “tarefas fundamentais do Estado” (Artigo 9.º), onde se inserem as autarquias locais, 
que de acordo com o estipulado no Regime Jurídico das Autarquias Locais, “a prossecução das 
atribuições, e o exercício das competências, das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, devem respeitar os princípios da descentralização administrativa, da 
subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e da proteção dos 
direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições do Estado (Artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro). 

Os princípios de igualdade e não-discriminação integram valores fundamentais da Constituição 
da República Portuguesa e a esta obrigatoriedade é inseparável do facto da igualdade social e 
da liberdade serem princípios estruturantes da democracia, assim como de qualquer sociedade 
que garanta plenamente a não-discriminação em função do sexo. 

Enquanto Estado-Membro da União Europeia (UE), Portugal está vinculado aos acordos 
assumidos, nomeadamente a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa e a Carta Social Europeia Revista e, 
concomitantemente, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a Convenção da ONU sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e os compromissos 
decorrentes da Declaração Política aprovada na 23.ª Sessão Especial da Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 2000, bem como a nova agenda de ação 2030 (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), em particular o que aponta como meta “acabar com todas as formas de 
discriminação contra todas as mulheres e meninas (…), eliminar todas as formas de violência 
contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos (…), eliminar todas as práticas nocivas (…) como as 
mutilações genitais femininas (…), promover o empoderamento das mulheres”, entre outros. 

A trajetória nacional na área da promoção da igualdade passa pelo desenvolvimento dos vários 
Planos publicados, sendo que: 

 - O IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação, 2011-2013, é o 
instrumento de políticas públicas de promoção da igualdade e enquadra-se nos compromissos 
assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais e europeias, com destaque para a 
Organização das Nações Unidas, o Conselho da Europa e a União Europeia, designadamente a 
Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres, 2010-2015 e a Estratégia da União 
Europeia para o Emprego e o Crescimento — Europa 2020, de 2010, que consagra a nova 
estratégia da União Europeia para o emprego e o crescimento sustentável e inclusivo, e ainda a 
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imprescindibilidade da adoção do “mainstreaming” de género que deverá encontrar a sua 
tradução nos programas nacionais de reforma elaborados por cada Estado membro.  

- O V Plano da Igualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017, publicado na 
resolução de conselho de ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro prevê a transversalização 
da perspetiva de género como requisito de modernidade e boa governação em todos os setores 
da administração pública, salienta ainda a importância das autarquias locais face à sua 
proximidade e dimensão identitária e estruturante do espaço, onde se desencadeiam as 
vivências quotidianas, bem como a relevância de um desenvolvimento sustentável do território 
ao nível do ordenamento, conservação da natureza e proteção da biodiversidade, com enfoque 
nas relações sociais. 

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal + Igual (ENIND), lançada 
para o período 2018-2030, está alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e sustenta-se em três Planos de Ação que definem objetivos estratégicos em 
matéria de não discriminação em razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH), de 
prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e 
violência doméstica (VMVD), e de combate à discriminação em razão da orientação sexual, 
identidade e expressão de género, e características sexuais (OIEC), vem dar início a um novo 
ciclo de planeamento sustentado numa abordagem mais estratégica, onde através de uma visão 
a longo prazo e de um compromisso comum, entre todos os sectores, se ambiciona construir 
um futuro mais sustentável para Portugal. 

A ENIND estabelece a sua atuação em torno de 3 pilares: a intersecionalidade, uma vez que a 
discriminação resulta da interseção de vários fatores, a ENIND, pretende reconhecer, 
aprofundar e priorizar intervenções direcionadas a desvantagens intersecionais; a  
territorialização, as ações propostas devem, indo ao encontro de políticas públicas, priorizar as 
características e necessidades territoriais do país, reforçar e potenciar o trabalho de atores locais 
e em rede, atendendo à proximidade à população e ao leque de novas competências 
decorrentes do processo de descentralização; e a promoção de parcerias, onde as ações 
propostas devem respeitar a lógica de corresponsabilização, partilha de práticas e de 
conhecimento, otimização de meios e redes, privilegiando o desenvolvimento de parcerias 
estratégicas e a sustentabilidade dos projetos. 

A execução da ENIND tem como base uma abordagem dupla e complementar ao nível de: 

 Mainstreaming do combate à discriminação em razão do sexo e da promoção da IMH, e 
introdução da temática do combate à discriminação em razão da OIEC. Esta estratégia “visa atuar 
de forma consistente contra os estereótipos de género, homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos e 
interfóbicos, que originam e perpetuam as discriminações e as desigualdades, a fim de produzir 
mudanças estruturais duradouras que permitam alcançar uma igualdade de facto” (Decreto Lei 
1ª Série – Nº97-21 de maio de 2018). 

 Ações específicas / ações positivas, de forma complementar e consequente, a definição e 
execução de ações específicas, de caráter transitório, que corrijam as desvantagens estruturais 
dos grupos discriminados, assim concretizando o princípio da igualdade e da não discriminação. 
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6. A Igualdade de Género no concelho da Trofa – o trabalho desenvolvido pelo 
Município  

A igualdade entre homens e mulheres é um objetivo social em si mesmo, pelo que, a 
prossecução de políticas ativas de igualdade entre mulheres e homens é um dever de todos os 
que asseguram o serviço público em geral, e neste caso em particular, dos Municípios.  

As preocupações das políticas nacionais e europeias vão no sentido de definir medidas que 
promovam condições de inserção profissional e de desenvolvimento de carreiras em igualdade 
de circunstâncias para homens e mulheres. Na perspetiva do Plano de desenvolvimento - 
Estratégia de Lisboa, a igualdade de género é fundamental para o progresso e a coesão social, 
sendo importante adotar uma perspetiva de género transversal (mainstreaming) a todas as 
políticas e nos diversos contextos sociais e organizacionais.  

Desta forma, a Administração Pública Local detém condições únicas de intervenção para 
combater a reprodução das desigualdades que espelham a discriminação e para promover 
comunidades realmente igualitárias. Estas constituem-se como um elemento imprescindível 
para a construção da igualdade de género, enquanto agentes privilegiados para a 
descentralização das políticas públicas no domínio da igualdade de género, devendo, no âmbito 
das suas competências e em cooperação com o conjunto dos atores locais, empreender ações 
para a igualdade das pessoas. 

A Trofa é um concelho relativamente recente, constituído como tal desde 1998, e desde cedo a 
Câmara Municipal da Trofa vem demonstrando uma preocupação em atender às questões da 
Igualdade de Género, tendo já trabalho desenvolvido na área da igualdade, nomeadamente com 
o seu Gabinete para a Igualdade, que recentemente alterou a sua designação para Gabinete de 
Apoio à Vítima e Igualdade – GAVI8. Este gabinete, que se encontra em funcionamento desde 8 
de março de 2004, desenvolve um trabalho de intervenção social nas áreas da violência 
doméstica, igualdade de género e oportunidades, procurando o combate ao nível das 
desigualdades de género, ou seja, entre mulheres e homens, prestando apoio e 
encaminhamento, para as instâncias com competência na matéria. O objetivo principal é 
garantir o livre e igual acesso dos munícipes aos seus direitos básicos e essenciais, promovendo 
a participação cívica dos mesmos, a promoção da igualdade e combate à discriminação entre 
mulheres e homens no trabalho, emprego e na formação profissional, trabalhando a conciliação 
do trabalho e da vida familiar, procurando reduzir disparidades entre mulheres e homens. 

Paralelamente, a estas questões da igualdade e não-discriminação, surgem várias situações 
relacionadas com episódios de Violência Doméstica (dados obtidos na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens da Trofa (CPCJ)) que alertam para a necessidade de intervenção, assim este 
gabinete integrou, desde a sua criação, uma estrutura de atendimento, acompanhamento e 
apoio especializado a vítimas de violência doméstica. É importante destacar que desde o início 
este Gabinete foi um dos pioneiros a nível nacional e a intervir nestas áreas, disponibilizando 
um número verde (800 200 888) para apoio confidencial e gratuito às vítimas locais de violência 
doméstica, uma iniciativa altamente inovadora. 

 
8 Indicador 27 – nº de estruturas/resposta de atendimento a vítimas de violência contra as mulheres e violência 
doméstica 
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No que respeita ao funcionamento do GAVI, atualmente, dispõe de duas (2) psicólogas/técnicas 
de apoio à vítima – TAV, com formação específica na área da violência doméstica e igualdade de 
género. A equipa conta ainda com a colaboração, sempre que necessário, da(s) assistente(s) 
social(ais) e/ou educador/a social, assim como o apoio jurídico da CIG - Delegação do Norte. 

Face à urgência de canalizar mais recursos estratégicos, foram estabelecidas as seguintes 
parcerias: 

 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), protocolo assinado em 2004, e ratificado 
em 2009. Protocolo no âmbito das políticas de prevenção e combate à violência doméstica, 
sendo efetuado um trabalho preponderante e contínuo, de acompanhamento, aconselhamento 
e orientação, bem como, de apoio jurídico, prestado às vítimas do concelho, por um técnico 
jurista da CIG - Delegação do Norte; 

 Com a Comissão para a Igualdade no Emprego (CITE), em 2004, no âmbito da existência de uma 
estreita colaboração técnica que visa a promoção da Igualdade de Oportunidades e a não-
discriminação entre Mulheres e Homens na esfera do trabalho e do emprego; 

 Com a Soroptimist Internacional Clube Porto - “Invicta”, através de um primeiro protocolo em 
2005, ratificado em 2019, através do qual se adotou uma forma inovadora de responder às 
necessidades das mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, através de vagas 
asseguradas na Casa de Abrigo “Porto Abrigo” para as vítimas de Violência Doméstica do 
concelho e, em contrapartida, a criação de Apartamentos de Retaguarda para vítimas de 
Violência Doméstica em fase de autonomização. São apartamentos habitados por núcleos de 
mãe-filhos, durante o período de inserção na comunidade de 8 a 24 meses, preferencialmente, 
após concluída a fase de acolhimento na Casa de Abrigo e, ainda quando não têm condições 
físicas e/ou psicológicas para se autonomizarem. 

 Atualmente, o Município da Trofa dispõe de dois apartamentos, em localizações totalmente 
confidenciais, que acolhem mulheres com ou sem filhos numa fase de transição, início de vida 
após saída da casa abrigo, continuando a beneficiar de apoio e orientação técnica. Estes 
apartamentos são uma mais-valia para o concelho, representando uma resposta inovadora na 
área da Violência Doméstica. 

 Com a Guarda Nacional Republicana, em 2005, com vista a prevenir, combater e responder com 
mais celeridade possível, às questões de Violência no Concelho da Trofa. Destaca-se o novo 
protocolo assinado em 2017 entre a GNR, a CMT, a CPCJ e a CIG - “Protocolo para uma Estratégia 
de Combate à Violência no Concelho”, que visa a territorialização das respostas nas áreas da 
violência, desenvolvendo-se um trabalho em rede que promova as condições mínimas 
necessárias para o apoio e a proteção das vítimas. 

 Ainda em 2019, foi estabelecida uma parceria com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Santo Tirso, no âmbito da candidatura POISE (Ação 3.17.2) - acolhimento de emergência a 
vítimas de violência doméstica, sendo o Município da Trofa entidade parceira. 

Em termos de trabalho desenvolvido, o GAVI apresenta uma média de 63 atendimentos por mês 
a vítimas de Violência Doméstica. Estes atendimentos contemplam os vários esclarecimentos, 
orientações, encaminhamentos, como também os vários acompanhamentos psicológicos 
realizados. Foram já realizados 21 encaminhamentos para CASA ABRIGO.  

Paralelamente ao atendimento, acompanhamento e apoio especializado a vítimas de violência 
doméstica, o Gabinete continua a realizar um conjunto de ações de formação na área da 
prevenção da Violência, junto de diferentes públicos-alvo, junto de jovens em contexto escolar, 
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grupos de educação religiosa e junto da população idosa, com ações sobre: Violência no 
Namoro; os vários tipos de violência: bullying; namoro; doméstica; 3.ª idade; mutilação genital 
feminina; assédio sexual, abuso sexual, etc. 

O esforço de agir preventivamente em contexto escolar, numa lógica de diminuição e prevenção 
da violência e da criminalidade, tem vindo a constituir um investimento desde que este serviço 
foi criado. Assim, e na área da igualdade e da não discriminação, destaca-se o trabalho realizado 
no ano transato, onde se concretizaram (n=13) ações de formação sobre igualdade de género 
intitulada “A Caixa d@s iguais” (junto dos alunos do pré-escolar). Foram trabalhadas com as 
crianças, através do ludo - caixa dos brinquedos e imagens - a questão das cores, profissões, 
desporto e o sexo, enquanto órgão que distingue entre meninas e meninos. Foram ainda 
realizadas (n=25) ações de formação na comunidade pré-escolar sobre “Igualdade de género – 
somos todos iguais”, através do Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE), e (N=10) ações de formação para o 1.º ciclo (GMAPP) e uma ação de formação 
de violência no namoro9.  

Junto do ensino secundário, foram também realizadas (n=2) ações de formação sobre o tema 
“os diferentes tipos de violência exercida contra as mulheres”. 

O Município desenvolveu igualmente ações junto da população sénior do concelho (Centro 
Comunitário Municipal da Trofa) com o tema “Na pele d@s diferentes” e sessões sobre 
“violência na 3.ª idade” e workshop de defesa pessoal e ainda uma ação de formação “igualdade 
de género” para o grupo sénior. 

Junto dos idosos, foi ainda lançado um desafio, de uma sessão sobre as profissões de 
antigamente e as profissões atuais. Os idosos foram desafiados, após essa sessão, a encarnar na 
pele dos vários tipos de profissões: homens “a representar profissões mais associados ao sexo 
feminino” e as mulheres “a representar mais as profissões associadas ao sexo masculino”, 
trabalho este que culminou com uma exposição fotográfica10. 

Para além das vertentes acima assinaladas, o GAVI promove, igualmente, iniciativas relevantes 
para a comunidade em geral, tais como as comemorações das seguintes datas: 

o 08 março – Dia internacional da mulher; 
o 24 outubro – Dia Municipal para a Igualdade; 
o 25 novembro – Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres  

Desenvolvendo campanhas de sensibilização no âmbito da prevenção da violência doméstica e 
igualdade de género e oportunidades, sempre, em estreita colaboração com as instituições 
locais, regionais e nacionais11;12. 

 
9 Indicador 29 - Nº de ações de sensibilização e/ou programas/projetos, promovidos pela autarquia e/ou em parceria, 
para a prevenção e combate à violência no namoro, ou outras formas de violência de género, dirigidas à comunidade 
educativa local (N= 49).  
10 Indicador 36 - No que respeita à população idosa, não foram contempladas ações de alfabetização e de capacitação 
para a utilização das TIC, destinados a mulheres Idosas. 
11 Indicador 28 – Nº de ações de formação promovidas pela autarquia ou em parceria, para prevenção e combate à 
violência contra mulheres e violência doméstica, que se enquadrem nos objetivos da Estratégia Nacional para a 
Igualdade e a Não Discriminação (ENIND), Portugal + Igual. (N=6).  
12 Indicador 31 - Verifica-se a ausência de ações de promoção da igualdade e não discriminação, tal como previsto na 
ENIND, incluídas na oferta de atividades de animação e apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família 
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Para além do trabalho desenvolvido pelo GAVI, o Município da Trofa dispõe, desde 2004, de 
uma Conselheira para a Igualdade, sendo que serão nomeadas novas conselheiras no Município. 

Encontra-se também em curso, a constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL), 
constituída pela Exma. Sr.ª Vereadora do Pelouro de Ação Social, as duas conselheiras, três 
chefes de Divisão do Município da Trofa ( Divisão de Educação, Ação Social e Saúde - DEASS; 
Recursos Humanos e Polícia Municipal), uma técnica com formação específica no atendimento 
a vítimas (TAV) da autarquia, uma representante de uma ONG do Concelho, no caso, da Cruz 
Vermelha Portuguesa, e as Forças de Segurança, no caso, a Guarda Nacional Republicana. 

Foi apresentada proposta de adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e Homens 
na Vida Local à Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Efetivamente, o Município da Trofa tem desenvolvido um trabalho orientado e centrado nas 
pessoas, tendo recebido o prémio Autarquia + Familiarmente Responsável, em 2019 e 
recentemente em 2020. Este prémio não só distingue as Autarquias enquanto “entidades 
empregadoras, isto é, que adotam medidas facilitadoras de conciliação de vida familiar e laboral 
para com os seus trabalhadores, tornando-se assim laboratório e modelo destas práticas para 
empresas no seu Município”, como também, distingue os Municípios cujo munícipes beneficiam 
de medidas facilitadoras da vida familiar, em particular para as famílias com três ou mais filhos, 
por serem as que mais colaboram no combate ao envelhecimento e desertificação, sendo fonte 
de riqueza, através da criação de emprego, do aumento do espírito de iniciativa e da estabilidade 
social. 

Há um caminho a percorrer no que concerne a uma sociedade mais igualitária nas várias 
dimensões da mesma, a Câmara Municipal da Trofa, sendo um órgão de proximidade com a 
população, deve manter e intensificar o seu papel como agente impulsionador e facilitador de 
princípios e valores de igualdade e não-discriminação na comunidade, e como um exemplo 
positivo de não discriminação, de construção de relações de género igualitárias, de eliminação 
da segregação profissional, adotando uma atitude transversal de igualdade nas suas políticas 
locais e nos seus planos de intervenção.  

  

 
(CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC) implementadas pela Autarquia – visto que tanto em termos 
de AEC como CAF, esta gestão encontra-se assumida pelos agrupamentos escolares e pelas associações de pais.  
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6.1 Perfil do Município – Uma perspetiva de género dos Recursos Humanos  

Neste ponto será feita a análise de dados ao que se considera a vertente interna, espelhando a 
realidade do Município da Trofa, recorrendo a informação de contexto, dados e informação 
fornecida pela Câmara Municipal da Trofa, assim como, dados qualitativos e quantitativos 
recolhidos por instrumentos próprios para o diagnóstico.  

Na composição dos órgãos autárquicos (Assembleia Municipal e Câmara Municipal), afere-se 
que existe uma maior percentagem de homens, por sua vez, quanto aos cargos de direção 
intermédia de 2.º e 3.º grau observa-se a existência de um número superior de mulheres. 

Da análise da composição do órgão de Administração e Gestão13, assim como a Direção da 
Câmara14, afere-se que a representatividade de mulheres aumenta, à medida que os cargos na 
hierarquia dos órgãos municipais, vão diminuindo. 

Órgãos Cargo Sexo Nº % mulheres 

Administração 

Presidente da Assembleia 
Municipal 

Feminino 1 33,3% 

1o Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral 

Masculino 1 

2o Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral 

Masculino 1 

Direção 

Presidente da Câmara 
Municipal 

Masculino 1 14,2% 

Vice-presidente Masculino 1 

Vereação Masculino 4 

Feminino 1 

Gestão 
Divisão e serviços Masculino 7 58,8% 

Feminino 10 
 Total TOTAL 27 52% 

Total Masculino 13 

Total Feminino 14 

Tabela 1 - Representatividade de mulheres pelos orgãos de direção, administração e gestão Fonte: CMTrofa 

 

Não obstante, no cômputo da análise a taxa de representatividade de mulheres ascende para o 
valor de 52%. 

Na tabela seguinte, é apresentada a composição por tipologia de cargos dirigentes, desagregado 
por sexo, constatando-se que as mulheres encontram-se em cargos dirigentes de Divisão, nas 
áreas Administrativa e Financeira; Recursos Humanos; Jurídica; Fundos Comunitários e Gestão 
Estratégica; Educação, Ação Social e Saúde; Obras Municipais, Manutenção e Energia e nos 
Serviços de Comunicação e Sistemas de Informação; de Gestão do Aquaplace; Administrativo e 
de Contratação Pública; Educação; Apoio à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia e Apoio 
à Presidência.  

A nível interno os balanços sociais demonstram que, por norma, em todas as 
divisões/departamentos municipais são compostos por homens e mulheres, contudo, é na 

 
13 Indicadores 1; 2; 3; 4; 5; 6 - CIG 
14 A Câmara Municipal da Trofa procedeu, em 2018, à reorganização dos seus Serviços Municipais – com alteração da 
estrutura orgânica interna. Documento pode ser consultado em Despacho 9193-A/2018, 2018-09-28 - DRE 
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Divisão de Educação, Ação Social e Saúde onde se observa um número superior de mulheres 
face aos homens, onde nesta unidade orgânica trabalham 178 mulheres e 17 homens15. 

Afere-se uma segregação horizontal e setorial, onde as mulheres encontram-se representadas 
em áreas que, em grande parte, representam uma extensão das suas tradicionais competências 
desenvolvidas em contexto doméstico. São áreas como as da educação, da saúde, dos serviços 
interpessoais que agregam volume significativo da força de trabalho feminina, em profissões 
onde os homens se afastam tendencialmente, na razão inversa da presença de mulheres16. 

Cargos Dirigentes 

Género dos 
representantes dos cargos 

Feminino Masculino 

Gabinete de Apoio à Presidência X  

Divisão Administrativa e Financeira X  

Divisão de Recursos Humanos 
 

 

Divisão Jurídica X  

Divisão de Fundos Comunitários e Gestão Estratégica X  

Divisão de Educação, Ação Social e Saúde X  

Divisão de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude  X 
Divisão de Obras Particulares  X 

Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente  X 

Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia X  

Divisão de Polícia Municipal e Proteção Civil  X 

Serviço de Comunicação e Sistemas de Informação X  

Serviço de Gestão do Aquaplace X  

Serviço Administrativo e de Contratação Pública X  

Serviço de Educação X  

Serviço de Apoio à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia X  

Coordenador Municipal de Proteção Civil   X 

Tabela 2 – Composição dos cargos dirigentes da Câmara, por sexo. Fonte: CMTrofa 

No que respeita ao universo dos recursos humanos afetos à Câmara Municipal da Trofa, será 
apresentada de seguida a análise de género, tendo por base o Balanço Social de 202017.  

Afere-se que na Câmara Municipal da Trofa existem 335 trabalhadores e trabalhadoras18. A 
distribuição deste universo por género permite percecionar uma percentagem maioritária de 
mulheres, na ordem dos 69%, face à percentagem de homens que representam 31%. 

Recursos 
humanos 

Nº % 

Homens 103 31% 

Mulheres 232 69% 

Total 335 100% 

Tabela 3 - distribuição dos recursos humanos do Município, por género. Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 
15 Dados cedidos pela CM Trofa 
16 Fonte: https://lge.ces.uc.pt/files/LGE_gestao_pessoas.pdf 
17 Balaço Social é o instrumento de gestão das entidades públicas que reúne um conjunto de informações que nos 
permite obter uma perspetiva global sobre a forma como a autarquia se encontra organizada em matéria de 
recursos humanos. Fonte: Balanço Social 2020 – Município da Trofa disponível em: https://mun-
trofa.pt/upload_files/1/1/Servi%C3%A7os/Recursos%20Humanos/Balan%C3%A7o%20Social/Balan%C3%A7o%20So
cial%202020.pdf  
18 Dados referentes a 31 de dezembro de 2020. 
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Afere-se assim uma taxa de feminização19  do Município de 69,2%, correspondendo a 232 
trabalhadoras. 

Da análise da distribuição dos trabalhadores e trabalhadoras pela carreira, afere-se um Índice 
de tecnicidade20 de 31,3% para o Município da Trofa. 

No que respeita a cargo/carreira segundo o género, a representação das mulheres é transversal 
em todas as carreiras, tornando-se mais evidente na carreira de Assistente operacional e de 
Assistente Técnico, sendo também verificável na carreira de Técnico Superior e de Dirigente 
Intermédio. Por outro lado, destaca-se o papel dos trabalhadores do sexo masculino nos 
cargos/carreiras de Informática e Polícia.  

 
Dirigente 
intermédio 

técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Polícia Outros Total 

Comissão de 
Serviço 

H 5 - - - - - - H 5 

M 11 - - - - - - M 11 

T 16 - - - - - - T 16 

CTFP tempo 
indeterminado 

H - 27 16 35 5 4 - H 87 

M - 56 48 110 1 1 - M 216 

T - 83 64 145 6 5 - T 303 

Outra H - - - 10 - - 1 H 11 

M - - - 0 - - 5 M 5 

T - - - 10 - - 6 T 16 

Total H 5 27 16 45 5 4 1 H 103 

M 11 56 48 110 1 1 5 M 232 

T 16 83 64 155 6 5 6 T 335 

Tabela 4 - Distribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores do Município, por cargo/carreira, segundo a 
modalidade de vinculação e Género. Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 

 

 

 

Da análise do gráfico e tabela integrada, verifica-se que em termos percentuais, a carreira de 
Assistente Operacional é aquela onde se agrega 44% dos trabalhadores e 47% das trabalhadoras.  

 
19 Taxa de feminização: total de trabalhadoras do sexo feminino/ total geral de trabalhadores X 100.  
20 Índice de tecnicidade (incluindo dirigentes + informáticos): total de trabalhadores em carreiras que exigem 
habilitação superior/ total geral de trabalhadores X100 
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Gráfico 1 - Distribuição % das trabalhadoras e trabalhadores por carreira e género. Fonte: Balanço Social da 
CMTrofa, 2020 

 

No que respeita às remunerações médias por categoria/carreira profissional, não tendo sido 
possível uma desagregação por género, visto que, na Administração Pública não existem 
diferenças salariais por género, apenas se pode constatar de que é na categoria Técnico Superior 
onde existe uma maior variação no que respeita à remuneração média mensal.  

 Remunerações médias por 
carreira/categoria profissional (em euros) 

Dirigentes 2º grau 2.621,68€ 
Dirigentes 3º grau 2.031,43€ 

Técnico Superior  1.205,08€ a 1.411,67€; 

Assistente Técnico 703,13€ 

Assistente Operacional 665,00€ 

Polícia Municipal (agentes) 774,37€. 

Trabalhadores sem contrato de 
trabalho em funções públicas  

RSI -438,81€ 
CEI – 87,76€ 

Estágio Nível IV – 570,45€; 
Estágio Nível V – 614,33€; 
Estágio Nível VI – 724,04€  

Tabela 5 -Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as da Câmara Municipal, por carreira/categoria21 Fonte: CM 
Trofa, 2020 

No que respeita à análise por modalidade de vínculo, não se afere grande diferença entre 
géneros, sendo que 84% dos trabalhadores e 93% das trabalhadoras possuem um vínculo 
contratual de contrato trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. Apenas se 
destaca na modalidade “outra” a expressividade de 11% dos trabalhadores homens com este 
tipo de vínculo.  

 
21 Esta tabela procura responder aos indicadores CIG referentes ao ganho médio mensal dos trabalhadores da Câmara 
Municipal da Trofa [indicador nº 8; nº 9; nº 10; nº 11; nº 12; nº 14]. 
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Informática Polícia Outros Total

H 5 27 16 45 5 4 1 103

% 5% 26% 16% 44% 5% 4% 1% 100%

M 11 56 48 110 1 1 5 232

% 5% 24% 21% 47% 0% 0% 2% 100%

Distribuição das trabalhadoras e trabalhadores por carreira e género (n/%)
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Gráfico 2 - Distribuição % das trabalhadoras e trabalhadores por modalidade de vínculo e género. Fonte: Balanço 
Social da CMTrofa, 2020 

 

Ainda no que concerne ao tipo de vínculo, quando analisados os prestadores de serviços, seja 
na modalidade de contrato tarefa, seja na modalidade de avença, as mulheres apresentam-se 
com maior expressão (68%).  

Prestação 
de serviços 

Homem Mulher Total 

Tarefa 33% 67% 100% 

Avença 30% 70% 100% 

Total 32% 68% 100% 

Tabela 6 – Modalidade de prestação de serviços, por género (%). Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 

Analisando a distribuição das idades das trabalhadoras e trabalhadores do Município por 
escalões etários, não se destaca uma análise por género, visto que as trabalhadoras encontram-
se representadas, em todos os escalões, de forma expressiva. Sendo que 25,7% das 
trabalhadoras encontram-se com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos de idade, 
seguindo-se o escalão dos 35-39 anos com 15,8%. Esta reflexão vai de encontro a uma análise 
mais geral, visto que 35,2% das trabalhadoras e trabalhadores encontram-se no intervalo de 
idades entre os 40 e 49 anos, seguindo-se os escalões 55–59 anos (16,4%) e depois os 35-39 
anos (15,8%).  

O Município da Trofa, apresenta assim uma Taxa de envelhecimento22 na ordem dos 28,4%.  

 

 

 

 
22 Taxa de envelhecimento: total de trabalhadores com 55 e mais anos/ total geral de trabalhadores X 100 
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Escalão 
Etário 

Sexo Dirigente 
intermédio 

técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Polícia Outros Total % 

20-24 
Anos 

H  - -  - 1 - - - H 1 0,3% 

M  - - - - - - - M 0   

T  - - - 1 - - - T 1 0,3% 

25-29 
anos 

H -  4 - - - - - H 4 1,2% 

M  - 2 1 -  - - - M 3 0,9% 

T  - 6 1 - - - - T 7 2,1% 

30-34 
anos 

H  - 2 1 1 - - - H 4 1,2% 

M  - 6 - 6 - 1 - M 13 3,9% 

T  - 8 1 7 - 1 - T 17 5,1% 

35-39 
anos 

H 1 8   1  - - - H 12 3,6% 

M 2 19 10 9  - - - M 41 12,2% 

T 3 27 10 10  - - - T 53 15,8% 

40-44 
anos 

H 1 6 1 2 4 2   H 16 4,8% 

M 6 15 8 11  - - 1 M 41 12,2% 

T 7 21 9 13 4 2 1 T 57 17,0% 

45-49 
anos 

H 1 3 5 6  - - 1 H 16 4,8% 

M 2 12 10 18  - - 3 M 45 13,4% 

T 3 15 15 24  - - 4 T 61 18,2% 

50-54 
anos 

H   1 3 8  - 1 -  H 13 3,9% 

M 1 2 7 21  - - - M 31 9,3% 

T 1 3 10 29 -  1 - T 44 13,1% 

55-59 
anos 

H 1 2   18  - - - H 21 6,3% 

M  - - 7 27 - - - M 34 10,1% 

T 1 2 7 45  - - - T 55 16,4% 

60-64 
anos 

H  - 1 3 8 - - - H 12 3,6% 

M  - - 5 17 - 1 - M 23 6,9% 

T  - 1 8 25 - 1 - T 35 10,4% 

65-69 
anos 

H 1  - 3 - - - - H 4 1,2% 

M  - - 1 - - - - M 1 0,3% 

T 1  - 4 - - - - T 5 1,5% 

Tabela 7 - Distribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores do Município, por cargo/carreira, segundo o escalão 
etário e Género. Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 

No que concerne ao grau de escolaridade a maior parte das trabalhadoras e trabalhadores 
possuem o 12º ano de escolaridade (30,1%), seguindo-se o nível de licenciatura com 26,6%.   

Na distribuição por género, as trabalhadoras do Município da Trofa encontram-se com 
representação superior aos trabalhadores, em todos os níveis de ensino, à exceção dos 4 anos 
de escolaridade, que é o único nível de escolaridade em que os homens (3,6%) têm maior 
representação que as mulheres (2,1%).  
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Gráfico 3 - Distribuição % das trabalhadoras e trabalhadores por nível de escolaridade e género. Fonte: Balanço 
Social da CMTrofa, 2020 

 

Já no que concerne à distribuição das trabalhadoras e trabalhadores por nível de escolaridade e 
carreira, verifica-se que é no cargo/carreira de Assistente Operacional onde se verifica a maior 
amplitude no que concerne aos níveis de ensino, que vai desde os 4 anos de escolaridade até à 
licenciatura. Já na carreira de Assistente Técnico a amplitude vai desde o 9º ano até à 
licenciatura. De ressalvar que ao nível do doutoramento, existem 2 trabalhadoras na categoria 
técnica superior e dirigente intermédio.  

 

Grau de 
escolaridade 

Sexo Dirigente 
intermédio 

técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Polícia Outros Total (n) 
 

% 

4 anos de 
escolaridade 

H  - - - 12 - - - H 12 3,6% 

M  - - - 7 - - - M 7 2,1% 

T  - - - 19 - - - T 19 5,7% 

6 anos de 
escolaridade 

H  -  - - 18 - - - H 18 5,4% 

M  - - - 24 - - - M 25 7,5% 

T  - - - 43 - - - T 43 12,8% 

9º ano ou 
equivalente 

H - - 1 10 - - - H 11 3,3% 

M  - - 2 38 - - - M 40 11,9% 

T  - - 3 48 - - - T 51 15,2% 

11º ano de 
escolaridade 

H  - - 1 2 - - - H 3 0,9% 

M - - 5 1 - - - M 6 1,8% 

T  - - 6 3 - - - T 9 2,7% 

12º ano ou 
equivalente 

H  - - 14 2 - 3 4 H 24 7,2% 

M  - - 39 36 - 1 1 M 77 23,0% 

T  - - 53 38 - 4 0 T 101 30,1% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

4 anos 6 anos 9º ano 11º ano 12º ano Bacharelato Licenciatura MestradoDoutoramento
% 3,6 2,1 5,7 5,4 7,5 12, 3,3 11, 15, 0,9 1,8 2,7 7,2 23, 30, 0,0 0,9 0,9 7,8 18, 26, 2,7 3,0 5,7 0,0 0,3 0,3

Distribuição das trabalhadoras e trabalhadores por nível de escolaridade e género (%)
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Bacharelato H  - - 0 - - - - H 0 0,0% 

M  - - 3 -  - - - M 3 0,9% 

T  - - 3 - - - - T 3 0,9% 

Licenciatura H 4 19 0 1  - 2 - H 26 7,8% 

M 7 47 2 3 -  0  - M 63 18,8% 

T 11 66 2 4 -  2  - T 89 26,6% 

Mestrado H 1 8  - - - - 0 H 9 2,7% 

M 3 5  - - - - 1 M 9 2,7% 

T 4 13  - - - - 1 T 18 5,4% 

Doutoramento H 0 0 -  - - - - H 0 0,0% 

M 1 1 - - - - - M 2 0,6% 

T 1 1 - - - - - T 2 0,6% 

Tabela 8 - Distribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores do Município, por cargo/carreira, segundo o grau de 
escolaridade e Género. Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 

As trabalhadoras e trabalhadores portadores de incapacidade (n=17), representam 5,1% do total 
dos recursos humanos, e destes, 58,8% são mulheres.  

No que respeita às horas de trabalho extraordinário e tipo de descanso semanal, os dados 
recolhidos no balanço social de 2020, apontam para uma manutenção do modelo tradicional de 
divisão sexual de papéis, nas esferas profissionais e familiares. Quando tida em consideração a 
contagem das horas de trabalho extraordinário verifica-se uma diferença muito elevada, com os 
homens a registarem um valor claramente superior. A mesma tendência verifica-se no descanso 
semanal, independentemente do dia em que ocorre. Não obstante, estes resultados também 
podem ser explicados pela natureza de algumas funções que exigem a necessidade de trabalho 
extraordinário e que maioritariamente são desempenhadas por homens. 

 

Gráfico 4 - Contagem de horas por trabalho extraordinário diurno e tipo de descanso semanal, por género. Fonte: 
Balanço Social da CMTrofa, 2020 
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No total houve 8574 dias de ausência ao trabalho durante o ano de 2020, havendo uma 
incidência maior nas trabalhadoras (cerca de 75,4% do total de dias de ausência). Esta relevância 
acontece na generalidade dos cargos/carreira, apenas ultrapassado pelos trabalhadores nas 
carreiras de Informática e Polícia. O Cargo onde existe maior absentismo é do de Assistente 
Operacional. O motivo de ausência mais presente é por doença (74,5%), seguido da Proteção na 
Parentalidade (8%) e por acidente em serviço ou doença profissional (7%). De salientar que na 
Assistência a Familiar e na Proteção na parentalidade, as faltas são quase exclusivas de mulheres 
trabalhadoras, perpetuando aqui os papéis de género, associado à mulher cuidadora.  

Motivo de 
ausência 

Sexo Dirigente 
intermédio 

técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Informática Polícia Outros Total % 

Proteção na 
parentalida
de 

H  - 28 - - - - - H 28 0,3% 

M  - 581 - - - - 75 M 656 7,6% 

T  - 609 - - - - 75 T 684 8,0% 

Falecimento 
de familiar 

H 2 11 0 32  - - - H 45 0,5% 

M 0 11 21 27  - - - M 59 0,7% 

T 2 22 21 59  - -  - T 104 1,2% 

Doença H 0 133 176,5 876,5 103 6,5 0 H 1295 15,1% 

M 118,5 967 1528,5 2349 4 112,5 12 M 5091 59,3% 

T 119 1100 1705 3226 107 119 0 T 6387 74,5% 

Por acidente 
em serviço 
ou doença 
profissional 

H  - 87 38 297  - 48 -  H 470 5,5% 

M  - 16 92 48  - 0  - M 156 1,8% 

T  - 103 130 345  - 48  - T 626 7,3% 

Assistência 
a familiares 

H 0 0 0 39  -  -  - H 39 0,5% 

M 12 52 38 30  -  -  - M 132 1,5% 

T 12 52 38 69  -  -  - T 171 2,0% 

Trabalhador
-Estudante 

H  -  - 0    -  -  - H 0 0,0% 

M  -  - 6    -  -  - M 6 0,1% 

T  -  - 6    - -   - T 6 0,1% 

Por conta 
do período 
de férias 

H 2 36 19 62,5 17 10 0 H 146 1,7% 

M 11 104,5 64 35 1 6 3 M 224 2,6% 

T 13 141 83 98 18 16 3 T 371 4,3% 

Greve H  -  - 1 2 -  0   H 3 0,0% 

M  -  - 2 4  - 1   M 7 0,1% 

T  - -  3 6  - 1   T 10 0,1% 

Outros H 3 16 6 51  - 5 8 H 89 1,0% 

M 7 39 30 51  - 1 1 M 130 1,5% 

T 10 55 36 102  - 6 9 T 219 2,6% 

TOTAL H 7 311 241 1360 125 73 0 H 2117 24,7% 

M 149 1771 1782 2544 7 120 91 M 6464 75,4% 

T 156 2082 2022 3904 132 192 91 T 8579 100% 

Tabela 9 - Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por motivo de ausência, segundo o 
cargo/carreira e género. Fonte: Balanço Social da CMTrofa, 2020 

 

No que concerne ao investimento em formação dos recursos humanos do Município da Trofa, 
afere-se a realização de várias ações de formação ao longo de 2020, destinadas à maioria das 
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categorias/ carreiras profissionais/ cargos, atingindo um total de 105 formandos, 
correspondendo a um volume de formação de 8631 horas.  

   

Categoria 
Profissional/ 

Carreira/Cargo  

Assistentes 
Operacionais 

Assistentes 
Técnico 

Técnico 
Superior  

Cargos 
Dirigentes ou 

Políticos 

Nº total de 
formandos 

Volume de 
Formação 

(horas) 

Nº de formandos 0 32 51 22 105 8 631 h 

Tabela 10 - Nº de Formandos que participaram em ações de formação, por Categoria/Profissional/Carreira/Cargo e 
volume total de formação, em 2020. Fonte: CM Trofa 

Estes dados representam uma taxa de investimento em formação23 de 1,15%, sendo que os 
dados não se apresentam desagregados por género, sendo uma informação a reter para futuro. 

 

 

  

 
23 Taxa de investimento em formação: total de despesas anuais com formação/ total de encargos com pessoal X 100 
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6.2 Práticas e perceções de Igualdade  
 

a) A análise ao Autodiagnóstico 
De modo a fazer-se um correto diagnóstico da situação atual do Município e das atividades que 
desenvolve na sua envolvente, no que concerne à igualdade entre mulheres e homens, foi 
ministrado a colaboradores e colaboradoras da autarquia24 o instrumento de autodiagnóstico 
com vista à identificação dos aspetos sobre os quais é necessário intervir e introduzir mudança, 
de modo a fazer uma mais rápida e eficaz identificação de necessidades, para elaboração e 
implementação do plano de ação correspondente. Este instrumento tem como objetivo avaliar 
as práticas e perceções de (des)igualdade, nas esferas públicas e privadas, nas seguintes 
temáticas/dimensões25: 

Neste ponto procuramos fazer uma análise qualitativa de resultados do inquérito de 
autodiagnóstico, tendo em conta todo o conjunto de dimensões de análise e respetivos 
indicadores do mesmo.  

Ao trabalhar estas matérias é importante assumir o risco da subjetividade que uma mesma 
atitude ou comportamento pode representar em função de quem a vivencia. Já que cada um/a 
interpreta a realidade em função das suas vivências e experiências de vida, assim como, os seus 
valores e crenças.  A realidade não é factual, sendo interpretada em função da informação que 
temos disponível ou, muitas vezes, derivado de um determinado contexto. 

Salienta-se ainda que a análise apenas tem em conta a perceção dos/as inquiridos/as baseada 
na informação que os/as mesmos/as têm, o que significa que algumas respostas podem não 
corresponder às práticas levadas a cabo pelo Município na área de igualdade de oportunidades 
e de género. Esse é também o valor acrescentado desta análise, ou seja, tão importante como 
as práticas existentes é a perceção que as pessoas têm dessas mesmas práticas, que pode ou 
não ser coincidente. 

Analisando os resultados, e na sequência da contabilização dos totais obtidos com as respostas, 
e de forma a permitir uma análise mais consequente dos resultados alcançados, obteve-se um 
total de 76 pontos, o que classifica o Município segundo Pernas, Fernandes e Guerreiro (2008) 
como uma entidade Boa (resultados entre 60 e 80 pontos) em termos de Igualdade de Género. 

Desta forma depreende-se que é um Município preocupado em tomar iniciativas que vão para 
além do que está legislado sobre igualdade de género e conciliação entre trabalho e vida 
familiar, resultado da assunção de um conjunto de políticas e práticas de gestão direcionadas 
para a promoção da Igualdade de Género. Caminhando para uma entidade de excelência neste 
domínio, criou já as bases para a implementação sustentada da Igualdade de Género como um 
dos vetores centrais da sua cultura. No futuro, esta entidade deverá, como resultado da 
identificação dos pontos menos positivos resultantes deste instrumento, encetar um conjunto 
de medidas que lhe permitam tornar-se uma entidade líder nestas questões. 

 
24 O instrumento de autodiagnóstico foi disponibilizado junto da Vereadora do Pelouro de Ação Social; da Divisão da 
Educação, Ação Social e Saúde; da Divisão dos Recursos Humanos; do Serviço de Comunicação e Sistemas de 
Informação e junto do Gabinete de Apoio à Vítima e Igualdade.  
25 Adaptado de: Pernas, Fernandes & Guerreiro (2008). Guião para a Implementação de Planos de Igualdade na 
Administração Pública Local, ISCTE 
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Apresenta-se de seguida a análise às 4 dimensões do autodiagnóstico: Planeamento estratégico; 
Gestão de recursos humanos; Comunicação; Relação com a comunidade. 

 

Relativamente a esta dimensão de planeamento estratégico, esta visa debruçar-se sobre a 
Estratégia, Missão e Valores da Entidade, aferindo-se que no seu planeamento estratégico 
apresenta objetivos que visam a promoção da igualdade entre mulheres e homens e na sua 
missão existem referências à igualdade de género e à não discriminação entre mulheres e 
homens. Destaca-se igualmente como ponto forte, a estrutura já existente (GAVI) direcionada 
para as questões da igualdade de género.  

No entanto, afere-se que o princípio da igualdade de género não está incorporado nos valores 
estratégicos, não se encontrando formalmente expressa em vários documentos da instituição. 
No que concerne à relação com as partes interessadas, entidades externas por si tuteladas e na 
externalização de serviços, deverá haver uma preocupação pela verificação do cumprimento dos 
princípios da igualdade de género e não discriminação. 

 

No que respeita à dimensão de Recursos Humanos, e relativamente à sub-dimensão 
Recrutamento e seleção, o Município da Trofa cumpre com os princípios da igualdade e não 
discriminação em função do sexo quer nos anúncios, quer nos critérios e procedimentos de 
recrutamento e seleção, e de nomeação interna, assegurando princípios de neutralidade.  

Não obstante, deverá manter a informação relativa aos processos de recrutamento e seleção, 
tratada por sexo.  

Relativamente às sub-dimensões Formação contínua, Gestão de carreiras e remunerações, 
Diálogo social e participação de trabalhadores/as e Respeito pela dignidade das mulheres e 
dos homens no local de trabalho, observa-se que o Município da Trofa cumpre positivamente 
todos os itens do diagnóstico, promovendo formação certificada sobre a temática da igualdade 
entre mulheres e homens e incentivando a frequência da mesma, tratando os dados relativos à 
frequência das ações por género. Tem presente o princípio da igualdade e da não discriminação 
em função do sexo, na atribuição de remunerações complementares, na nomeação para cargo 
de chefia e/ou órgão de decisão, promovendo condições de igualdade e visando a redução de 
elementos subjetivos de discriminação baseada no sexo, nos processos de avaliação de 
desempenho, não penalizando mulheres ou homens pelas suas responsabilidades familiares.  

A entidade possui normas escritas que garantam o respeito pela dignidade de mulheres e 
homens no local de trabalho, dispondo de procedimentos específicos para reparação de danos 

•Estratégia, Missão e Valores 

Planeamento estratégico

•Recrutamento e seleção de pessoal;
•Formação contínua;
•Gestão de carreiras e remunerações;
•Diálogo social e participação de trabalhadores/as;
•Respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho;
•Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
•Benefícios directos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias;
• Proteção na maternidade e na paternidade. 

Gestão de Recursos Humanos
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decorrentes da violação desse respeito pela dignidade, no entanto, não apresenta queixas 
formais de casos de discriminação em função do sexo.  

Os trabalhadores e as trabalhadoras são incentivados a apresentarem sugestões que 
contribuam para a igualdade entre mulheres e homens, a conciliação entre a vida profissional, 
familiar e pessoal e a proteção da maternidade e da paternidade.  

Não obstante, quando se avalia a satisfação dos trabalhadores e das trabalhadoras, não são 
considerados os aspetos da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e da proteção 
da maternidade e paternidade.  

Nas sub-dimensões Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e Proteção na 
maternidade e na paternidade, os/as inquiridos/as indicam que o Município da Trofa possibilita 
a opção por horários de trabalho flexíveis, a adaptação do tempo semanal de trabalho e a 
possibilidade a tempo parcial a trabalhadores e trabalhadoras com vista à conciliação entre a 
vida profissional, familiar e pessoal. Encarar de modo igual o exercício dos direitos parentais e 
dos direitos de assistência à família por parte das trabalhadoras e dos trabalhadores.  

No que respeita à sub-dimensão Benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas 
famílias, é percecionado pelos/as inquiridos/as a existência de medidas de apoio a 
trabalhadores e a trabalhadoras com situações familiares especiais (ex.: famílias monoparentais, 
familiares com deficiência, familiares com doença crónica, trabalhadores/as com netos/as de 
filhos/as adolescentes); concede apoios financeiros ligados à educação de filhos e filhas e apoios 
financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar.  

Não obstante, afere-se a lacuna a nível dos equipamentos próprios e serviços de apoio de 
proximidade (ou protocolos) seja na área da infância e juventude, terceira idade ou deficiência. 
Percecionam a ausência de apoio financeiro para pagamento de serviços de acolhimento a filhos 
e filhas, assim como a ausência de serviços de saúde nas suas instalações, alargado a familiares 
dos trabalhadores e das trabalhadoras.  

 

Na comunicação externa e comunicação interna é tido em consideração o princípio da 
igualdade e não discriminação em função do sexo e são utilizadas formas gramaticais inclusivas 
e neutras, utiliza linguagem e imagens não discriminatórias em função do sexo na publicidade e 
na promoção das suas atividades. 

É percecionado pelos/as inquiridos/as a ausência de análise de documentos e relatórios internos 
com dados apresentados desagregados por sexo, e ainda a ausência de informação relativa aos 
direitos e deveres dos trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de igualdade e não 
discriminação em função do sexo, maternidade e paternidade. 

 

• Interna e Externa.

Comunicação

•Solidariedade;
•Saúde e educação;
•Desporto e lazer;
•Cultura

Relação com a comunidade
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Nesta sub-categoria afere-se que o Município da Trofa desenvolve iniciativas, dirigidas à 
comunidade, de sensibilização para as questões de igualdade de género e não-discriminação de 
sensibilização para as questões da violência sexual e do tráfico de seres humanos. Desenvolve 
igualmente iniciativas dirigidas à educação e prevenção da violência doméstica e do bullying 
dirigidos contra qualquer dos sexos. Tem promovido junto dos meios de comunicação social 
local o debate público sobre as questões da igualdade de género e não discriminação e fomenta 
e desenvolve iniciativas que assegurem a continuidade do percurso escolar das crianças do sexo 
feminino e do sexo masculino, evitando o abandono precoce da escola.  

A Entidade apoia iniciativas de promoção e prevenção da saúde dirigidas a mulheres e a homens 
de diferentes faixas etárias. 

A Entidade apoia iniciativas culturais mobilizadoras de uma maior consciência coletiva no 
domínio da igualdade de género, disponibilizando o acesso e utilização de instalações de cultura, 
desporto e lazer promovendo atividades inclusivas e promove e incentiva a participação cívica 
e associativa de mulheres e homens.  

A entidade proporciona a disponibilização de serviços de apoio social e jurídico a mulheres e a 
homens, assim como, promove ou incentiva a criação de infra-estruturas de apoio à mulher ou 
ao homem em situação familiar de mono-parentalidade. 

Não obstante, os/as inquiridos/as destacam que o Município da Trofa já desenvolve diversas 
iniciativas dirigidas à comunidade de sensibilização em diversas áreas, mas são da opinião que 
a instituição não tem iniciativas de reconhecimento de boas práticas coletivas (institucionais 
e/ou empresariais) e individuais no domínio da igualdade de género, nem o desenvolvimento 
de ações que visem a promoção da atividade empreendedora do sexo sub-representado, que 
para o Município da Trofa, representa o sexo feminino.  

 

b) A análise ao Diagnóstico interno 
Para efeitos de perceção da situação de género ao nível dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Município da Trofa foi feita uma auscultação com as diferentes unidades orgânicas e suas 
trabalhadoras e trabalhadores, mediante a aplicação de um inquérito por questionário26 
disponibilizado para preenchimento online para que as pessoas pudessem responder 
diretamente, tendo sido também facultado em suporte de papel para trabalhadoras e 
trabalhadores sem acesso regular a meios informáticos. 

O questionário enquadra-se na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
2018-2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, 
alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, encontra-se dividido em 4 
partes:  

(I) Caracterização do/a trabalhador/a;  
(II) Uso do tempo na esfera laboral; 
(III) Uso do tempo na esfera pessoal/familiar; 
(IV) Estereótipos, atitudes e valores de género. 

 
26 adaptado do Guia para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação e 
Emprego, CIG, 2016 



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

30 

Na última secção do inquérito (IV) pretendeu-se obter a perceção individual acerca dos 
estereótipos, atitudes e valores de género, estando organizada a informação por diferentes 
áreas:  

(1) Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres;  

(2) Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral;  

(3) Valores igualitários;  

(4) Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho;  

(5) Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na organização; 

(6) Clima organizacional.   

Os dados obtidos através deste questionário, servem agora de base a esta dimensão do 
diagnóstico.  

 

i. Perfil Socioprofissional dos/as Inquiridos/as 
Responderam ao questionário 198 pessoas, correspondendo a uma representação de 59,1% do 
total das trabalhadoras e trabalhadores do Município, sendo que destes que responderam 
78,8% são mulheres e 21,2% são homens. 

A maioria das pessoas que respondeu ao questionário (71,2%) tem idade compreendida entre 
os 36 e os 55 anos de idade. É nos escalões mais jovens (26-45) onde se verifica maior 
preponderância das respostas por parte das trabalhadoras do sexo feminino (51%) por 
comparação aos trabalhadores do sexo masculino.  

A participação foi mais equitativa quando considerado o escalão etário dos 46-55 anos (H: 
40,5%; M: 34%). 

 

Gráfico 5 - Trabalhadoras/es que responderam ao inquérito, por escalão etário e género 

 

Quanto às habilitações escolares concluídas, estamos perante dados que nos indicam que 53,8% 
das pessoas inquiridas possuí habilitações entre o ensino secundário (25,6%) e a licenciatura 
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(23,1%), comparando com 50% dos inquiridos do género masculino, cujas habilitações escolares 
estão entre a Licenciatura (31%) e o Mestrado (19%), estes sobrepõem-se representativamente 
em relação às trabalhadoras, nos graus de escolaridade do 1º ciclo (4,8%) e 3º ciclo (9,5%) do 
ensino básico.  

 

Gráfico 6 - Habilitações escolares concluídas, por género (%) 

 

No que concerne ao estado civil, apenas 156 inquiridos/as responderam a esta questão, sendo 
que desses, 61,1% referem estar casado/a, seguindo-se os 15,7% solteiros/as. No que refere à 
distribuição de género, verifica-se que as mulheres estão mais representadas nas categorias de 
divorciado/a (14,7% ) e em união de facto (9%), por comparação aos homens, que estão mais 
representados na categoria casado/a (6,7%) e solteiro/a (21,4%).  

 

Gráfico 7 – Estado Civil, por género 

 

Já no que respeita à existência de filhos, 78,3% refere ter filhos, e dos que referem ter filhos, 
48,3% refere ter 2 filhos e 43,4% refere ter apenas 1 filho. Quando questionados em relação à 
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composição do seu agregado familiar, 47% refere morar com o cônjuge e filhos, indo de 
encontro às tipologias de família nuclear ou simples, onde se verifica uma só união entre adultos 
e um só nível de descendência pais e seu(s) filho(s). 

Composição do agregado familiar N % 

Cônjuge 30 15,2 

Cônjuge, Filhos 93 47,0 

Cônjuge, Filhos, Outras pessoas 3 1,5 

Cônjuge, Filhos, Pais 4 2,0 

Cônjuge, Outras pessoas 1 0,5 

Cônjuge, Pais 2 1,0 

Filhos 24 12,1 

Filhos, Pais 3 1,5 

Outras pessoas 6 3,0 

Pais 11 5,6 

Pais, Outras pessoas 4 2,0 

Vive só 17 8,6 

Total 198 100,0 

Tabela 11 - Composição do agregado familiar dos/as inquiridos/as 

 

A análise da população inquirida, tendo como referência a sua categoria profissional afere-se 
que 41,4% dos inquiridos correspondem ao cargo/carreira de Assistente Operacional, seguindo-
se o Técnico Superior. Numa distribuição de género, as mulheres inquiridas representam 43,6% 
de Assistentes Operacionais, enquanto 45,2% dos homens inquiridos correspondem a Técnico 
Superior.  

  
Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico/a 

Técnico/a 
Superior 

Outra Total 

Feminino N 68 21 59 8 156 
 

% 43,60% 13,50% 37,80% 5,10% 100,00% 

Masculino N 14 4 19 5 42 
 

% 33,30% 9,50% 45,20% 11,90% 100,00% 

Total N 82 25 78 13 198 
 

% 41,40% 12,60% 39,40% 6,60% 100,00% 

Tabela 12 - Distribuição dos inquiridos/as por categoria profissional e género. 

Das 13 pessoas que referiram Outra Categoria, estes distribuem-se por Auxiliar de Ação 
Educativa; Chefe de Divisão (não especificada); Estágio; Motorista; Polícia Municipal; Técnico de 
Informática e Trabalhador Independente. 
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Quanto à antiguidade, a maioria dos inquiridos/as trabalha há menos de 5 anos (37,4%) na 
Câmara Municipal da Trofa, seguindo-se os que se encontram ao serviço entre 10 a 14 anos 
(20,7%). De salientar que, em relação a perspetivas de género não há diferenciação entre 
homens e mulheres no que respeita à antiguidade. 

 Antiguidade N % 

Ausência de resposta 3 1,5 

Até 5 anos 74 37,4 

5 a 9 anos 14 7,1 

10 a 14 anos 41 20,7 

15 a 19 anos 30 15,2 

20 a 24 anos 32 16,2 

25 a 29 anos 2 1,0 

30 a 34 anos 1 0,5 

35 a 40 anos 1 0,5 

Total 198 100,0 

Tabela 13 - Antiguidade dos inquiridos/as 

 

ii. Uso do tempo na esfera laboral 
Tomando por referência os inquiridos/as que responderam ao questionário, e no que concerne 
à modalidade de horário praticado, 47,5% tem uma modalidade de horário flexível seguindo-se 
29,3% com horário rígido.  

 
Tipo de horário 
que praticam 

Tipo de horário que 
gostaria de ter 

 
N % N % 

Flexível 94 47,5 79 39,9 

Isenção de horário 11 5,6 16 8,1 

Isenção de horário, Turnos 1 0,5 0 0 

Jornada contínua 17 8,6 43 21,7 

Jornada contínua, Turnos 2 1 0 0,0 

Rígido 58 29,3 35 17,7 

Rígido, Jornada contínua 1 0,5 0 0,0 

Turnos 14 7,1 16 8,1 

Não resposta 0 0 9 4,5 

Total 198 100 198 100,0 

 

 

Tabela 14 - Modalidade de horário praticado e modalidade de horário preferencial 
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No que concerne à distribuição por género dos/as inquiridos/as nas modalidades de horário 
praticado, a maioria das mulheres inquiridas (28,6%) apresenta uma modalidade de horário por 
turnos, seguindo-se com 23,8% a modalidade flexível. As respostas por género masculino, 
apresenta uma modalidade de horário flexível (53,8%), seguindo-se com 34% a modalidade de 
horário Rígido. 

 

Gráfico 8 - Modalidade de horário praticado por género 

 

Perante a possibilidade de escolher a modalidade de horário de trabalho, a preferência no geral 
recai na modalidade de horário Flexível, sendo mais relevante entre as mulheres (46,8%), e a 
modalidade por turnos (33,3%) mais relevante para os homens. A jornada contínua é a segunda 
modalidade preferida, quer pelas mulheres (19,9%), quer pelos homens (28,6%). 

Já no que concerne à duração do tempo de trabalho, 89,4% tem um horário completo, não se 
verificando grande variação entre géneros (M: 91,7%; H:81%).  

Quando questionados sobre o horário praticado, se permite conciliar a vida profissional e a vida 
pessoal, a resposta é perentória (91,4%) referem que sim. E tanto para os trabalhadores como 
para as trabalhadoras, a modalidade de horário praticado permite essa conciliação (M: 92,3%; 
H: 88,1%).  A constituição de família, a maternidade e a paternidade têm, ainda nos dias de hoje, 
um impacto diferenciado nas mulheres e nos homens. Essa diferença reside tanto ao nível das 
expetativas como das práticas e comportamentos – socialmente, espera-se, das mulheres, um 
maior envolvimento na vida familiar e nos cuidados dos filhos. Não obstante, 7,7% das 
trabalhadoras referiu que a modalidade de horário praticado não lhe permite a conciliação 
trabalho-família, sendo que destes, 60% tem uma modalidade de horário flexível. 
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 Gráfico 9 - Adequação do horário de trabalho à conciliação vida profissional e vida familiar  

 

APOIOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DA TROFA 

O Município da Trofa disponibiliza um conjunto de apoios aos seus trabalhadores e 
trabalhadoras. Quando questionados sobre o conhecimento desses apoios 35,4% indica não ter 
conhecimento de qualquer apoio, seguem-se os subsídios educacionais com 18,7% e o apoio 
médico (14,6%) e apoio psicológico (8,6%). As restantes respostas distribuem-se pelo 
conhecimento de diferentes combinações de apoios, sendo presente sempre estes pelo menos 
2 destes tipos de apoio.  

 

Gráfico 10 – Tipo de apoios existentes e que tem conhecimento (%) 

 

Quando questionados/as sobre os apoios dos quais beneficia, 84,9% refere não beneficiar de 
nenhum tipo de apoio. Dos apoios referidos, são o apoio médico e subsídios educacionais que 
surgem como resposta.  Analisando por género, verifica-se que os trabalhadores que 
responderem indicam apenas beneficiar de apoio médico (23,8%), e as trabalhadoras 
beneficiam de apoio médico (6,4%) e subsídios educacionais (5,8%). 
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Gráfico 11 - Tipo de apoios que beneficia 

 

No que concerne a conhecimento de acordos entre o Município da Trofa e parceiros locais, 
26,3% dos inquiridos referiram não ter conhecimento de acordos existentes. Dos que foram 
referidos, os acordos na área da Saúde (assistência médica, dentista, entre outros) foi o mais 
mencionado com 30,3%, seguindo-se dos ginásios 21,2%.  

 

Gráfico 12 - Conhecimento de acordos entre o Município da Trofa e parceiros locais 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO 
No que concerne a ações de formação frequentadas, 36% dos/as inquiridos/as afirmaram terem 
frequentado alguma ação de formação/informação no último ano, promovida pelo Município 
da Trofa.  

Das ações frequentadas, foram as de formação contínua (44,4%) e as ações de participação na 
elaboração de grandes opções para o plano da sua unidade orgânica (34,7%) as que tiveram 
mais adesão, surgindo com menor expressividade a presença em ações na área da igualdade 
entre homens e mulheres (11,1%) e na área do direito laboral (9,7%). 
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Gráfico 13  - Ações de formação/informação frequentadas no último ano promovidas pelo Município da Trofa 

 

PERCEPÇÃO DAS (DES)IGUALDADES 
Quando questionados/as os/as inquiridos/as sobre as perceções de género e da existência de 
situações de desigualdade entre mulheres e homens no Município da Trofa, 77,8% referem que 
na sua opinião não existem situações de desigualdade entre mulheres e homens, contra 19,2% 
que afirmam que na sua opinião existem situações de desigualdade.  

Ao analisar o gráfico que se segue, verifica-se que é no género feminino onde se verifica maior 
percentagem de respostas positivas a esta questão, ou seja, são as mulheres inquiridas que mais 
percecionam a existência de situações de desigualdade.  

 

 

Gráfico 14 - Perceção sobre a existência de situações de desigualdade entre homens e mulheres no Município da 
Trofa, segundo o género 

 

Dos que referem ainda existir situações de desigualdade 13,6% referem que as mesmas têm-se 
mantido constantes e 6,6% referem que essas situações têm diminuído.  

Quando questionados sobre se no âmbito do exercício das suas funções profissionais alguma 
vez foi alvo de situações discriminatórias, 14,6% dos inquiridos/inquiridas responderam 
positivamente. Dos que mencionaram serem alvo de assédio moral em contexto laboral, 14,3% 
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são inquiridos do sexo masculino e 9% são inquiridas do sexo feminino. No que concerne ao 
assédio sexual, consideram-se valores mais residuais.  

Quando questionados sobre outras situações relacionadas com a desigualdade, residualmente 
e como exemplo apontam para a função de motorista ser exercida apenas por trabalhadores do 
sexo masculino27, e a função de assistente operacional ser exercida maioritariamente por 
trabalhadoras do sexo feminino, remetendo para a segregação horizontal. 

Relativamente aos critérios e procedimentos de recrutamento e seleção de recursos humanos 
no Município da Trofa têm presente o princípio da igualdade e da não discriminação em função 
do sexo, 72,7% considera que sim. 

No que se refere à atribuição de remunerações complementares (prémios de desempenho, 
regalias), 52,5% considera, que o Município da Trofa tem presente o princípio da igualdade e 
não discriminação em função do sexo, não penalizando mulheres e homens pelas suas 
responsabilidades familiares (ex. ausências ao trabalho por assistência a familiares, licenças de 
parentalidade), sendo que 37,4% considera desconhecer a atribuição de prémios de 
desempenho ou regalias, para poder responder a esta questão.  

 

iii. Uso do Tempo na Esfera Pessoal e Familiar 
Foram apresentados vários itens relacionados com tarefas associadas à esfera pessoal e familiar, 
e foi pedido que os/as inquiridos/as se posicionassem para cada uma das tarefas em relação a 
quem as realiza com maior frequência. Esses dados encontram-se compilados no gráfico que se 
segue. 

Ao analisar o gráfico, ressalta que a maioria das tarefas são realizadas pelo/a inquirido/a28, 
sendo que a realização das tarefas por ambos, só ganha alguma expressividade (depois da opção 
do/a próprio/a) nas tarefas domésticas; nas compras para a casa; no acompanhamento a 
consultas de descendentes e ascendentes e na participação de atividades relacionadas com o 
voluntariado e participação cívica 

 
27 Como nota, ressalva-se que desde agosto de 2021, o Município da Trofa integrou no seu mapa de pessoal na 
categoria de motorista, uma trabalhadora do sexo feminino.  

28 Sabendo que 79% dos/as inquiridos/as são do sexo feminino, percebe-se pela análise do gráfico que estas estão 
representadas na grande maioria das respostas que se referem ao/à próprio/a. 
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Gráfico 15 - Relação de tarefas realizadas, por identificação de quem as realiza (com maior frequência) 

 

Cruzando a variável executar tarefas domésticas pelo género, verifica-se que claramente há uma 
preponderância do género feminino, seja pelos 64,10% do sexo feminino que responderam o 
próprio, seja pelos 42,9% dos inquiridos do sexo masculino que responderam o cônjuge.   
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Cônjuge Ambos O/A 
Próprio/a, 
Outros 

Outros N/A 

Feminino 64,10% 3,80% 14,70% 2,50% 1,90% 12,8% 

Masculino 16,70% 42,90% 26,20% 4,80% 7,10% 2,40% 

Tabela 15 - Realização das tarefas domésticas, por sexo 

 

Ponderou-se uma associação de género entre as tarefas e a realização das mesmas, e para tal 
aplicou-se o teste de Qui-quadrado de Pearson (χ²) para aferir a associação entre variáveis 
(género e tarefas domésticas), tendo-se confirmado que esta associação existe e é 
estatisticamente significativa (χ²= 66,762, valor p= ,000 i.e. p≤0,05). 

Fez-se o mesmo exercício para as restantes tarefas mencionadas, sendo que iremos apresentar 
aquelas cuja associação se verificou estatisticamente significativa.  

No questionário distinguiram-se algumas tarefas domésticas em particular, assim, e no que 
concerne à tarefa fazer compras para a casa as respostas indicam que é uma tarefa 
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essencialmente realizada pelo sexo feminino, já que 60,3% das inquiridas responderam a 
própria, seguindo-se de ambos com 12,2%. Já no que respeita aos inquiridos do sexo masculino, 
45,2% referem ser o próprio, seguindo-se de 26,2% o cônjuge.  

Fazer compras para 
a casa 

O/A 
Próprio/a 

Cônjuge Ambos O/A 
Próprio/a, 
Outros 

Outros N/A 

Feminino 60,3% 9,0% 12,2% 0,00% 2,6% 16,0% 

Masculino 45,2% 26,2% 19,0% 2,4% 2,4% 4,80% 

Tabela 16 - realização de compras para a casa, pela variável género 

 

Encontrámos ainda uma associação estatisticamente significativa entre estas variáveis sendo o 
valor χ² de 18,375 e o valor p ,005. Isto significa que da amostra do presente diagnóstico, o facto 
de ser mulher está associado ao facto de fazer as compras para a casa. 

No que concerne à tarefa de acompanhamento dos filhos nos estudos/reuniões de pais, 
acompanhamento do estudo, 42,3% das inquiridas do sexo feminino referem serem as próprias 
a executar esta tarefa, seguindo-se 10,9% que refere ambos. Dos inquiridos do sexo masculino 
26,2% refere o cônjuge, seguindo-se de 19% que referem ser o próprio. A aplicação do teste 
apresenta os valores de χ² de 17,922 e o valor p,001, indicando associação entre a tarefa e o 
género.  

O mesmo aconteceu para a tarefa de acompanhamento a consultas de descendentes e 
ascendentes em que 59% das respostas do sexo feminino referem ser a própria, seguindo-se 
11,5% ambos. No que concerne ao sexo masculino, 28,6% referem ser o próprio, seguindo-se 
com 19%, o cônjuge e ambos.  Sendo o valor χ² de 27,181 e o valor p,000, confirmamos a relação 
entre a variável género e o acompanhamento a consultas de descendentes e ascendentes. 

Neste diagnóstico foi possível apurar que existe uma tarefa doméstica onde a tendência se 
inverte, ou seja, existe uma relação e associação entre variável género e a tarefa realizada, mas 
com o facto de quem a realiza ser o homem. Essa tarefa consiste em fazer reparações em casa 
sendo que 12,8% das mulheres referem fazê-lo, mas são os homens que a assumem com mais 
evidência (64,3%). Estatisticamente, esta associação positiva é sustentada pelo valor χ² de 
52,572 e valor p= ,000.  

A tarefa doméstica onde parece ser indiferente o sexo do/a inquirido/a é ir levar e/ou buscar as 
crianças à escola. Para esta tarefa doméstica as mulheres têm uma percentagem mais elevada 
(36,5%) que referem ser a própria, seguindo-se ambos com 11,5%, sendo que a percentagem de 
homens que refere ser o cônjuge é de 21,4%, seguindo-se o próprio (16,7%) e só depois a opção 
de ambos (14,3%). Nesta tarefa em particular não existe uma associação estatisticamente 
significativa no que diz respeito ao sexo sendo o valor χ² de 10,878 e o valor p= ,092. No que 
concerne em participar em atividades relacionadas com o voluntariado e/ou participação cívica, 
a associação entre a mesma e o género não é verificável, visto que o valor χ² de 4,471 para um 
valor p= ,613.  



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

41 

Quando questionados sobre a frequência29 com que realizam as tarefas, destacam-se que 77,3% 
dos/as inquiridos/as referem executar sempre as tarefas domésticas, seguindo-se com 65,2% as 
compras para a casa e com 49% o acompanhamento a consultas de descentes e/ou ascendentes 
e o acompanhamento em situações de doença dos descentes e/ou ascendentes. 

As tarefas realizadas com uma frequência mais esporádica (com a opção de resposta às vezes) 
surge associada às reparações em casa (46,5%) e à participação em atividades relacionadas com 
voluntariado e/ou participação cívica (44,9%). 

 

Gráfico 16 - Tarefas realizadas por frequência de execução das mesmas. 

 

BENEFÍCIOS PARA A CONCILIAÇÃO FAMILIAR E PROFISSIONAL 
Nesta dimensão do questionário, os/as trabalhadores/as foram inquiridos/as se gostariam de 
ter benefícios no sentido de melhor conciliar a vida familiar e profissional.  

Esses benefícios concretizavam-se em serviços de apoio ao trabalho doméstico (engomadoria, 
costura, pequenas reparações), equipamentos de apoio (creche, jardim de infância, centro de 
dia, apoio domiciliário e lar de idosos), serviços de babysitting e colónias de férias (e 
eventualmente outros que gostassem de referir). 

Verifica-se que a opção de serviço de apoio ao trabalho doméstico foi a opção que mais foi 
selecionada (62,%), seguindo-se os equipamentos de apoio (33,9%) e colónias de férias para 
filhos (22,4%). 

 
29 Os/as inquiridos/as tinham de se posicionar face à seguinte escala: Sempre; Às vezes; Não realiza; N/A 
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Gráfico 17 - Benefícios identificados para conciliar a sua vida familiar e profissional 

 

Os/as inquiridos/as também que referiram outras opções, das quais se destacam a redução de 
horário para quem tem filhos menores de 6 anos; manter o teletrabalho como uma opção 
disponível (para além da situação pandémica); disponibilizar atividades de lazer; 
subsídios/apoios para filhos estudantes. 

No gráfico seguinte, apresenta-se o tipo de benefícios por género dos/as inquiridos/as. Afere-se 
que 73,8% do género masculino e 58,7% do género feminino, identificaram os serviços de apoio 
ao trabalho doméstico como o principal benefício que gostariam de obter para a conciliação da 
vida familiar e profissional, seguindo-se os equipamentos de apoio (H:26,2%; M:36%).  

 

Gráfico 18 - Benefícios identificados para conciliar a sua vida familiar e profissional, por género 

 

Nesta questão estimámos que pudesse existir uma associação entre a existência de filhos no 
agregado e o facto do/da trabalhador/a referir a necessidade de usufruir de determinados 
benefícios para a conciliação da vida familiar e profissional, no entanto, face ao valor de χ² de 
19,610; p=,238, verifica-se que não existe uma relação entre as duas variáveis. Por outro lado, 
considerámos a eventual ligação entre o tipo de agregado familiar e o usufruto de benefícios 
para a conciliação da vida familiar e profissional, no entanto, também não se verifica ser 
significativa esta associação (de χ² de 176,880; p=,467). 
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iv. Estereótipos, Atitudes e Valores de Género 
Neste ponto serão apresentados um conjunto de itens de análise que pretenderam obter a 
perceção individual de cada inquirido e inquirida acerca dos estereótipos, atitudes e valores de 
género. Esta análise está organizada por diferentes áreas:  

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres;  
ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral;  
iii. Valores igualitários;  
iv. Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho;  
v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na organização; 
vi. Clima organizacional.  

Face a cada área, foram apresentadas várias afirmações, e solicitado que se posicionassem face 
a uma escala de concordância30. 
 

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres 

Na amostra deste diagnóstico, a opinião relativamente a papéis de homens e mulheres na 
família não é muito divergente entre sexos, ou seja, para a mesma questão tanto homens como 
mulheres estão de acordo ou em desacordo, apenas em número diferente.  

Pela análise da tabela que se segue, verifica-se que para várias afirmações, ambos os sexos estão 
em discordância (total ou parcial), os itens que se seguem foi onde se verificou maior 
expressividade de discordância para ambos os sexos:  

-Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a mãe e não o pai a faltar ao trabalho para 
cuidar dele/a (M: 67,3%; H:73,8%);  

-O homem só deve ajudar em casa quando a mulher de todo não puder (M: 94,9%; 
H:90,5%);  

-Os homens não assumem as responsabilidades familiares porque a sua principal 
preocupação deve ser com o trabalho (M: 85,3%; H:73,8%);  

- Os grandes gastos devem vir do salário do homem (M: 84,6%; H:76,2%); 

-  Uma mulher sem filhos é egoísta (M: 94,9%; H:90,5%); 

- O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, logo não tem tanta necessidade de ter 
filhos para se realizar (M: 82,7%; H:67,7%). 

O único item onde há concordância total, para ambos os sexos, é na afirmação É muito 
importante que o pai das crianças passe a ter mais tempo de licença de parentalidade (M: 59,6%; 
H:45,2%). 

E o único item onde não há consenso de resposta, é relativa à afirmação É provável que uma 
criança pequena (até ir para a escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa, onde 34,5% das 
mulheres discordam totalmente e 35,7% dos homens concordam parcialmente. 

 

 
30 Escala de resposta: Discordo totalmente; Discordo parcialmente; Concordo parcialmente e Concordo totalmente. 

Papéis sexuais na família e centralidades 
identitárias de homens e mulheres - Itens 

Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a 
mãe e não o pai a faltar ao trabalho para cuidar 

dele/a 

M 67,3 11,5 16 5,1 

 
H 73,8 11,9 7,1 7,1 
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Estatisticamente foi encontrada associação entre o facto de serem mulheres ou homens a 
responder às questões nesta dimensão, no que concerne aos seguintes itens/afirmações:  

- Os homens não assumem as responsabilidades familiares porque a sua principal 
preocupação deve ser com o trabalho (χ² de 9,287 para um valor p= ,05);  

-Uma mulher sem filhos é egoísta (χ² de 8,736 para um valor p= ,033);  

-Um homem não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma 
criança (χ² de 11,048 para um valor p= ,026);  

-O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, logo não tem tanta necessidade de ter 
filhos para se realizar (χ² de 10,443 para um valor p= ,034).  

 

ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral 

Relativamente a esta dimensão é onde se verifica uma maior variação na distribuição das 
respostas, pela escala e por género, a começar pela afirmação: 

O homem só deve ajudar em casa quando a mulher 
de todo não puder 

M 94,9 3,2 0,6 1,3 

 
H 90,5 4,8 4,8 0 

É provável que uma criança pequena (até ir para a 
escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa 

M 34,6 17,3 32,1 12,2 

 
H 23,8 31 35,7 9,5 

É muito importante que o pai das crianças passe a 
ter mais tempo de licença de parentalidade 

M 7,1 2,6 28,2 59,6 

 
H 9,5 7,1 38,1 45,2 

Os homens não assumem as responsabilidades 
familiares porque a sua principal preocupação 

deve ser com o trabalho 

M 85,3 9 1,3 1,9 

 
H 73,8 11,9 4,8 9,5 

Os grandes gastos devem vir do salário do homem M 84,6 10,3 1,9 1,9 
 

H 76,2 9,5 2,4 11,9 

Uma mulher sem filhos é egoísta M 87,8 5,8 3,2 3,2 
 

H 69 14,3 7,1 9,5 

Criar crianças é mais compensador para uma 
mulher do que ter uma carreira de sucesso 

M 60,3 22,4 13,5 3,2 

 
H 64,3 16,7 16,7 2,4 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações 
profissionais pelo facto de ter uma criança 

M 47,4 23,7 12,2 14,1 

 
H 33,3 16,7 31 19 

O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, 
logo não tem tanta necessidade de ter filhos para 

se realizar 

M 82,7 12,8 0,6 3,2 

 
H 66,7 19 7,1 7,1 

Bem vistas as coisas, a vida familiar é prejudicada 
quando a mulher trabalha fora de casa a tempo 

inteiro 

M 57,7 16 16,7 9 

 
H 57,1 7,1 16,7 19 

Tabela 17- Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres (%) 
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 - Na prática, as mulheres já têm as mesmas oportunidades que os homens, tanto na 
profissão como na política, onde 70% das mulheres - discorda [total e parcialmente] contra 
54,8% dos homens que concorda [total ou parcialmente]; 

 - As mulheres têm menos oportunidades de formação e de carreira porque têm de 
assumir as suas responsabilidades familiares, onde 53,9% das mulheres - concorda [total e 
parcialmente] contra 57,1% dos homens que discorda [total ou parcialmente]; 

 - As mulheres ganham, em média, menos do que os homens nas mesmas profissões, 
onde 75,8 % das mulheres - concorda [total e parcialmente] contra 57,2% dos homens que 
discorda [total ou parcialmente]; 

Ambos os géneros estão em consonância, quanto à concordância face às seguintes afirmações: 

 - As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego porque podem ficar grávidas 
(M: 48,1%; H:42,9%); 

 - Numa situação de procura de emprego, de uma forma geral, os homens são os 
preferidos (M: 49,4%; H:35,7%); 

E ambos os géneros estão em consonância, face à total discordância no que respeita às seguintes 
afirmações:  

 - Um patrão pode pagar mais a um homem do que a uma mulher que faz o mesmo 
trabalho (M: 71,8%; H:61,9%); 

 - As mulheres não estão em lugares de chefia porque preferem dedicar-se à família (M: 
67,3%; H:66,7%); 

 - Quando se diz Homem quer logo dizer homem e mulher e está bem assim (M: 44,9%; 
H:40,5%); 

Perceções e reconhecimento da 
discriminação com base no sexo e na 

sociedade em geral – Itens 

Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Na prática, as mulheres já têm as mesmas 
oportunidades que os homens, tanto na 

profissão como na política 

M 30,8 37,2 22,4 9,6 

 
H 14,3 31 31 23,8 

As mulheres têm menos oportunidades de 
formação e de carreira porque têm de 

assumir as suas responsabilidades 
familiares 

M 21,8 23,7 43,6 10,3 

 
H 23,8 33,3 28,6 14,3 

As mulheres têm mais dificuldade em 
conseguir emprego porque podem ficar 

grávidas 

M 12,8 12,8 48,1 26,3 

 
H 7,1 23,8 42,9 26,2 

Numa situação de procura de emprego, de 
uma forma geral, os homens são os 

preferidos 

M 10,9 21,8 49,4 17,3 

 
H 14,3 33,3 35,7 16,7 

As mulheres ganham, em média, menos do 
que os homens nas mesmas profissões 

M 10,3 11,5 33,3 42,3 

 
H 26,2 31 28,6 14,3 
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Um patrão pode pagar mais a um homem 
do que a uma mulher que faz o mesmo 

trabalho 

M 71,8 7,1 10,9 9 

 
H 61,9 19 11,9 7,1 

As mulheres não estão em lugares de 
chefia porque preferem dedicar-se à família 

M 67,3 25,6 6,4 0,6 

 
H 66,7 19 9,5 4,8 

Quando se diz Homem quer logo dizer 
homem e mulher e está bem assim 

M 44,9 26,3 16,7 6,4 

 
H 40,5 23,8 16,7 19 

Tabela 18 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade em geral (%) 

Analisando a associação entre género e as afirmações, apenas a afirmação - As mulheres 
ganham, em média, menos do que os homens nas mesmas profissões – demonstra uma 
associação positiva entre género e resposta (χ² de 22,582 para um valor p= ,000).  

 

iii. Valores igualitários  

No que respeita a esta dimensão a sintonia entre géneros é presente, sendo que ambos 
concordam totalmente face à afirmação - é importante que haja mulheres em importantes 
cargos políticos e de decisão (M: 92,9%; H:81%) – e encontram-se em consonância, discordando 
totalmente, em todas as restantes afirmações.  

Quando testadas para verificar a existência de associação, verifica-se uma associação positiva 
face às seguintes afirmações: 

 - É importante que haja mulheres em importantes cargos políticos e de decisão (χ² de 
7,673 para um valor p= ,053); 

 - É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral o homem deve ter o poder 
final de decisão (χ² de 12,056 para um valor p= ,007). 

Valores igualitários Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

É importante que haja mulheres em importantes 
cargos políticos e de decisão 

M 0 1,3 5,8 92,9 

 
H 2,4 2,4 14,3 81 

Um homem pode ajudar em casa, mas o trabalho 
de casa e cuidar das crianças deve ser um 

trabalho principalmente das mulheres 

M 85,9 8,3 2,6 3,2 

 
H 73,8 9,5 11,9  4,8 

É preferível ter um homem como chefe do que 
uma mulher 

M 75,6 14,7 5,8 3,2 

 
H 76,2 9,5 4,8 9,5 

É bom que exista alguma igualdade no casal, 
mas no geral o homem deve ter o poder final de 

decisão 

M 92,3 3,8 0,6 3,2 

 
H 78,6 7,1 9,5 4,8 

Tabela 19 - Valores igualitários (%) 

iv. Papéis sexuais e divisão sexual do trabalho 

No que concerne a este item de análise, afere-se que é na afirmação - As raparigas devem ser 
mais encorajadas do que os rapazes e serem ambiciosas em termos de carreira e independentes 
porque têm menos oportunidades – onde se afere maior distribuição das respostas. Não 
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obstante, tanto mulheres (48,1%) como homens (54,8%) discordam totalmente em relação à 
afirmação, no entanto, há valores a relevar de concordância total face a esta afirmação, tanto 
para mulheres (20,5%) como para homens (11,9%).  

Face à afirmação - A profissão de um homem é mais importante do que a profissão de uma 
mulher, mais de 90% dos inquiridos discordam totalmente desta afirmação, tanto mulheres 
(97,9%) como homens (92,9%). Esta tendência mantêm-se em relação às restantes afirmações. 

Opiniões relativamente a papéis sexuais e 
divisão sexual do trabalho  

Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

As raparigas devem ser mais encorajadas do que 
os rapazes e serem ambiciosas em termos de 
carreira e independentes porque têm menos 

oportunidades 

M 48,1 25,6 0,6 20,5 

 
H 54,8 21,4 0 11,9 

A profissão de um homem é mais importante do 
que a profissão de uma mulher 

M 97,4 1,9 0 0,6 

 
H 92,9 7,1 0 0 

As mulheres que trabalham fora de casa são, em 
geral, mais interessantes do que as que fazem 

trabalho não remunerado em casa 

M 79,5 11,5 7,1 1,3 

 
H 76,2 11,9 11,9 0 

As empresas beneficiam em ter mais homens do 
que mulheres a trabalhar porque eles faltam 

menos 

M 67,3 23,1 7,7 1,9 

 
H 57,1 19 19 4,8 

As mulheres devem ser desencorajadas a entrar 
numa profissão tradicionalmente ocupada por 

homens 

M 83,3 5,8 3,2 7,7 

 
H 73,8 11,9 7,1 4,8 

É errado os homens irem para uma profissão 
feminina 

M 87,8 6,4 1,9 3,2 

 
H 81 16,7 2,4 0 

Numa situação de crise com empregos escassos, 
os homens devem ter preferência de acesso ao 

mercado de trabalho 

M 89,1 7,7 1,3 1,9 

 
H 85,7 7,1 0 7,1 

Tabela 20 - Opiniões relativas a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho (%) 

Quando analisado por género, afere-se que não há associação estatisticamente significativa 
entre as respostas e o sexo dos/as inquiridos/as.  

 

v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na organização 

No que concerne a este item e face à afirmação - A organização onde trabalho proporciona a 
todos os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar – existe 
concordância [total ou parcial] entre os géneros (M: 80,1%; H: 81%).  

O mesmo se verifica em relação à afirmação - Na minha organização, as mulheres têm as 
mesmas oportunidades de serem promovidas do que os homens – onde se verifica uma 
concordância face à mesma, mais expressiva por parte do sexo masculino (85,7% - concordam 
totalmente) em relação ao sexo feminino (59,6% - concordam totalmente). 
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Face à afirmação - Na minha organização, há trabalhos que devem ser feitos só por homens e 
outros só por mulheres – ambos os géneros discordam totalmente (M: 63,5%; H: 50%), no 
entanto, é de relevar que 19,2% do sexo feminino concorda (total ou parcialmente) com esta 
afirmação, mas é mais expressivo no sexo masculino, em que 38,1% que concorda (total ou 
parcialmente) com a afirmação de que há trabalhos que devem ser diferenciados por género. 

Perceções e reconhecimento da discriminação 
com base no sexo e na organização 

Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

A organização onde trabalho proporciona a todos 
os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida familiar 

M 8,3 10,9 31,4 48,7 

 
H 9,5 9,5 38,1 42,9 

Na minha organização, as mulheres têm as 
mesmas oportunidades de serem promovidas do 

que os homens 

M 7,1 7,7 25 59,6 

 
H 7,1 0 7,1 85,7 

Na minha organização, há trabalhos que devem 
ser feitos só por homens e outros só por mulheres 

M 63,5 15,4 14,7 4,5 

 
H 50 11,9 26,2 11,9 

Tabela 21 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na organização (%) 

Quando testada a hipótese de associação entre as afirmações e o género, afere-se que há 
associação face à seguinte afirmação - Na minha organização, as mulheres têm as mesmas 
oportunidades de serem promovidas do que os homens (χ² de 11,935 para um valor p= ,018). 

 

vi. Clima organizacional  

No que concerne a este item, existe consonância total entre géneros, em todas as afirmações. 
Sendo que para cada afirmação, tanto homens como mulheres concordam [total ou 
parcialmente].  

Quando analisado por género, afere-se que não há associação estatisticamente significativa 
entre as respostas e o sexo dos/as inquiridos/as.  

Clima organizacional Sexo Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Em caso de necessidade, tenho liberdade de 
flexibilizar o meu horário de trabalho 

M 8,3 10,9 34,6 46,2 

 
H 14,3 4,8 40,5 40,5 

Somos encorajados a procurar conciliar a vida 
pessoal e profissional 

M 4,5 12,8 41,7 41 

 
H 9,5 9,5 45,2 35,7 

Considero que a minha organização promove 
práticas que permitem manter o equilíbrio entre a 

vida dentro e fora da empresa 

M 7,1 11,5 43,6 37,8 

 
H 9,5 14,3 40,5 35,7 

Na minha organização, pessoas com 
características diversas (diferenças de idade, 

educação, orientação sexual, género, etnia, estilo 
de trabalho, culturais, etc.) são tratadas com 

respeito e o seu contributo é valorizado 

M 2,6 4,5 25,6 67,3 

 
H 4,8 4,8 21,4 69 

Tabela 22 – Clima organizacional(%) 
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7. Realidade do Concelho da Trofa 

Neste ponto faremos numa primeira abordagem uma caracterização do concelho da Trofa, 
focando em dimensões que vão desde a esfera demográfica, económica e social do concelho. 
Neste capítulo serão consideradas as seguintes dimensões: Caracterização geográfica do 
Município; Demografia e dinâmica populacional; Dinâmicas educacionais; Emprego e mercado 
de trabalho; Apoio e proteção social.  

Para apresentação destas dimensões, socorremo-nos de documentos de suporte de 
planeamento autárquico31, assim como, de dados estatísticos recorrendo a fontes públicas32. 

Ao longo deste ponto, apresentar-se-á de forma mais diretiva a vertente externa de análise da 
igualdade de género e de oportunidades no concelho da Trofa, através da análise das dimensões 
dos inquéritos aplicados no território. A análise destas dimensões, ajudará a uma melhor 
compreensão da realidade concelhia visto que alguns destes aspetos estão intimamente ligados 
ao desenvolvimento social local, aspeto este que consideramos indissociável da temática da 
Igualdade de Género. 

 

7.1 Demografia e dinâmica populacional 

Procura-se fazer uma caracterização do concelho tendo por base sempre que possível a 
dimensão de género. No entanto, deparamo-nos com a dificuldade de acesso a alguns dados 
atualizados e/ou existentes, e em obter toda a informação necessária e na ótica pretendida para 
uma abordagem de género. De facto, a falta de informação, quantitativa e/ou qualitativa, 
desagregada por sexo impossibilita uma análise de género, das condições e modos de vida das 
pessoas.  

O Concelho da Trofa é um concelho relativamente recente, tendo sido criado por deliberação 
da Assembleia da República, de 19 de novembro de 1998, através da Lei n.º 83/98 de 14 de 
dezembro, e integrado na NUTIII – Ave, para fins estatísticos. No entanto, devido a questões 
inerentes à localização geográfica (Distrito do Porto) e à sua identificação cultural, o Concelho 
da Trofa integrou a Área Metropolitana do Porto, a partir do dia 28 de janeiro de 2005.  

Cobrindo uma área de 72 km2, inserindo-se num contexto metropolitano da zona norte (13.º 
concelho com maiores dimensões da AMP), o concelho da Trofa apresenta um número total de 
habitantes33, que se traduz num concelho com uma densidade populacional elevada (533,7 
hab/km34) o que perfaz com que o Município, na sua pequena dimensão, face ao panorama 
nacional, seja dos mais densos em termos populacionais. 

 

 
31 Documentos de suporte: DIAGNÓSTICO SOCIAL | NO ÂMBITO DA REDE SOCIAL DA TROFA (2014); Relatório do 
Estado do Ordenamento do Território do Município da Trofa (2017); entre outros.  
32 Fontes de dados estatísticos: INE; PORDATA; GEP - MTSSS; MEC - DGEEC; IEFP (as fontes serão sempre 
individualmente referidas) 
33 Fonte: INE, Dados preliminares Censos 2021. Para efeitos de análise do restante documento, será tido por base os 
valores dos Censos de 2011 (38.999 habitantes), visto ser na base desses dados que possuímos informação por 
género. Sempre que existam dados mais recentes, serão usados tendo a sua fonte e data identificada.  
34 Fonte: PORDATA, dados de 2020 
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Figura 2 – Localização do concelho da Trofa na Área Metropolitana do Porto Fonte: PORDATA 

 

Ao analisar-se a distribuição da população por sexo, afere-se que o género feminino é o mais 
representado com 52,16% da população residente, face a 47,84% do género masculino. 

População residente 2021 
 

Varação da população 
residente 2011- 2021 

Total Masculino Feminino População 
em 2011 

Taxa de 
variação  

38.612 18.472 20.140 38.999 -1,0% 

100% 47,84% 52,16%   

Tabela 23 - Distribuição da população do concelho da Trofa por sexo. Fonte: INE, Censos 2021. 

 

Considerando a evolução demográfica do último período intercensitário (2011 a 2021), é 
possível aferir que o Concelho da Trofa assinala um decréscimo populacional na ordem dos 1%, 
ligeiramente abaixo da média nacional que apresenta uma variação negativa de 1,9%.  

Considerando a distribuição da população pelos grandes grupos etários e sexo, afere-se que em 
2011 uma grande percentagem da população do concelho da Trofa, encontra-se em idade ativa, 
visto concentrar-se na faixa etária dos 15-64 anos (71%), seguindo-se a população do grupo dos 
0-14 anos (15,6%). 

Numa perspetiva de género, não se afere grande diferença entre o sexo masculino (34,8%) e 
sexo feminino (36,2%), na faixa etária dos 15-64 anos, estando este último ligeiramente mais 
representado. 

Já no que concerne ao grupo etário dos 65 ou mais anos, há uma maior representatividade do 
sexo masculino (11,8%) em comparação ao sexo feminino (7,7%).  
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Grandes grupos etários 

 
Total 0-14 15-64 65 ou mais 

Total 38.999 6.075 27.708 5.216 

% 100% 15,6% 71,0% 13,4% 

Masculino 18.813 3.019 13.578 2.216 

% 48,2% 7,7% 34,8% 11,8% 

Feminino 20.186 3.056 14.130 3.000 

% 51,8% 7,8% 36,2% 7,7% 

Tabela 24 - Distribuição da população por grupos etários e por sexo. Fonte: INE, Censos 2011 

 

Entre 2014 e 2020 o concelho da Trofa apresenta uma variação na taxa bruta de natalidade de 
15,1%, apresentando valores de 8,4%35 em 2020. Por outro lado, a população referente ao grupo 
etário dos 25 aos 64 anos aumentou em cerca de 3,3%36, representando em 2020 um total de 
19,1% da população, demonstrando um aumento significativo do mesmo, decorrente do 
envelhecimento da população (por comparação aos valores de 2011). 

A análise das características demográficas revela que a população tem envelhecido, assistindo-
se ao fenómeno do duplo envelhecimento, isto é, assiste-se a um aumento da população idosa 
e uma redução da população jovem, apresentando um índice de dependência total de 46,3%37. 

Em relação às dinâmicas familiares, 51,7% da população é casada, seguindo-se os solteiros 
(38,5%).  

 Estado civil 

Total Solteiros Casados Casados sem 
registo / 

População em 
uniões de facto 

Viúvos Divorciados 

38.999 15.007 20.146 1.620 2.194 1.652 

100% 38,5% 51,7% 4,2% 5,6% 4,2% 

Tabela 25 - Distribuição da população por estado civil. Fonte: INE, Censos 2011 

 

Em relação aos agregados familiares, os dados mais recentes apontam para uma variação 
positiva do número de agregados (6,8%)38, sendo a dimensão média das famílias de 3 indivíduos, 
sendo que as famílias clássicas unipessoais apresentam um número expressivo no concelho da 
Trofa, representando 11,6% da população. Esta é uma nova realidade da organização da família 

 
35 ME,GEE: 2020 – Sínteses Estatísticas por Concelho file (gee.gov.pt) 
36 Análise comparativa retirada do PDS, Trofa - 2014 
37 Índice de dependência de idosos: relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (Meta Informação INE). Fonte: ME,GEE: 2020 – Sínteses Estatísticas 
por Concelho file (gee.gov.pt) 
38 Dados preliminares dos Censos 2021, indicam uma variação positiva de 6,8% no número de agregados familiares 
no Município da Trofa.  
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que é referenciada como uma realidade social à qual convém estar alerta, gerar conhecimento 
sobre as suas características e potencial risco de exclusão. Próxima desta realidade estão as 
famílias monoparentais sobretudo femininas que apresentam grandes dificuldades de 
funcionamento e gestão das tarefas do quotidiano, onde se inclui a gestão e o acompanhamento 
de crianças e jovens a cargo.  

À data dos Censos 2011, no concelho da Trofa, cerca de 11% dos núcleos familiares eram 
constituídos por mães com filhos e cerca de 1% por pais com filhos, o que se traduz em 
vulnerabilidades acrescidas39. As famílias unipessoais de mais de 65 anos, apresentam no 
concelho da Trofa um crescimento significativo, com um aumento a rondar os 40%. São 
sobretudo situações de viuvez, mas também de pessoas realmente isoladas. São sobretudo 
mulheres, entre razões, pela sua maior longevidade. 

 

7.2 População Residente de Nacionalidade Estrangeira 

No que respeita à população de nacionalidade estrangeira a residir no concelho da Trofa, afere-
se um crescimento desde 2015, representando atualmente quase 1,7% dos residentes, havendo 
uma representatividade de género muito equitativa.  

 
População de nacionalidade estrangeira 

 
Total Masculino Feminino 

 
2015 2020 2015 2020 2015 2020 

N 426 651 201 328 225 323 

% 1,1% 1,7% 1,1% 1,8% 1,1% 1,6% 

Do total 651 estrangeiros com estatuto legal residente no concelho da Trofa41, 51,1% dos 
mesmos são de origem de países do continente americano, sendo destes 93% oriundos do Brasil, 
seguem-se os estrangeiros de países europeus (26%), sendo destes, os estrangeiros de 
nacionalidade ucraniana a representarem 62%.  

Total Países 
Europeus 

Países 
Africanos 

Países 
Americanos 

Países 
Asiáticos 

651 171 59 333 95 

100% 26% 9% 51% 15% 

Nacionalidade 
mais 

representada 

Ucrânia Angola Brasil Índia 

 62% 27% 93%  37% 

Tabela 27 - População estrangeira com estatuto legal de residente em % da população residente por nacionalidade, 
Total e % mais representada. Fonte: PORDATA 

 
39 Análise comparativa retirada do PDS, Trofa - 2014 
40 Fonte: PORTA, Última atualização: 2021-07-01, Fontes de Dados: INE | SEF/MAI - População Estrangeira com 
Estatuto Legal de Residente 
41 FONTE: PORDATA, Fontes de Dados: INE | SEF/MAI - População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente 

Tabela 26 – Total da população de nacionalidade estrangeira com estatuto legal de residente e %, por sexo. Fonte: 
PORDATA, 202040 
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No que concerne ao acolhimento da população estrangeira residente no concelho da Trofa, o 
Município possuí um Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), desde 31 de março de 2006, que 
resulta de Acordos de Cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas (DGACCP) e as Câmaras Municipais, estabelecidos através de 
protocolos celebrados entre as duas entidades e que assentam em dois princípios base: a 
disponibilidade para o atendimento e a proximidade ao utente. E um Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes (CLAIM), que resultam de parcerias estabelecidas entre o Alto 
Comissariado das Migrações - ACM, I.P. e a autarquia ou entidades da sociedade civil que, em 
cooperação, promovem um atendimento integrado. Estes têm como missão ir além da 
informação, apoiando em todo o processo de acolhimento e integração dos migrantes, 
articulando com as diversas estruturas locais, e promovendo a interculturalidade a nível local. 
Este serviço do ACM presta apoio e informação geral em diversas áreas, tais como, 
regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, 
saúde, educação, entre outras questões do quotidiano42. 

 

O Município da Trofa tem vindo a destacar-se igualmente no trabalho realizado ao nível da 
população migrante, nomeadamente refugiados e requerentes de asilo, tendo sido um dos 
concelhos de Portugal que tem acolhido ao longo dos anos migrantes, refugiados e requerentes 
de asilo, procurando trabalhar a sua integração social e envolvimento comunitário, através de 
parcerias com entidades sociais do território.  

Desta forma, reforça-se a importância do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com esta 
população, fortalecendo os laços com a comunidade local, procurando promover a sua 
interculturalidade, promovendo a cidadania, a igualdade de oportunidades e não-discriminação. 

 

7.3 Educação e Sistema Escolar 

O nível de escolarização da população de um território é um ativo determinante para o seu 
desenvolvimento e, simultaneamente, um indicador da capacidade de reversão de situações de 
pobreza e perda de competitividade. 

No que respeita à escolaridade da população do concelho da Trofa, afere-se a tendência 
nacional da população do género feminino apresentar maior escolarização, estando mais 
representada por comparação ao género masculino, nos níveis de ensino secundário (M: 14,2%; 
F: 14,4%) e superior (M: 7%; F: 10,6%).  

 
Sem nível de 
escolaridade 

Básico / 
1º ciclo 

Básico / 
2º ciclo 

Básico / 
3º ciclo 

Secundário Médio Superior Total 

Masculino 5,6% 30,6% 18,8% 22,5% 14,2% ┴ 1,3% 7% 100% 

Feminino 10,2% 31,4% 14,4% 18,1% 14,4% ┴ 0,9% 10,6% 100% 

Tabela 28 - Percentagem da população por nível de escolaridade, segundo o Sexo. Fonte: Censos, 2011 

 

 
42 Informação recolhida através do site do município: https://mun-trofa.pt/menu/204/migracoes  
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Rede de Equipamentos 

No que respeita à rede de estabelecimentos de ensino no concelho da Trofa, o Município possui 
um Observatório Municipal da Educação (OME), este tem como objetivo principal o lançamento 
de uma nova geração de políticas locais e de políticas sociais de proximidade abrindo caminho 
para uma efetiva descentralização de competências para os Municípios, na matéria de 
Educação43. Este Observatório permite ser um local agregador de informação e estatística, 
necessária para um melhor planeamento municipal, permitindo monitorizar os indicadores dos 
níveis de sucesso bem como correlacionar esses dados com dados socioeconómicos, culturais 
de formação da comunidade, possibilitando a implementação, correção e monitorização de 
indicadores de educação e das políticas educativas, por exemplo, as de combate ao insucesso 
escolar. 

No que concerne à rede de equipamentos de ensino no concelho da Trofa existe um leque de 
estabelecimentos de ensino que vão desde o pré-escolar ao secundário. 

 

Figura 3 -Estabelecimentos de ensino, por nível e rede (público e privado) 

A rede escolar do concelho da Trofa divide-se em 2 Agrupamentos públicos: Agrupamento de 
Escolas da Trofa e Agrupamento de Escolas do Coronado e Castro; um privado (colégio Privado 
da Trofa) e dois profissionais (Cenfim e Academia do Ave).  

Em particular na rede de ensino pré-escolar e 1º ciclo, os dados de 2020 reportam para 18 
estabelecimentos (públicos), que dão resposta a crianças dos 3 aos 6 anos (cf. Tabela 29), onde 
se encontra uma boa percentagem dos alunos inscritos (cf. Tabela 30). 

Agrupamento de escolas Jardins de infância e Escolas (com pré-escolar44) – Rede Pública 

Agrupamento de Escolas da 
Trofa 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Esprela 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Lagoa 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Cedões 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Bairros 

 
43 Informação recolhida através do site do município: Observatório Municipal da Educação (OME) https://mun-
trofa.pt/menu/338/observatorio-municipal-da-educacao  
44 Educação Pré-escolar: primeira etapa da educação que se destina a crianças entre os 3 anos e a idade de ingresso 
no ensino básico e é ministrada em jardins de infância ou escolas básicas.  
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Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Finzes 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Paradela 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Paranho 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Lagoa 

Escola Básica 2º/3º ciclo Napoleão Sousa Neves 

Escola Secundária da Trofa 

Agrupamento de Escolas de 
Coronado e Castro 

Jardim de Infância de Giesta 

Escola Básica 1º ciclo de Giesta 1 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Cerro nº1 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Cerro nº 2 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Estação 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Vila 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Feira Nova 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Quereledo 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Portela 

Escola Básica 1º ciclo/ Jardim de Infância de Fonteleite 

Escola Básica 2º/3º ciclo do Castro 

Escola Básica 2º/3º ciclo e Secundário de S. Romão do 
Coronado 

Tabela 29 - Estabelecimentos de Ensino de Pré-escolar, ano letivo 2020/2021 Fonte: OME45 

 

Face à distribuição dos alunos inscritos por nível de ensino, no ano letivo de 2019/2020, verifica-
se que é no 1º ciclo (28,3%) e 3º ciclo (23,9%), seguindo-se o 2º ciclo (15,5%) onde se encontram 
o maior número de alunos inscritos (67,7%), correspondendo ao intervalo de idades dos 6 aos 
15 anos. Afere-se pela tabela uma redução significativa de jovens inscritos no ensino secundário 
regular (12,3%), destacando-se o ensino secundário profissional com 5,2%. 

 Número de alunos inscritos por nível de ensino no ano 2019/2020 

Nível de Ensino Agrupamento da 
Trofa 

Agrupamento de 
Coronado e Castro 

Total % 

Jardim de infância 326 249 567 13,7% 

1º ciclo 657 531 1185 28,3% 

2º ciclo 372 277 731 15,5% 

3º ciclo 568 435 978 23,9% 

 
45 Indicador 23 da CIG – Não nos foi possível obter a taxa de cobertura dos jardins de infância da rede pública, por 
ausência de dados disponíveis.  
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Secundário46 439 78 517 12,3% 

Secundário 
profissional47 

218 - 219 5,2% 

Secundário EFA48 48 -  1,1% 

Tabela 30 - Número de alunos inscritos no ano letivo 2019/2020 por nível de ensino, no sistema público Fonte: 
CMTrofa 

Analisando a distribuição dos alunos por nível de ensino e sexo (para o ano letivo de 2017/2018), 
apesar de não se verificar muita variação, ressalta desde logo a preponderância do sexo 
feminino em todos os níveis de ensino, à exceção o 2º ciclo do ensino básico, onde o sexo 
masculino apresenta maior representação.  

Nível de Ensino Distribuição dos alunos por sexo (dados 2017/18) 
Masculino Feminino 

1º ciclo 49% 51% 

2º ciclo 53% 47% 

3º ciclo 48% 52% 

Secundário 44% 56% 

Secundário profissional 44% 56% 

Tabela 31 - Distribuição dos alunos por nível de ensino e sexo, no ano letivo 2017/2018. Fonte: CMTrofa 

 

Analisando a figura que se segue, onde se apresentam os alunos inscritos no Ensino Secundário, 
por áreas de cursos Científico-humanísticos, podemos verificar a elevada tendência para os 
cursos de ciências e tecnologias, deixando as outras 2 áreas existentes (Línguas e Humanidades 
– 17,7% e Ciências Socioeconómicas – 12,8%) com apenas 30,5% dos alunos matriculados. 

 

 

Figura 4 – Alunos inscritos no ensino secundário, por áreas de cursos científico-humanísticos. Fonte: 
INFOEscolas.MEC 

 
46 No que respeita a Estudantes a frequentar o Ensino secundário, por sexo e curso cientifico -humanístico na 
modalidade de Ensino Recorrente – Indicadores 32; 33; 34; 35 da CIG, a oferta escolar no concelho da Trofa, não 
contempla o ensino recorrente. Para concluírem o 12º ano os adultos poderão optar pela frequência de um curso EFA 
(educação e formação de adultos) tipo A; B; ou C, consoante o ano de escolaridade de origem, ou então através do 
processo de RVCC (reconhecimento, validação e certificação de competências). 
47 Inclui-se os Centros de Formação e Ensino Profissional 
48 Cursos de Educação e Formação de Adultos 
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Fazendo a mesma análise, relativo às áreas de ensino secundário profissional, destacam-se as 
áreas da Saúde e Ciências informáticas, onde se agrega 54,6% dos alunos inscritos neste sistema 
de ensino.   

 

Figura 5 - Alunos inscritos no ensino secundário profissional, por áreas de curso. Fonte: INFOEscolas.MEC 

 

Taxa de retenção e desistência e taxa de escolarização 

A taxa de retenção e desistência49 diz respeito aos alunos que se encontram numa situação de 
retenção, que deriva em consequência do aproveitamento sem êxito do/a aluno/a pelo não 
cumprimento dos requisitos previstos na legislação em vigor para a frequência no ano de 
escolaridade seguinte àquele em que se encontra, ou numa situação de desistência que decorre 
do abandono temporário do/aluno/a da frequência das atividades letivas no decurso de um ano 
letivo. De notar que na desistência é incluído o abandono, a anulação da matrícula e a exclusão 
por excesso de faltas50. 

Ao se observar a tabela seguinte constata-se que é no 12º ano que as taxas de retenção e 
desistência são claramente mais elevadas. Verifica-se que a taxa de retenção e desistência vai 
aumentando à medida que se avança nos ciclos de ensino: 2% no 1º ciclo; 3,8% no 2ºciclo; 5,6% 
no 3º ciclo e 12,9% no ensino secundário. Tendencialmente esta taxa tem vindo a diminuir ao 
longo dos anos letivos. 

Nível de ensino Taxa de retenção e desistência 

Ensino Básico 3,7 

1º ciclo 2 

2º ciclo 3,8 

3º ciclo 5,6 

Ensino Secundário 12,9 

Tabela 32 - Taxa de retenção e desistência, por nível de ensino, no ano letivo 2018/2019 Fonte: DGEEC 

 

 
49 Taxa de retenção e desistência: A taxa de retenção e desistência é calculada através da seguinte fórmula: (Alunos 
que não podem transitar para o ano de escolaridade x+1/ Alunos matriculados no ano x)*100 
50 Fonte: DGEEC - https://www.dgeec.mec.pt/np4/248/ 
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Taxa bruta de escolarização51 e Taxa real de escolarização52 

Pela análise da tabela que se segue afere-se que no que concerne à taxa bruta de escolarização 
os valores apresentados são satisfatórios, tendo em conta níveis acima dos 100% referente aos 
alunos ou alunas matriculados/as, face à população em idade normal de frequência desses 
ciclos, sendo o pré-escolar o nível que fica abaixo dos 100%. 

Já no que concerne à taxa real de escolarização, os valores apresentam uma variação maior, 
apresentando valores entre os 80% e 98%. Sendo a percentagem de alunos/as matriculados/as 
no ensino secundário, em idade normal de frequência desse ciclo, face à população dos mesmos 
níveis etários, ser o que apresenta valores mais baixos (82,4%).  

Escolarização % 

Taxa Bruta de Pré-escolarização 96,2% 

Taxa Bruta de escolarização – Ensino Básico 108,5% 

Taxa Bruta de escolarização – Ensino Secundário 124,6% 

  

Taxa Real de Pré-escolarização 92% 

Taxa Real de escolarização – Ensino Básico 98,5% 

Taxa Real de escolarização – Ensino Secundário 82,4% 

Tabela 33 - Taxa bruta de escolarização e taxa real de escolarização, no ano letivo de 2018/2019 Fonte: DGEEC 

 

Pessoal Docente 

No que respeita ao número de docentes na oferta escolar pública da Trofa, verifica-se uma forte 
presença do sexo feminino em todos os níveis de ensino (com uma taxa de feminização de 
79,9%), em especial na educação pré-escolar e 1º ciclo, assim como no ensino especial.  

De destacar a alta taxa de feminização53 de docentes no ensino pré-escolar (100%), no 1º ciclo 
(82,7%) e ensino especial (81,8%).  

 

Nível de Ensino Homens Mulheres Total Taxa de 
feminização 

Educação Pré-escolar 0 36 36 100% 

1º ciclo 15 72 87 82,7% 

2º ciclo 17 49 66 74,2% 

3º ciclo e Secundário 48 160 208 76,9% 

Ensino Especial 2 9 11 81,8% 

 
51 Taxa Bruta de Escolarização: percentagem de alunos ou alunas matriculados/as no ensino pré-escolar, básico ou 
secundário face à população em idade normal de frequência desses ciclos. Fonte: INE -Metainformação 
52 Taxa Real de Escolarização: percentagem de alunos matriculados no ensino pré-escolar, básico ou secundário, em 
idade normal de frequência desse ciclo, face à população dos mesmos níveis etários. Fonte: INE - Metainformação 
53 Taxa de Feminização no ensino: total de docentes do sexo feminino/ total geral de trabalhadores X 100 
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Total 82 326 408 79,9% 

% 20% 80% 100%  

Tabela 34 - Pessoal docente por nível de ensino e por sexo, no ano letivo 2018/2019, no sistema público Fonte: MEC - 
DGEEC 

i. Vertente externa| Educação: Recursos humanos 

A análise que se segue refere-se aos resultados dos questionários aplicados aos agrupamentos 
escolares do concelho da Trofa. O questionário aplicado encontra-se dividido em duas partes 
distintas: (I) pretende caraterizar os recursos humanos no agrupamento segundo o sexo (M/F) 
e (II) procura obter informações mais concretas sobre a integração da perspetiva de género nas 
suas atividades. 

No que concerne aos recursos humanos dos agrupamentos, ou seja, ao total de 
trabalhadores/as a 31 de dezembro de 2020, afere-se que 81,7% é do sexo feminino.  

Total de trabalhadores/as dos agrupamentos Agrupamento 1 Agrupamento 2  

Homens 102 18,3% 47 55 

Mulheres 455 81,7% 185 270 

Total 557 100% 232 325 

Tabela 35 - Total de trabalhadores/as dos agrupamentos escolares, por sexo, à data de 21 de dezembro de 2020. 
Fonte: Questionários de diagnóstico aos Agrupamentos Escolares, 2021 

 

Já no que concerne à escolaridade dos/as trabalhadores/as dos agrupamentos escolares, 66,2% 
possuem o 1º ciclo de estudos do ensino superior, seguindo-se com 22,4% os que possuem o 
secundário. No que concerne à análise de género pela distribuição dos níveis de escolaridade, 
existe uma preponderância do sexo feminino em todos os níveis de ensino, acima dos 90% no 
ensino básico e secundário, baixando nos níveis superiores, onde a presença de trabalhadores 
do sexo masculino aumenta.  

 
Masculino Feminino Total 

N 
Total 

% 
M 
% 

F 
% Nível de escolaridade Agrupamento1 Agrupamento2 Agrupamento1 Agrupamento2 

Básico / 1º ciclo 0 1 4 9 14 2,6% 16,7% 92,9% 

Básico / 2º ciclo 1 2 4 11 18 3,3% 2,1% 83,3% 

Básico / 3º ciclo 1 0 24 22 47 8,6% 8,7% 97,9% 

Secundário 2 2 21 21 46 8,4% 22,4% 91,3% 

1ºciclo de estudos do 
ensino superior 
(Bacharelato ou 
Licenciatura) 

38 43 104 177 362 66,2% 20,4% 77,6% 

Pós-
graduação/Mestrado 

4 7 16 27 54 9,9% 16,7% 79,6% 

Doutoramento 1 0 2 3 6 1,1% 16,7% 83,3% 

Tabela 36 - Total de trabalhadores/as dos agrupamentos escolares, por escolaridade e sexo, à data de 21 de 
dezembro de 2020 Fonte: Questionários de diagnóstico aos Agrupamentos Escolares, 2021 
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No que respeita às categorias profissionais, 70,6% dos/as trabalhadores/as são docentes, 
seguindo-se os/as assistentes operacionais com 21,5%. Uma vez mais verifica-se a 
preponderância das trabalhadoras do sexo feminino nas várias categorias profissionais, à 
exceção do único chefe de serviços, que é do sexo masculino, e nas categorias de técnicos/as 
superiores e assistentes administrativos/as onde se verifica maior expressividade dos 
trabalhadores do sexo masculino. 

 
Masculino Feminino Total 

N 

Total 

% 

M 

% 

 F 

% Categoria 
profissional 

Agrupamento1 Agrupamento2 Agrupamento1 Agrupamento2 

Docentes 36 48 112 197 393 70,6% 21,4% 78,6% 

Técnicos/as 
Superiores 

7 2 10 8 27 4,8% 33,3% 66,7% 

Chefes de 
serviço 

1 0 0 0 1 0,2% 100,0% 0,0% 

Assistentes 
Operacionais 

2 3 56 59 120 21,5% 4,2% 95,8% 

Assistentes 
Administrativos/as 

1 2 7 6 16 2,9% 18,8% 81,3% 

Auxiliares 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

Outras 
categorias 

0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

Tabela 37 - Total de trabalhadores/as dos agrupamentos escolares, por categoria profissional e sexo, à data de 21 
de dezembro de 2020 Fonte: Questionários de diagnóstico aos Agrupamentos Escolares, 2021 

 

ii. Vertente externa| Educação: Práticas Organizacionais sobre a perspetiva de género 

Foram apresentadas várias questões sobre o desenvolvimento de ações sobre a igualdade de 
género e de que forma incorporam esta temática nas várias dimensões do ensino.  

Da análise das respostas, ao nível das atividades desenvolvidas afere-se que: 

 Os agrupamentos têm desenvolvido iniciativas/ações para combate ao abandono 
escolar sobretudo dos rapazes, através de iniciativas de controlo de proximidade do 
Professor Titular de Turma e do Diretor de Turma, através da orientação escolar e 
vocacional precoce e ainda em articulação com entidades externas tais como a CPCJ e o 
programa Escola Segura – GNR 

 Os agrupamentos têm desenvolvido iniciativas/ações para a frequência escolar de 
crianças e jovens de etnia cigana, sobretudo de raparigas. Têm desenvolvido ações 
através do Diretor de Turma, e ainda através de atividades realizadas no âmbito dos 
Domínios de Autonomia Curricular (DAC) que incluam a cultura cigana. Também 
recorrem à colaboração com entidades externas, nomeadamente a Saúde Escolar – ARS 
Norte e a Escola Segura – GNR, numa lógica de articulação com as famílias. 

No que respeita a ações de formação/iniciativas/sensibilização para a comunidade escolar sobre 
a temática da igualdade de género: 
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 Dos 393 docentes do sistema escolar, 19 frequentaram ações de formação certificada 
em igualdade de género, nomeadamente, sobre os Guiões Educação, Género e 
Cidadania, a lecionar no concelho54; 

 Foram desenvolvidas ações de formação e sensibilização em Igualdade de género para 
administrativos/as e auxiliares das escolas 

Têm sido desenvolvidas para os/as alunos/as dos diferentes níveis de ensino dos Agrupamentos, 
ações/iniciativas de promoção da igualdade de género na aprendizagem, essencialmente na 
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e a nível dos Domínios de autonomia curricular (DAC) 
em contexto curricular e extracurricular, têm sido levados a cabo projetos/ atividades de acordo 
com as áreas/ domínios no âmbito da igualdade de género. Para algumas destas atividades, 
recorrem a entidades externas do concelho, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação da Trofa. 

 

No que concerne a ações/iniciativas para a promoção da educação sexual, têm sido 
desenvolvidas atividades no âmbito do PRESS - Programa Regional de Educação Sexual em Saúde 
Escolar, foi identificado ainda o PES - Programa de Educação Sexual, o Projeto Play4Equality e 
ainda ações e atividades nos Domínios da Cidadania e Desenvolvimento. Para estas atividades e 
iniciativas têm se socorrido de entidades externas nomeadamente a Administração Regional de 
Saúde do Norte, I.P. e ACES Trofa/Santo Tirso, Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação da Trofa.  

 

Da análise das respostas, ao nível das atividades não desenvolvidas afere-se que: 

 No que respeita a ações ou medidas em direção a uma maior paridade (funções de 
chefia e direção, docência, auxiliares) onde as desigualdades se revelam mais 
significativas, não têm existido ações neste sentido. Assim como não têm sido 
desenvolvidas ações/iniciativas de promoção de igualdade de género para pais, mães e 
encarregados de educação.  

 Igualmente, não têm sido desenvolvidas ações/iniciativas para medir e combater o 
bullying sexual, homofóbico e transfóbico, apenas uma intervenção/ação reativa sempre 
que se detetar casos de bullying, procurando desmistificar e mudar comportamentos no 
sentido de uma maior assertividade e respeito pela dignidade individual. A GNR tem 
desenvolvido ações de prevenção nestes âmbitos. 

 

7.4 Equipamentos Sociais e dimensão de género das organizações sociais 
 

No que respeita aos equipamentos sociais que estão presentes no Município (cf. Tabela 
seguinte) estes sofreram uma importante relevância com o último PDM – Plano Diretor 

 
54 Correspondendo ao Indicador 30 da CIG 
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Municipal55. Face ao aumento de população, aliado com o aumento da população mais idosa, 
permite identificar a necessidade destes serviços, para o desenvolvimento do Município. 

Equipamentos de ação social Freguesia Tipologia 

Lar Imaculada Conceição U.F. do Bougado Lar 

 Centro Social e Paroquial de S. Mamede do Coronado  U.F. do Coronado Lar/ Centro de Dia 

 Centro Social e Paroquial de S. Martinho do Bougado U.F. do Bougado Lar/ Centro de Dia 

Casa de Repouso Quinta do Vau  U.F. do Coronado Lar/ Centro de Dia 

Lar Alfredo Carriço U.F. do Bougado Lar 

Associação Muro de Abrigo  Muro Centro de 
Convívio 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental  

U. F. Bougado Apoio a 
Deficientes 

Centro Comunitário da Trofa – ASAS U. F. Bougado Centro de 
Convívio 

Centro Comunitário Municipal da Trofa U. F. Bougado Centro de 
Convívio 

Associação de Solidariedade Social do Coronado  U. F. Coronado Centro de Dia 

Tabela 38 - Equipamentos de ação social no Município da Trofa. Fonte: CMTrofa 

 

No que respeita aos equipamentos para idosos, existe um leque de equipamentos de Lar e 
Centro de Dia, que relacionando com a população residente no concelho da Trofa com 65 ou 
mais anos, permite aferir uma Taxa de cobertura de lares na ordem de (até) 12,6%56, seguindo-
se uma taxa de 43,1% para os Centros de Dia, 73,2% para os Serviços de Apoio Domiciliário. 
Valores que ficam aquém das necessidades de resposta à população idosa do Município, sendo 
apenas ultrapassada pela resposta de ERPI com 102%, destinada a população com idade acima 
dos 75 anos57. No que concerne ao trabalho junto da população idosa, a manutenção e/ou 
criação de um estilo de vida ativo é condição essencial para um envelhecimento saudável. Esta 
dimensão tem fortes implicações institucionais nos serviços e respostas existentes. O 
envelhecimento ativo e a satisfação pessoal tem contornos muito específicos nesta fase da vida 
e implica uma nova configuração da sociabilidade, do desenho dos espaços urbanos e das 

 
55 Fonte: Relatório do Estado do Ordenamento do território do Município da Trofa, 2017; GIPP, CM 
Trofa:2017 
56 Fonte: CARTA SOCIAL Rede de Serviços e Equipamentos - Relatório 2018; GEP/MTSS: 2018 (disponível 
em: http://www.cartasocial.pt/pdf/csocial2018.pdf ). Devido à ausência de dados específicos para o 
concelho da Trofa, foi usado como referência o valor apresentado no documento Carta Social (que 
apresenta uma estimativa) procurando desta forma responder ao indicador 26 – taxa de cobertura de 
lares da CIG, para o concelho da Trofa.  
57 Embora partilhem o mesmo objetivo, as ERPI estão destinadas a população residente com idade igual 
ou superior a 75 anos, e diferem entre si no modelo de alojamento, que poderá ser em tipologias 
habitacionais (residências) e/ou em quartos (lares), assim como nas atividades que desenvolvem, nas 
comodidades de que dispõem, nos serviços e nos cuidados de saúde que prestam ou nos valores que 
cobram. As ERPI normalmente vocacionadas para receber idosos com diversos graus de dependência. As 
residências assistidas, embora se enquadrem nos mesmos pressupostos e finalidades, devido às suas 
características são indicadas para idosos autónomos ou pouco dependentes.  
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oportunidades. A componente de género nas políticas sociais no campo do envelhecimento é 
especialmente relevante e devem ser tidas em consideração, pelas características físicas e 
psicológicas e sociais diferenciadas no processo de envelhecimento58. 

Relativamente à taxa de cobertura de creches familiares (ama) e creches, esta apresenta uma 
taxa de 42,9%, apresentando uma resposta escassa ao nível de equipamentos sociais públicos. 

Creche familiar 
(Ama) e Creche  

Centro de 
dia  

ERPI  SAD 
(idosos)  

CACI  

(anterior CAO) 

42,9 43,1 102 73,2 91,9 

Tabela 39 - Taxa de cobertura dos equipamentos de cooperação standardizada (TCCS) para o concelho da Trofa. 
Fonte: ISS; IP. 59 

 

No que respeita a respostas para pessoas portadoras de deficiência60, a taxa de cobertura 
apresenta valores de 91,9% (à data de janeiro de 2018).  A Segurança Social possui uma resposta 
social tipificada e contratualizada no território que corresponde ao Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão (CACI), que surge em 2021, e que sucede e substitui o Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO).   

O CACI destina -se a pessoas com deficiência e/ou incapacidades, com idade igual ou superior a 
18 anos, que não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu 
percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em 
processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais. 

Surge pela primeira vez a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-
2025, no dia 30 de agosto de 2021, que visa reafirmar os princípios gerais da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal em 2009, 
bem como perspetivar o futuro da ação governativa, em consonância com os objetivos da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

A ENIPD apresenta nos seus eixos estratégicos61, orientações para a promoção da Cidadania, 
Igualdade e Não Discriminação da pessoa com deficiência. Daqui destaca-se, no que respeita ao 
objetivo geral (OG1) garantir a participação das pessoas com deficiência em condições de 
igualdade e equidade com as demais, que se consubstancia (OE1.2) em aprofundar condições 
de exercício de direitos das pessoas com deficiência, eliminando fatores de discriminação e 
promovendo medidas de diferenciação positiva. 

 
58 Análise comparativa retirada do PDS, Trofa - 2014 
59 Fonte: SISS-Coop -Listagem mensal de acordos de Cooperação: 2017, (Data da Base de Dados SISS-Coop: 19-JAN-
2018) 
60 Nota: Os censos de 2021 ainda não se encontram disponíveis dados referentes à população portadora de 
deficiência, por concelho. Os censos de 2011 não incluíram esta categoria no inquérito, pelo que não é possível 
perceber a evolução da situação desde 2001. Tendo em consideração este hiato temporal, e a ausência de dados, não 
será feita uma análise referente a esta dimensão. Seria, no entanto, importante ter em atenção esta dimensão de 
forma a procurar fazer um levantamento de dados no concelho, para que seja possível, caracterizar com maior 
fiabilidade esta população e assim traçar tendências e necessidades.  
61 Apresenta-se sumariamente os objetivos relacionados com a Cidadania, Igualdade e Não discriminação da pessoa 
portadora de deficiência, estando disponível para consulta e mais informação a resolução do Conselho de Ministros 
n.º 119/2021, publicado em Diário da Républica (https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/170514954/details/maximized)  
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Num outro objetivo (OG 2) visa promover a inclusão, igualdade e a prevenção da violência nas 
organizações e na comunidade, através da ação das administrações públicas na efetivação da 
igualdade e inclusão (OE2.1) e qualificando a intervenção, e prevenindo a violência contra 
pessoas com deficiência (OE2.2).  

Tendo em mente a ENIPD e de acordo com uma análise ao concelho da Trofa62, no que respeita 
às pessoas com deficiência e incapacidade, afere-se que face a um concelho pequeno, existe 
uma boa rede de parceiros institucionais e não institucionais motivados, com equipas técnicas 
com competência, experiência e espírito de iniciativa.  

O Município da Trofa integra a Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais 
(RACCI), esta rede visa destacar as autarquias e as freguesias que adotem as melhores práticas 
e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais. 

Não obstante, alguma das ameaças que surgem dizem respeito ao envelhecimento das famílias 
cuidadoras, ao cansaço e exaustão do cuidador e mesmo à ocultação da pessoa com deficiência, 
dificultando o acesso, levantamento de dados e caracterização da população com deficiência 
que não se encontre a frequentar equipamentos sociais.  

Nesta área, ainda se perceciona uma falta de respostas e equipamentos às novas necessidades 
(ex. apoio domiciliário; descanso para o cuidador; ajudas técnicas a baixo custo), e falta de 
formação/reciclagem dos recursos humanos que trabalham na área da 
deficiência/incapacidade.  

A escassez de respostas educativas para jovens com deficiência/incapacidade, pode ainda 
traduzir-se na dificuldade de definição de projeto de vida ao nível da inserção social. A inclusão 
das crianças e jovens portadores de deficiência em meio escolar, é também um desafio, pelo 
que é essencial a existência de uma parceria especializada nesta temática que permita definir 
estratégias conjuntas e coordenação de objetivos e meios para a sua real inclusão. 

Face a este cenário, há um leque de oportunidades para desenvolver e promover o trabalho 
nesta área, que deverá ser impulsionado pelo Município da Trofa, através da sua Rede Social, 
seja ao nível do aumento das respostas existentes ou mesmo criação de novas (ex. Lar de 
residência, Apoio domiciliário; Residência autónoma; alargar as respostas para o Cuidador; 
criação de Grupo de Estimulação Cognitiva), seja ao nível da formação dos recursos humanos da 
área da deficiência/incapacidade. Urge o levantamento de dados concelhios de forma a 
caracterizar esta população e suas necessidades, e dos seus cuidadores, de forma a intervir 
objetivamente nas necessidades.  

 

Equipamentos Desportivos 

Para a análise neste relatório ainda dentro da dimensão de equipamentos, procura-se aqui 
apresentar as respostas a nível do desporto, a fim de aferir uma dimensão de género face à sua 
prática.  

A prática regular e orientada de atividades físicas e desportivas é, reconhecidamente, um fator 
de promoção, de desenvolvimento e de manutenção dos índices de saúde, de educação e de 
cultura da sociedade contemporânea, contribuindo para o seu equilíbrio, bem-estar e 

 
62 Reflexão SWOT sobre o tema deficiência e incapacidade, disponibilizada pela CMTrofa.  
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desenvolvimento harmonioso. A sua crescente importância vincula e responsabiliza as 
autarquias locais na criação de condições que possibilitem e potenciem o acesso a atividades 
físicas e desportivas, reiterando a exigência constante do artigo 79.º da Constituição da 
República Portuguesa (CRP), segundo o qual todos têm direito à cultura física e ao desporto e 
ressaltando a obrigação de as Autarquias Locais serem agente de promoção da atividade física 
e desportiva criando espaços públicos aptos para a sua prática. 

O Município da Trofa tem vindo a dotar o concelho com um conjunto de instalações desportivas, 
visando corresponder à crescente evolução das exigências e necessidades do movimento 
associativo desportivo e da população em geral, nas quais os pavilhões desportivos municipais 
pelas suas características técnicas, assumem particular importância como estruturas 
vocacionadas para a promoção, dinamização e desenvolvimento da atividade física e desportiva 
no concelho da Trofa. 

Da análise da informação relativa aos equipamentos existentes (tabela que se segue), 
depreende-se uma panóplia de equipamentos desportivos (desde municipais a associativos) que 
permitem disponibilizar várias estruturas para o desenvolvimento de atividades lúdicas, físicas 
e desportivas. 

Espaços desportivos municipais formais 
Espaço Localização 

Aquaplace – Academia Municipal da Trofa Bougado (S. Martinho) 
Campo Municipal de Guidões Alvarelhos e Guidões (Guidões) 

Pavilhão Desportivo da Escola EB 2/3 S. Romão do Coronado Coronado (S. Romão) 
Skatepark Bougado (S. Martinho) 

Zona desportiva da Escola EB 2/3 Prof. Napoleão Sousa 
Marques 

Bougado (S. Martinho) 

Espaços desportivos municipais informais 
Espaço Desportivo da Urbanização Nova Bougado (S. Martinho) 

Espaço Desportivo de Vilar de Lila Coronado (S. Mamede) 
Espaço Lúdico Desportivo de Cidade Nova Bougado (S. Martinho) 

Minicampo de Bairros Bougado (Santiago) 
Parque Geriátrico do Souto de Bairros Bougado (Santiago) 

Zona desportiva da Alameda da Estação Bougado (S. Martinho) 
Zona Desportiva da Urbanização da Nova Abelheira Bougado (S. Martinho) 

Zona Desportiva dos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. 
Lima Carneiro 

Bougado (S. Martinho) 

Espaços desportivos municipais em edifícios escolares 
Espaço desportivo da Escola Básica da Lagoa Bougado (Santiago) 

Espaço desportivo da Escola Básica de Bairros Bougado (Santiago) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Cedões Bougado (Santiago) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Esprela Bougado (S. Martinho) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Estação Muro 

Espaço desportivo da Escola Básica de Feira Nova Coronado (S. Mamede) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Finzes Bougado (S. Martinho) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Giesta Alvarelhos e Guidões (Alvarelhos) 

Espaço desportivo da Escola Básica de Paradela Bougado (S. Martinho) 
Espaço desportivo da Escola Básica de Portela Coronado (S. Romão) 

Espaço desportivo da Escola Básica de Querelêdo Covelas 
Espaço desportivo da Escola Básica de Vila Coronado (S. Mamede) 

Espaço desportivo da Escola Básica do Paranho Bougado (S. Martinho) 
Espaço desportivo da Escola Básica Fonteleite Coronado (S. Romão) 

Espaço desportivo da Escola Básica nº 1 de Cerro Alvarelhos e Guidões (Guidões) 
Espaço desportivo da Escola Básica nº 2 de Cerro Alvarelhos e Guidões (Guidões) 

Espaço desportivo do Jardim de Infância de Giesta Alvarelhos e Guidões (Alvarelhos) 
Espaços desportivos formais (propriedade das associações locais) 

Campo Carlos Alves (FC S. Romão) Coronado (S. Romão) 
Campo de Futebol do GD Covelas (GD Covelas) Covelas 

Complexo Desportivo da Louseira (ACR Abelheira) Bougado (S. Martinho) 
Complexo Desportivo da Ribeira (AC Bougadense) Bougado (Santiago) 

Complexo Desportivo do CD Trofense (CD Trofense) Bougado (S. Martinho) 
Estádio do Clube Desportivo Trofense (CD Trofense) Bougado (S. Martinho) 

Parque de Jogos Arnaldo Gonçalves (ARJ Muro) Muro 
Pavilhão Desportivo Dário Marques Alvarelhos e Guidões (Alvarelhos) 
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Pavilhão Desportivo do Centro Recreativo de Bougado (CR 
Bougado) 

Bougado (Santiago) 

Espaços desportivos informais (propriedade das associações locais) 
Academia Corpus (Associação WPC Portugal) Alvarelhos e Guidões (Alvarelhos) 

Pavilhão desportivo do Colégio da Trofa (Colégio da Trofa) Bougado (S. Martinho) 
Tabela 40 – Espaços/Equipamentos desportivos do concelho da Trofa. Fonte: CMTrofa 

 

As orientações para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação, referem que as práticas 
desportivas continuam a ser um terreno onde os estereótipos de género se reproduzem, não 
sendo menos verdade, que poderão configurar um campo de oportunidade onde se podem 
ultrapassar os modelos dominantes, desenvolvendo uma sociedade globalmente mais 
equilibrada e não discriminatória. 

A existência de coletividades desportivas no Município da Trofa permite identificar a 
necessidade de infraestruturas capazes de suprir as necessidades destas coletividades que 
representam modalidades que vão desde o Atletismo, Andebol, Columbofilia, Ciclismo e BTT, 
Basquetebol, Karaté, Kickboxing, Futebol e Futsal, Ténis e Rugby. Na tabela que se segue 
apresenta-se o número de atletas federados, por sexo e modalidade praticada, referente às 
associações desportivas e recreativas do concelho da Trofa. Da análise da tabela que se segue, 
afere-se que as atletas femininas federadas estão representadas em todas as modalidades (à 
exceção de ciclismo-BTT), mas em todas encontram-se em menor número que os atletas 
federados masculinos. No entanto, destacam-se algumas modalidades onde se encontram 
atletas femininas com maior expressividade, sendo elas as modalidades de Atletismo, Futsal, 
Rubgy, Basquetebol e Ténis. 

Modalidade Atletas federados 
Feminino 

Atletas federados 
Masculino 

Andebol 5 7 

Atletismo 36 48 

Basquetebol 15 55 

Ciclismo – BTT 0 12 

Ciclismo 5 16 

Columbofilia 7 66 

Futebol 0 352 

Futsal 28 222 

Rugby 18 43 

Karaté / Kyokushin 10 30 

Kickboxing 7 18 

Skyrunning 1 1 

Ténis 12 34 

Total 144 904 

Tabela 41 - Distribuição do número de atletas federados por modalidade e sexo. Fonte: CMTrofa 
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No que respeita aos adultos praticantes de desporto federado63, a análise por sexo, demonstra 
uma preponderância muito significativa do sexo masculino, na ordem dos 86, face a 14% do 
sexo feminino. Existem ainda atletas que residem na Trofa, mas são federados em clubes fora 
do concelho. 

 Feminino Masculino Total 

Praticantes de desporto 
federado 

144 904 1048 

% 11,9% 88,1% 100% 

Tabela 42- Praticantes de desporto federado em associações/coletividades locais, por sexo. Fonte: CMTrofa64 

 

Para além dos praticantes de desporto (no geral) procurou-se fazer um levantamento dos 
praticantes de desporto escolar, por género. Depreende-se pela tabela que se segue, que em 
relação ao desporto escolar, apesar de ser mais preponderante os praticantes do sexo masculino 
(54,8%), a representatividade do sexo feminino apresenta valores satisfatórios (45,2%). 

 Feminino Masculino Total 

Praticantes de desporto escolar 104 126 230 

% 45,2% 54,8% 100% 

A área do Desporto também carece de uma preocupação mais efetiva, incentivando para a sua 
prática e gestão tanto homens como mulheres. Importa ainda perceber quais os números reais 
de prática desportiva no município da Trofa, tanto de federados como de não federados, assim 
como as opções de desporto adaptado, podendo-se assim inferir acerca das razões para as 
(eventuais) disparidades. 

 

i. Vertente externa| Organizações sociais: Recursos humanos 

A análise que se segue refere-se aos resultados dos questionários aplicados a dirigentes das 
entidades sociais do território. O questionário aplicado encontra-se dividido em duas partes 
distintas: (I) pretende fazer uma caracterização da organização ao nível dos recursos humanos 
segundo o sexo (M/F) e (II) procura obter informações mais concretas sobre a perspetiva de 
género dentro da organização. 

 
63 No que respeita aos atletas federados, foi feito um levantamento ao longo do 1º semestre de 2021, junto das 
várias associações desportivas e recreativas, e coletividades do concelho, sendo que responderam a esse 
levantamento cerca de 16 associações/coletividades.  
64 Indicador 38 da CIG – Número de Rapazes / homens e raparigas / mulheres praticantes de desporto federado. 
Responderam a este levantamento de informação 16 associações recreativas/desportivas, sabendo que no concelho 
da Trofa existem mais associações recreativas, desportivas e culturais com atletas federados, mas que não foi possível 
obter dados em tempo útil para o diagnóstico.  
65 Indicador 37 da CIG – Rapazes e raparigas praticantes de desporto escolar.  

Tabela 43 - Praticantes de desporto escolar no ano letivo de 2020/2021, por sexo65. Fonte: Inquéritos por 
questionário; CMTrofa 
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Ao nível da caracterização dos recursos humanos66, verifica-se uma preponderância dos 
trabalhadores do sexo feminino 88,7% e mesmo em cargos de chefia. 

 
Mulheres Homens 

Número total trabalhadores/as da organização 69 5 

Número de trabalhadores/as em cargos de chefia 17 6 

Total 86 11 

% 88,7% 11,3% 

Tabela 44 - Número de trabalhadores/as a 31 de dezembro de 2020. Fonte: Inquéritos por questionário 

 

No que respeita à distribuição dos trabalhadores por nível de escolaridade e sexo, denota-se a 
expressividade das mulheres com ensino secundário (19%) e licenciatura (16%).  

 
Básico / 
1º ciclo 

Básico / 
2º ciclo 

Básico / 
3º ciclo 

Secundário Pós -
secundário 

Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Masculino 2% 1% 6% 6% 0 3% 2% 1% 

Feminino 12% 10% 15% 19% 1% 16% 6% 0 

Tabela 45 - Escolaridade dos trabalhadores/as a 31 de dezembro de 2020 em % Fonte: Inquéritos por questionário 

 

Analisando por categoria profissional, os trabalhadores do sexo masculino têm maior 
representação, em termos percentuais nas categorias de técnicos superiores (34,8%) e nos 
profissionais não qualificados (39,1%). Já as trabalhadoras do sexo feminino, encontram-se mais 
representadas nas categorias de auxiliar de serviços gerais (29,8%) e nas profissionais não 
qualificadas (20,2%).  

 
Diretores/as 
técnicos/as 

Técnicos/as 
Superiores 

Assistentes 
administrativos 

Auxiliares de 
serviços 
gerais 

Profissionais 
não 
qualificados/as 

Estagiários/as Outras 
categorias 

Total 

Masculino 4,3% 34,8% 0% 17,4% 39,1% 0% 4,3% 100% 

Feminino 4,8% 14,4% 3,8% 29,8% 20,2% 2,9% 24% 100% 

Tabela 46 - Distribuição dos trabalhadores/as por categoria profissional, segundo o sexo (%) Fonte: Inquérito por 
questionário 

 

Designadamente à composição dos órgãos sociais das associações que responderam ao 
questionário, ao analisar a tabela que se segue, afere-se uma vez mais a maior 
representatividade de homens na composição dos órgãos sociais (68,1%). As funções de direção 
são assumidas por 71% dos homens e 29% das mulheres. A tendência inverte-se apenas nas 
funções da Assembleia Geral, em que 66,7% das mulheres exercem funções, não obstante os 

 
66 Tendo em conta que os inquéritos por questionário são anónimos não nos é possível identificar as entidades 
respondentes. Dos 6 inquéritos respondidos por dirigentes de associações sociais do concelho da trofa, tivemos de 
invalidar 1 no que concerne às dimensões de caracterização dos recursos humanos, visto que não apresentou a 
informação desagregada por género, tal como era solicitada. Validámos, no entanto, as respostas à dimensão da 
perspetiva de género.  
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33,3% dos homens, assumem exclusivamente o cargo de Presidente da Assembleia Geral.  No 
que respeita ao concelho fiscal, uma vez mais existe uma representação exclusiva do sexo 
masculino no cargo de presidência.  

Orgão Mulheres Homens 
ASSEMBLEIA GERAL   

Presidente  0 2 
Vice-Presidente  1 0 
Secretários/as  3 0 

Sub -Total%  66,7% 33,3% 
DIREÇÃO   

Presidente/Provedor/a  1 4 
Vice-Presidente/Vice-Provedor 2 5 
Secretário/a 2 3 
Tesoureiro/a  0 5 
Vogal(ais)  4 5 

Sub-Total % 29% 71% 
CONSELHO FISCAL   

Presidente  0 4 
Vogal(ais)  2 4 

Sub total% 20% 80% 
Total 15 32 

% 31,9% 68,1% 
Tabela 47 - Composição dos órgãos sociais das associações por sexo. Fonte: Inquéritos por questionário 

 

ii. Vertente externa| Organizações sociais: Dimensões sobre a perspetiva de género 
 

Na segunda parte do inquérito por questionário, serão analisadas as dimensões que abordam 
a informação acerca das práticas de cada entidade sobre a integração da perspetiva de género. 
As questões são dividas por diferentes dimensões. 
 

(1) Recrutamento e seleção e avaliação de funções 

Na análise desta dimensão verifica-se pela figura que se segue, que os dirigentes posicionaram-
se maioritariamente de forma positiva face a praticamente todas os itens desta dimensão. Ou 
seja, consideram que a entidade, nos processos de recrutamento, seleção e avaliação de funções 
cumprem com os princípios da igualdade de género e não discriminação.  

O único item em que se verifica maior variação nas respostas remete para o tratamento da 
informação por sexo, em que as respostas dividem-se de forma equitativa (50/50) entre as 
entidades que o fazem e as que não o fazem.  



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

70 

 
Gráfico 19 – itens de análise da dimensão de recrutamento, seleção e avaliação de funções 

 

(2) Formação contínua e desenvolvimento de competências 

No que respeita a esta análise, destaca-se a ausência de tratamento de informação por sexo, 
neste caso no que concerne aos dados relativos à formação. E destaca-se que 50% refere não 
providenciar formação sobre a temática da igualdade de género entre mulheres e homens na 
sua entidade.  

 
Gráfico 20 – Itens de análise da dimensão de formação contínua e desenvolvimento de competências 

 

(3) Gestão de carreira e avaliação de desempenho  

Da análise desta dimensão, o que mais se destaca é a elevada percentagem de respostas na 
opção de não se aplica, isto pressupondo-se que nestas entidades não há uma gestão de carreira 
ou mesmo uma avaliação de desempenho formais, que levem a ter em consideração 
determinadas dimensões de género. Nas restantes, que responderam positivamente a estes 
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itens, verifica-se que há uma preocupação em cumprir com as oportunidades de crescimento e 
progressão na carreira de forma igualitária entre sexo.  

 

Gráfico 21 – Itens de análise da dimensão gestão de carreira e avaliação de desempenho 

(4) Remunerações e recompensas 

No que respeita às remunerações e recompensas, as entidades assumem ter presente o 
princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, não penalizando mulheres ou 
homens pelas suas responsabilidades familiares, e procurando assegurar a ausência de 
diferenças salariais entre géneros, para as mesmas categorias profissionais.  

 

Gráfico 22 – Itens de análise da dimensão remuneração e recompensas 

 

(5) Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

Esta é a dimensão onde há maior variação de respostas em relação aos itens em análise. 
Verificando a figura que se segue, afere-se que as entidades cumprem com o que está previsto 
na lei, indo mais além no que respeita ao incentivo do gozo dos 10 dias facultativos de licença 
parental.  

No que respeita à conciliação entre a vida profissional e pessoal, possibilita a adaptação e 
flexibilização de horários e o fomento do teletrabalho. 
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Gráfico 23 – Itens de análise da dimensão conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

 

iii. Vertente externa| Organizações sociais: Trabalhadores/as das organizações sociais 
 

Foram aplicados inquéritos por questionário (on-line) também aos trabalhadores/as das 
organizações sociais do concelho, onde obtivemos 142 inquéritos respondidos, o que se pode 
considerar um número válido para análise. 

Da análise das respostas, afere-se que 93,3% dos/as inquiridos/as são do sexo feminino e cerca 
de 64% encontram-se na faixa etária dos 36 aos 55 anos. 

Figura 6 - Distribuição por sexo, dos/as inquiridos/as Fonte: Inquérito por questionário 

 Figura 7 - Distribuição etário dos/as inquiridos/as. Fonte: Inquérito por questionário 
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Do total dos inquiridos, 54,3% são casados, seguindo-se com 25,7% os solteiros, e verifica-se 
que 72,5% afirmam terem filhos/as com uma média de 1,6 filhos, que representa entre 1 a 2 
filhos. Sendo a composição do agregado familiar maioritariamente com o cônjuge e com os 
filhos. 

 

 

No que respeita às habilitações académicas, denota-se que 29,5% dos/as inquiridos/as tem uma 
habilitação ao nível do ensino secundário, seguindo-se com 20,9% o ensino superior e com 18% 
o 3º ciclo do ensino básico.  

 

Gráfico 25 - Habilitações académicas dos inquiridos/as Fonte: Inquérito por questionário 

 

iv. Vertente externa| Trabalhadores/as das organizações sociais: Estereótipos, Atitudes 
e Valores de Género 

 
Neste ponto serão apresentados um conjunto de itens de análise que pretenderam obter a 
perceção individual de cada inquirido/a acerca dos estereótipos, atitudes e valores de género. 
Esta análise está organizada por diferentes áreas:  

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres;  
ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral;  
iii. Valores igualitários;  
iv. Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho;  
v. perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na organização; 
vi. Clima organizacional.  
 

Face a cada área, foram apresentadas várias afirmações, e solicitado que se posicionassem face 
a uma escala de concordância67. 
 
 
 

 
67 Escala de resposta: Discordo totalmente; Discordo parcialmente; Concordo parcialmente e Concordo totalmente. 

Figura 8 - Estado civil dos inquiridos/as Fonte: Inquérito por 
questionário 

Gráfico 24 - Composição do agregado familiar Fonte: Inquérito por questionário 
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i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres 

Da análise das respostas ao bloco de afirmações relacionadas com os papéis sexuais da família 
e centralidades identitárias, afere-se que maioritariamente há uma discordância face às 
observações que perpetuam os papéis sexuais na família. Há, no entanto, a destacar algumas 
afirmações que apresentam menor conformidade, sendo a afirmação “É provável que uma criança 

pequena (até ir para a escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa” apenas 53,5% discorda totalmente.  

No que respeita à afirmação “Criar crianças é mais compensador para uma mulher do que ter uma carreira de 

sucesso” 50% discorda totalmente e 10,6% concorda parcialmente, já no que refere a “Um homem 

não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança” 45,10% discorda totalmente 
e 23% concorda (total ou parcialmente).  

Papéis sexuais na família e centralidades 
identitárias de homens e mulheres – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a mãe 
e não o pai a faltar ao trabalho para cuidar dele/a 

72,50% 13,4 5,60% 7,70% 

O homem só deve ajudar em casa quando a mulher 
de todo não puder 

94,40% 3,50% 0,70% 0,70% 

É provável que uma criança pequena (até ir para a 
escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa 

53,50% 20,40% 20,4 4,90% 

É muito importante que o pai das crianças passe a 
ter mais tempo de licença de parentalidade 

8,50% 15,50% 19,70% 55,60% 

Os homens não assumem as responsabilidades 
familiares porque a sua principal preocupação deve 

ser com o trabalho 

86,60% 7,70% 1,40% 4,20% 

Os grandes gastos devem vir do salário do homem 83,80% 9,20% 2,80% 3,50% 

Uma mulher sem filhos é egoísta 93,70% 4,90% 0% 0,70% 

Criar crianças é mais compensador para uma 
mulher do que ter uma carreira de sucesso 

50% 31% 10,60% 3,50% 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações 
profissionais pelo facto de ter uma criança 

45,10% 29,60% 14,10% 9,90% 

O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, logo 
não tem tanta necessidade de ter filhos para se 

realizar 

85,90% 10,60% 1,40% 1,40% 

Bem vistas as coisas, a vida familiar é prejudicada 
quando a mulher trabalha fora de casa a tempo 

inteiro 

58,50% 25,40% 7% 9,20% 

Tabela 48- Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres (%) Fonte: Inquérito por 
questionário aos trabalhadores das organizações sociais 

 

ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em 
geral 

Relativamente a esta dimensão é onde se verifica uma maior variação na distribuição das 
respostas, pela escala de concordância.  
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Mais de 66% discorda (total ou parcialmente) face às afirmações “as mulheres já têm as mesmas 

oportunidades que os homens, tanto na profissão como na política”; “Um patrão pode pagar mais a um homem do 

que a uma mulher que faz o mesmo trabalho”; “As mulheres não estão em lugares de chefia porque preferem 

dedicar-se à família”, demonstrando que há perceção das desigualdades existentes e (da ausência) 
de oportunidades para as mulheres.  

Por outro lado, há uma concordância (total ou parcialmente) de cerca de 70% face às afirmações 
“As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego porque podem ficar grávidas”; “As mulheres ganham, em 

média, menos do que os homens nas mesmas profissões”, e com 86% a afirmação “Quando se diz Homem quer 

logo dizer homem e mulher e está bem assim”. 

As afirmações que criaram menor consenso, havendo uma maior variação na taxa de respostas 
entre concordância e discordância, refere-se à afirmação “As mulheres têm menos oportunidades de 

formação e de carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades familiares” em que 57% discordam 
(total ou parcialmente) face a 42% que concordam (total ou parcialmente) face à afirmação. 

Uma mesma variação afere-se face à afirmação “Numa situação de procura de emprego, de uma forma 

geral, os homens são os preferidos” em que 53% concorda (total ou parcialmente) face a 47% que 
discorda (total ou parcialmente).  

Existe ainda alguma ambiguidade no que respeita à perceção do papel da mulher na esfera 
profissional. 

Perceções e reconhecimento da discriminação com base 
no sexo e na sociedade em geral – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Na prática, as mulheres já têm as mesmas oportunidades 
que os homens, tanto na profissão como na política 

40,80% 26,10% 21,80% 11,30% 

As mulheres têm menos oportunidades de formação e de 
carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades 

familiares 

28% 28,90% 26,10% 16,20% 

As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego 
porque podem ficar grávidas 

19% 9,90% 37,30% 33,10% 

Numa situação de procura de emprego, de uma forma 
geral, os homens são os preferidos 

23,90% 21,10% 28,90% 24,60% 

As mulheres ganham, em média, menos do que os 
homens nas mesmas profissões 

9,90% 12% 31% 45,80% 

Um patrão pode pagar mais a um homem do que a uma 
mulher que faz o mesmo trabalho 

66,20% 6,30% 8,50% 16,90% 

As mulheres não estão em lugares de chefia porque 
preferem dedicar-se à família 

68,30% 22,50% 7,70% 0% 

Quando se diz Homem quer logo dizer homem e mulher e 
está bem assim 

2,80% 4,20% 6,30% 86,60% 

Tabela 49 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade em geral (%) Fonte: 
Inquérito por questionário aos trabalhadores das organizações sociais 
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iii. Valores igualitários  

Quando questionados sobre os valores igualitários, há uma discordância total (acima de 70%) 
face a praticamente todas as afirmações que reforçam o papel do homem em detrimento do da 
mulher na esfera profissional e familiar, no que respeita às afirmações “Um homem pode ajudar em 

casa, mas o trabalho de casa e cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente das mulheres”; “É preferível 

ter um homem como chefe do que uma mulher”; “É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral o 

homem deve ter o poder final de decisão”. A concordância total face à afirmação “É importante que haja 

mulheres em importantes cargos políticos e de decisão” reforça a importância do papel da mulher na 
esfera política e em cargos de poder/decisão.  

Valores igualitários Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

É importante que haja mulheres em importantes cargos 
políticos e de decisão 

2,80% 4,20% 6,30% 86,60% 

Um homem pode ajudar em casa, mas o trabalho de casa e 
cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente 

das mulheres 

79,60% 12% 4,90% 2,80% 

É preferível ter um homem como chefe do que uma mulher 69,70% 16,90% 9,90% 2,80% 

É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral 
o homem deve ter o poder final de decisão 

79,60% 14,10% 3,50% 2,80% 

Tabela 50 – Perceção de valores igualitários (%) Fonte: Inquérito por questionário aos trabalhadores das 
organizações sociais 

 

iv. Papéis sexuais e divisão sexual do trabalho 

No que respeita às opiniões sobre papéis sexuais e divisão sexual de trabalho, é unanime a 
discordância total face a praticamente todos os itens, à exceção da afirmação “As raparigas devem 
ser mais encorajadas do que os rapazes e serem ambiciosas em termos de carreira e independentes porque têm 

menos oportunidades” onde há discordância, mas a variação das respostas apresenta-se mais 
distribuída pela escala, havendo 37% dos inquiridos que concordam (total ou parcialmente) com 
a mesma.  

Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho  Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

As raparigas devem ser mais encorajadas do que os rapazes e serem 
ambiciosas em termos de carreira e independentes porque têm menos 

oportunidades 

42,30% 20,40% 21,10% 16,20% 

A profissão de um homem é mais importante do que a profissão de uma 
mulher 

94,40% 4,90% 0 0,70% 

As mulheres que trabalham fora de casa são, em geral, mais 
interessantes do que as que fazem trabalho não remunerado em casa 

77,50% 12% 7,70% 2,10% 

As empresas beneficiam em ter mais homens do que mulheres a 
trabalhar porque eles faltam menos 

70,40% 14,80% 9,20% 4,20% 

As mulheres devem ser desencorajadas a entrar numa profissão 
tradicionalmente ocupada por homens 

85,20% 6,30% 2,80% 5,60% 
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É errado os homens irem para uma profissão feminina 86,60% 8,50% 3,50% 0,70% 

Numa situação de crise com empregos escassos, os homens devem ter 
preferência de acesso ao mercado de trabalho 

85,90% 10,60% 2,10% 0,7 

Tabela 51 - Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho (%) Fonte: Inquérito por 
questionário aos trabalhadores das organizações sociais 

 

v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na organização 

No que concerne a este item e numa análise mais transversal, afere-se que as organizações onde 
trabalham proporcionam a todos os seus trabalhadores na sua maioria um equilíbrio entre a 
vida profissional e familiar (72%), apesar de 24% discordar desta observação face à sua entidade.  

Segue-se a perceção de que não há discriminação das oportunidades de promoção interna da 
organização (76%), mas ainda (29,8%) consideram que isto não existe na sua organização. 

Perceções e reconhecimento da discriminação 
com base no sexo e na organização 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

A organização onde trabalho proporciona a todos 
os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida familiar 

5,60% 19% 34,50% 38% 

Na minha organização, as mulheres têm as 
mesmas oportunidades de serem promovidas do 

que os homens 

8,50% 11,30% 18,30% 57,70% 

Na minha organização, há trabalhos que devem 
ser feitos só por homens e outros só por mulheres 

50% 17,60% 18,30% 11,30% 

Tabela 52 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo (%) Fonte: Inquérito por questionário 
aos trabalhadores das organizações sociais 

 

vi. Clima organizacional 

No que respeita a este item, são colocadas afirmações referentes ao clima no interior da 
organização de trabalho, abordando questões que vão desde o horário, a conciliação, o 
equilíbrio e a não discriminação. 

Face a todos os itens, há uma concordância (total ou parcialmente) acima dos 72%, 
demonstrando que as organizações onde trabalham permitem uma flexibilidade de horário, 
permitem a conciliação trabalho – família procurando esse equilíbrio, e demonstrando 
igualdade de oportunidades e tratamento face a minorias.  

Clima organizacional Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Em caso de necessidade, tenho liberdade de flexibilizar 
o meu horário de trabalho 

9,90% 14,80% 32,40% 40,10% 

Somos encorajados a procurar conciliar a vida pessoal e 
profissional 

11,30% 13,40% 38% 33,80% 

Considero que a minha organização promove práticas 
que permitem manter o equilíbrio entre a vida dentro e 

fora da empresa 

8,50% 15,50% 45,10% 28,90% 
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Na minha organização, pessoas com características 
diversas (diferenças de idade, educação, orientação 

sexual, género, etnia, estilo de trabalho, culturais, etc.) 
são tratadas com respeito e o seu contributo é 

valorizado 

3,50% 4,20% 20,40% 69,70% 

Tabela 53 - Clima (%) Fonte: Inquérito por questionário aos trabalhadores das organizações sociais 

 

7.5 Emprego e mercado de trabalho 

A abordagem ao mercado de trabalho e às dinâmicas de emprego procura trazer uma 
caracterização das tendências e dinâmicas do concelho no que respeita à perspetiva de género.  

Em Portugal, nos últimos 30 anos, tem-se verificado um aumento da taxa de atividade feminina, 
em que as mulheres estão cada vez mais presentes no mundo do trabalho, o que está em linha 
com as tendências a nível mundial e europeu, no entanto, estudos demonstram que estão 
presentes fortes elementos de segregação horizontal e setorial, vertical e transversal em razão 
do sexo. A inserção das mulheres no mercado de trabalho tem sido feita em moldes que, no 
entanto, têm dado continuidade às linhas de diferenciação e hierarquização que desde sempre 
têm marcado a segregação dos mercados de trabalho em função do sexo,  verificando-se que as 
mulheres continuam a estar concentradas em setores, profissões e categorias mais 
desvalorizadas, e são mais afetadas por todos os tipos de desemprego e auferem remunerações 
inferiores68. 

No que respeita aos dados para o concelho da Trofa, afere-se que a taxa de atividade total está 
nos 61,6%69, onde os homens apresentam uma taxa de atividade superior (67,9%) à das 
mulheres (55,8%).  

 
Mulheres Homens 

Taxa de atividade (%) 55,8% 67,9% 

Tabela 54 - Taxa de atividade segundo o sexo (%) Fonte: PORDATA, INE Censos 2011 

 

Numa análise em relação à população ativa, afere-se novamente a preponderância do sexo 
masculino (52,8%) em detrimento do sexo feminino (47,2%). 

População Ativa Homens Mulheres Total 

Total 10 726 9 563 20 289 

% 52,8% 47,2% 100% 

Tabela 55 – População ativa segundo o sexo (%) Fonte: PORDATA, INE Censos 2011 

 

No que respeita ao desemprego a tendência nacional demonstra que as taxas de desemprego 
feminino são superiores às do desemprego masculino, verificando-se a mesma tendência no 

 
68 Guia para a Integração a Nível Local da Perspetiva de Género na Gestão de Pessoas, Formação e Emprego. CES: 
2016 
69 Taxa de atividade: o número de empregados e desempregados por 100 homens ou mulheres com 15 e mais anos. 
Dados referente aos Censos 2011.  
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concelho da Trofa, encontrando-se na posição nº 13 a nível nacional no que respeita à taxa de 
desemprego do sexo feminino e em posição nº 84, no que respeita ao desemprego do sexo 
masculino. 

Taxa de desemprego (%) 

Homens 12,9% 

Mulheres 21,2% 

Total 16,8% 

Tabela 56 – Taxa de desemprego segundo o sexo (%). Fonte: Fonte: PORDATA, INE Censos 2011 

 

Quando analisamos a distribuição da situação na profissão, por sexo, afere-se que na categoria 
de empregador, são os homens que continuam a representar um número elevado (H: 611; 
M:273), sendo que a situação de trabalhador familiar não remunerado apenas surge associada 
à mulher.  

Pessoal ao serviço nas empresas, por situação na profissão N 

Homens Empregador 611 

 Trabalhador por conta de outrem 9010 

   

Mulheres Empregador 273 

 Trabalhador por conta de outrem 6003 

 Trabalhador familiar não remunerado 3 

Tabela 57 - Pessoal ao serviço nas empresas, por situação na profissão e sexo. Fonte: PORDATA, 2018 

 

No que respeita às remunerações, a diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração 
base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem, para o concelho da Trofa é de -
329€70.  

Sendo que, em termos de ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, o 
concelho da Trofa encontra-se na posição nacional nº58, com um salário médio mensal na 
ordem dos 1064,8€71. Já no que concerne a essa avaliação do ganho médio mensal, por sexo, 
afere-se uma vez mais as disparidades de género na análise, sendo que o sexo feminino, auferia 
em media -151,6€ mensais, por comparação ao sexo masculino, em 2018.  

 
2011 2018 

Masculino 941,9 1.121,8€ 

Feminino 854,4 970,2€ 

Tabela 58 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, entre os anos 2011 e 2018 Fonte: 
PORDATA, 2018 

 
70 Fonte: PORDATA, 2018 
71 Fonte: PORDATA, 2018 
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Analisando os ganhos médios mensais dos trabalhadores por conta de outrem, por nível de 
escolaridade e sexo, afere-se que independente do nível de ensino, as trabalhadoras do sexo 
feminino auferem sempre menos que os trabalhadores do sexo masculino, sendo mais 
expressiva a diferença à medida que a escolaridade aumenta. Ou seja, o nível de escolaridade 
não é garantia de equitabilidade na distribuição da remuneração entre os sexos. O ganho médio 
mensal do sexo feminino com a escolaridade do nível secundário consegue ser menor que o 
salário médio do sexo masculino com apenas o 3º ciclo do ensino básico.  

 
Total Inferior ao 

básico / 

 1º ciclo 

Básico /  

1º ciclo 

Básico / 
2º ciclo 

Básico / 
3º ciclo 

Secundário 
e Pós 
Secundário 

Superior 

Masculino 1.121,8 749,4 894,4 969,8 966,9 1.043,2 2.221,5 

Feminino 970,2 782,8 741,9 735,2 793,5 840,2 1.656,4 

Tabela 59 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, total, sexo e por nível de escolaridade 
Fonte: PORDATA, 201872 

 

No que respeita ao ganho médio mensal dos trabalhadores e trabalhadoras por nível de 
qualificação, denota-se uma ligeira inversão da tendência quando analisados os valores 
referentes às categorias de quadros médios, encarregados/chefes de equipa e profissionais 
altamente qualificados, em que as mulheres auferem valores superiores aos homens.  

 
Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Encarregados, 
contramestres 
e chefes de 
equipa 

Profissionais 
altamente 
qualificados 

Profissionais 
qualificados 

Profissionais 
semiqualificados 

Profissionais 
não 
qualificados 

Praticantes 
e 
aprendizes 

Masculino 2.494,9 1.636,8 1.298,2 1.064,3 760,3 692,8 627,6 635,5 

Feminino 1.525,2 1.868,3 1.428,0 1.073,3 681,9 643,1 604,4 635,1 

Tabela 60 – Ganho médio mensal dos trabalhadores e trabalhadoras por conta de outrem, por nível de qualificação 
e sexo Fonte: PORDATA, 201873. 

Analisando os rendimentos médios auferidos entre 2015 e 2018, para o concelho da Trofa, o 
rendimento médio aumenta ao longo dos 3 anos analisados. Este rendimento também sofre um 
aumento em ambos os sexos, destacando-se, porém, mais no caso dos homens.  

Ano Total Masculino Feminino Diferencial 

2015 824,9 857,5 768,6 -88,9 

2018 909,0 941,9 854,4 -87,5 

Tabela 61 - Diferencial entre ganho médio, por sexo74. 

 
72 Ganho médio: onde é maior e menor o ordenado médio, por mês, com horas extra, subsídios ou prémios, dos 
homens e mulheres empregados/as desde o ensino básico ao superior Fonte: PORDATA, Fontes de Dados: 
GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) - Quadros de Pessoal, 2018 
73 Fonte: PODATA, 2018. Fontes de Dados: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a 
partir de 2013) - Quadros de Pessoal 
74 Fonte: PORDATA a partir de GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEC (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 
2013) - Quadros de Pessoal  
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Dos presentes resultados é possível constatar que o concelho da Trofa, segue a tendência 
nacional do aumento do rendimento médio mensal, sendo que a superioridade verificada ao 
nível do rendimento dos homens ainda se mantém.  

Fazendo uma análise ao tecido empresarial no concelho da trofa, apresenta-se na tabela 
seguinte os 10 maiores empregadores do concelho, por área de atividade. 

Maiores empregadores do concelho75 2019 

Fabricação de equipamentos elétricos e eletrónicos para 
veículos automóveis 

1 

Transportes rodoviários de mercadorias 2 

Fabricação de estruturas de construção metálicas 3 

Atividades de empresas de trabalho temporário 4 

Confeção de outro vestuário exterior em série 5 

Atividades de engenharia e técnicas afins 6 

Atividades de limpeza geral 7 

Comércio por grosso de outros produtos alimentares 8 

Construção de edifícios 9 

Atividades de mecânica em geral 10 

Tabela 62 - Maiores empregadores do concelho da Trofa, por áreas de atividade.  Fonte: MEC, GEE: 2019 

 

Esta análise demonstra que das 5 primeiras áreas de maior empregabilidade do concelho, são 
áreas tendencialmente mais masculinas, reportando para a eletrónica, a mecânica, os 
transportes de mercadorias, surgindo a área da confeção, como a que poderá ser 
tendencialmente mais feminina.  

Ao analisar os ganhos médios mensais por setor de atividade e sexo, afere-se que é no setor 
secundário e no setor terciário, onde a diferença entre os ganhos médios mensais entre géneros 
é mais expressiva, onde as trabalhadoras auferem -154€ no setor secundário e -134€ no setor 
terciário.  

 
75 Maiores empregadores do concelho tendo por base o número de trabalhadores por conta de outrem (TCO) nos 
estabelecimentos. Fonte: Ministério da Economia (MEC), Gabinete de Estratégia e Estudos – Estatísticas Regionais, 
2019.  
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Figura 9 - Ganho médio mensal em euros €, por setor de atividade Fonte: MEC, GEE: 2018 

 

Verifica-se que, à semelhança de outros territórios, o concelho da Trofa apresenta 
desigualdades de género em diferentes setores do mercado de trabalho, nomeadamente ao 
nível de cargos, remunerações e ganhos mensais, o que envolve a necessidade de desenvolver 
ações estratégicas que combatam os estereótipos de género no âmbito profissional. 

Verifica-se uma segregação transversal – independentemente do setor de atividade onde 
exerçam a profissão, as mulheres estão sobre representadas. As taxas de desemprego feminino 
são superiores às do desemprego masculino e as remunerações auferidas pelas mulheres são 
inferiores às dos seus congéneres masculinos, permanecendo um gap salarial significativo.  

 

i. Vertente externa| Empresas do Município: Recursos humanos 

Foi solicitado às empresas do concelho que respondessem aos inquéritos por questionário (on-
line) que foram disponibilizados para os seus dirigentes e para os trabalhadores. Em relação aos 
inquéritos aos dirigentes obtivemos 14 respostas que remetem para a realidade de 14 empresas, 
que vertemos agora na análise seguinte. 

Num primeiro momento, procurou-se obter dados de caracterização da empresa, 
nomeadamente o ramo profissional e o tempo de existência. No que concerne ao ramo 
profissional, 50% dos que responderam são dirigentes de empresas na área da indústria, 
seguindo a área de comércio (35,7%) e por fim os serviços (14,3%). 

Ramo profissional Nº % 

Indústria 7 50% 

Serviços 2 14,3% 

Comércio 5 35,7% 

Tabela 63 - Ramo profissional das empresas inquiridas. Fonte: Inquérito por questionário 

 

Das empresas inquiridas, 42,8% são empresas que já se encontram a laborar entre 10 e 20 anos 
no concelho da Trofa. 

Tempo de existência (anos) Nº % 

10-20 6 42,8% 

21-30 3 21,4% 
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31-40 3 21,4% 

+ 40 2 14,3% 

Tabela 64 - Tempo de existência da empresa, em anos Fonte: Inquérito por questionário 

 

Ao nível da caracterização dos recursos humanos76, foi solicitado que, tendo por referência a 
data de 31 de dezembro de 2020, apresentassem os dados referentes a homens e mulheres 
trabalhadoras da empresa77. Da amostra recolhida denota-se uma clara preponderância de 
trabalhadores do sexo masculino (73%) e em cargos de chefia (58,2%), por comparação às 
mulheres. 

 
Mulheres Homens Total 

Número total trabalhadores/as da organização 78 211 289 

% 26,9% 73,1% 100% 

Número de trabalhadores/as em cargos de chefia 28 39 67 

% 41,8% 58,2% 100% 

Tabela 65 - Número de trabalhadores/as a 31 de dezembro de 2020. Fonte: Inquéritos por questionário 

 

No que respeita à média das idades dos trabalhadores e trabalhadoras das empresas, afere-se 
que 9 das 14 empresas inquiridas, possuem uma média de idades dos seus trabalhadores e 
trabalhadoras entre os 41 e os 50 anos.   

Média das idades (Escalão etário) H M 

30-40 4 4 

41-50 4 5 

+ 50 1 0 

Tabela 66 - Média de idades dos trabalhadores e trabalhadoras, por escalão etário Fonte: Inquéritos por 
questionário 

 

ii. Vertente externa| Empresas do Município: Dimensões sobre a Perspetiva de Género 

As dimensões que serão analisadas neste ponto, abordam informação acerca das práticas de 
cada entidade sobre a integração da perspetiva de género. As questões são dividas por 
diferentes dimensões.  

(1) Recrutamento e seleção e avaliação de funções 

 
76 Tendo em conta que os inquéritos por questionário são anónimos não nos é possível identificar as entidades 
respondentes. Dos 14 inquéritos respondidos por dirigentes de empesas do concelho da trofa, tivemos de invalidar 1 
no que concerne às dimensões de caracterização dos recursos humanos, visto que não apresentou a informação 
desagregada por género, tal como era solicitada. Validámos, no entanto, as respostas à dimensão da perspetiva de 
género.  
77 Este exercício é sempre mais complexo, visto que nem sempre as empresas apresentam os valores totais e por 
sexo, nas diferentes categorias solicitadas no inquérito. 



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

84 

Na análise desta dimensão verifica-se pela figura que se segue, que os dirigentes das empresas 
posicionaram-se de forma dispersa ao longo dos vários itens desta dimensão.  

Referem não ter em consideração (21,4%) o cumprimento dos princípios da igualdade de género 
aquando do outsourcing, e 28,6% refere não existir representação equilibrada de homens e 
mulheres na equipa de seleção.  No que respeita a candidaturas, 64,3% refere que não são 
encorajadas candidaturas ou seleção de pessoas do sexo sub-representado. No que respeita ao 
tratamento de dados desagregados por género, 92,9% refere não o fazer. 

 

Gráfico 26 – itens de análise da dimensão ‘recrutamento e seleção e avaliação de funções’ 

 

(2) Formação contínua de desenvolvimento de competências 

No que respeita a esta dimensão de análise, destaca-se a ausência de tratamento de informação 
por sexo (78,6%), neste caso no que concerne aos dados relativos à formação. Das respostas 
afere-se ainda que 42,9% das empresas não dá prioridade à participação de trabalhadores/as 
em ações de formação dirigidas a profissões em que um dos sexos esteja sub-representado.  

E destaca-se ainda que 35,7% refere não providenciar formação sobre a temática da igualdade 
de género entre mulheres e homens na sua entidade.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A entidade empregadora enumera critérios objetivos e transparentes na seleção ?

A informação é mantida e tratada por sexo (M/F)?

São encorajadas candidaturas e seleção de pessoas do sexo sub-representado na função?

Na equipa de seleção existe uma representação equilibrada de mulheres e homens?

Os requisitos para o desempenho da função são isentos de qualquer associação ao género?

Quando se recorre a outsourcing, são verificados os princípios da igualdade de género?

Na entidade empregadora as funções encontram-se definidas com linguagem inclusiva e
neutra?

A entidade empregadora avalia o valor das funções através de critérios objetivos e isentos de
características associadas ao sexo?

78,60%

0%

7,10%

35,70%

85,70%

21,40%

78,60%

85,70%

14,30%

92,90%

64,30%

28,60%

7,10%

21,40%

14,30%

7,10%

7,10%

28,60%

35,70%

7,10%

57,10%

7,10%

14,30%

SIM NÃO N/A
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Gráfico 27 – itens de análise da dimensão ‘formação contínua de desenvolvimento de competências’ 

 

(3) Gestão de carreiras e avaliação de desempenho  

Da análise desta dimensão, destacam-se as elevadas respostas positivas a praticamente todos 
os itens de análise, à exceção do item referente ao gozo de licenças parentais serem 
consideradas como trabalho efetivo para efeitos de progressão de carreira, em que 35,7% refere 
não de aplicar esta dimensão, e 7,1% refere mesmo que não é considerado para efeitos de 
avaliação de desempenho. 

 
Gráfico 28 – itens de análise da dimensão de ‘gestão de carreiras e avaliação de desempenho’ 

  

(4) Remunerações e recompensas  

No que respeita às remunerações e recompensas, as empresas assumem ter presente o 
princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, não penalizando mulheres ou 
homens pelas suas responsabilidades familiares, e procurando assegurar a ausência de 
diferenças salariais entre géneros, para as mesmas categorias profissionais. No entanto há a 
destacar que 35,7% das empresas refere que não possuí critérios objetivos, independentes do 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A entidade empregadora integra, na formação providenciada, algum módulo relacionado com a
temática da igualdade entre mulheres e homens?

A entidade empregadora possibilita a interrupção na carreira, para estudos ou formação?

A entidade empregadora dá prioridade à participação dos trabalhadores e das trabalhadoras
em ações de formação dirigidas a profissões/funções em que um dos sexos estejam sub-…

Os trabalhadores e as trabalhadoras têm as mesmas oportunidades de formação, sendo as
competências reconhecidas de modo igual aquando dos processos de promoção e progressão…

A entidade empregadora efetua o tratamento por sexo dos dados relativos à formação?

A entidade empregadora assegura a trabalhadores e trabalhadoras igual acesso ao número
mínimo de horas de formação certificada estabelecida por lei?

A entidade empregadora tem definidos os critérios de mobilidade horizontal e vertical, que
assegurem igualdade de oportunidades de carreira entre homens e mulheres?

28,60%

50%

7,10%

100%

7,10%

100%

64,30%

35,70%

14,30%

42,90%

78,60%

0%

14,30%

35,70%

35,70%

50%

14,30%

21,40%

SIM NÃO N/A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Na entidade empregadora são excluídos os critérios de progressão na carreira
associados à disponibilidade dos/as trabalhadores/as ou às suas…

A entidade empregadora tem previstas iguais oportunidades de progressão na
carreira para profissões predominantemente femininas ou masculinas?

Na entidade empregadora as licenças gozadas nos termos da lei são
consideradas como trabalho efectivo no âmbito da Avaliação de Desempenho?

Os objetivos de desempenho são igualmente alcancáveis para funções
predominantemente femininas e masculinas?

78,60%

92,90%

57,10%

100%

7,10%

7,10%

14,30%

7,10%

35,70%

SIM NÃO N/A
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sexo, que justifiquem eventuais diferenças de atribuição de remunerações, nem têm definidas 
tabelas de remunerações. 

 

Gráfico 29 – itens de análise da dimensão ‘remunerações e recompensas’ 

 

(5) Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

Esta é a dimensão onde há maior variação de respostas em relação aos itens em análise. 
Verificando a figura que se segue, não há margem para a as empresas concederem benefícios, 
para além dos que se encontram na lei, por maternidade/paternidade dos/as 
trabalhadores/as (78,6%). As empresas também não dispõem de equipamentos próprios para 
apoios a descendentes ou ascendentes (85,7%). 

Afere-se ainda que as empresas cumprem com o que está previsto na lei, indo mais além no 
que respeita ao incentivo do gozo dos 10 dias facultativos de licença parental, e na 
flexibilização de horário para o período de amamentação/aleitamento.  

No que respeita à flexibilização de horários e o fomento do teletrabalho, no sentido de 
promover a conciliação entre a vida profissional e pessoal, apenas 28,6% das empresas 
inquiridas refere dar possibilidade de adaptação.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A entidade empregadora tem definida uma tabela de remunerações, onde
consta o vencimento atribuído por função?

A entidade empregadora tem definidos critérios objetivos, independentes do
sexo, que justifiquem eventuais diferenças na atribuição de remunerações?

A entidade empregadora assegura que não se registam diferenças relativas às
médias de remuneração entre funções tradicionalmente masculinas e femininas?

A entidade empregadora, na atribuição de remunerações complementares (ex.
prémios e regalias acessórias), tem presente o princípio da igualdade e não…

64,30%

57,10%

85,70%

100%

35,70%

35,70% 7,10%

14,30%

SIM NÃO N/A
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Gráfico 30 – Itens de análise das dimensões conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

 

iii. Vertente externa| Empresas do Município: Estereótipos, Atitudes e Valores de Género  
 

Neste ponto são apresentados um conjunto de itens de análise que pretenderam obter a 
perceção individual de cada inquirido/a acerca dos estereótipos, atitudes e valores de género. 
Esta análise está organizada por diferentes áreas:  

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres;  
ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral;  
iii. Valores igualitários;  
iv. Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho;  
v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na organização; 
vi. Clima organizacional.  
 

Face a cada área, foram apresentadas várias afirmações, e solicitado que se posicionassem face 
a uma escala de concordância78. 

 

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres 

Da análise das respostas ao bloco de afirmações relacionadas com os Papéis sexuais na família 
e centralidades identitárias afere-se que maioritariamente há uma discordância face às 
observações que perpetuam os papéis sexuais na família.  

Há, no entanto, a destacar algumas afirmações que apresentam menor conformidade, sendo 
a afirmação “É provável que uma criança pequena (até ir para a escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa” 

 
78 Escala de resposta: Discordo totalmente; Discordo parcialmente; Concordo parcialmente e Concordo totalmente. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A entidade empregadora incentiva os trabalhadores e as trabalhadoras a apresentarem
sugestões que contribuam para a igualdade entre mulheres e homens, a conciliação entre a…

A entidade empregadora, dispõe de equipamentos próprios de apoio a filhos e filhas de
trabalhadores e trabalhadoras (p. ex.: creche, jardim-de-infância, ATL, colónias de férias, ou…

A entidade empregadora fomenta o trabalho a partir de casa e/ou teletrabalho quando
necessário à conciliação vida profissional e familiar

A entidade empregadora possibilita a opção por horários de trabalho flexíveis com vista à
conciliação entre a vida profissional e familiar

A entidade empregadora possibilita a adaptação do tempo semanal de trabalho concentrando
ou alargando o horário diário, com vista à conciliação vida profissional e pessoal

A entidade empregadora aquando da marcação dos horários por turnos rotativos ou outros,
considera as necessidades de conciliação vida pessoal e profissional

A entidade empregadora prevê a partilha do posto de trabalho com vista à conciliação entre a
vida profissional e pessoal

A entidade empregadora possibilita a opção por horários flexíveis durante o período de
amamentação/aleitação?

A entidade empregadora incentiva a gozar os 10 dias de licença parental facultativa previstos
na lei?

A entidade empregadora concede licenças com duração superior às que se encontram
previstas na lei para acompanhamento de filhos e filhas menores ou com deficiência?

A entidade empregadora concede licença por adoção com duração à que se encontra prevista
na lei?

A entidade empregadora procede a contratações para substituir trabalhadores e
trabalhadoras em gozo de licença de maternidade, paternidade e licença parental?

A entidade empregadora concede benefícios monetários ou em espécie para além dos
previstos na lei, por maternidade/paternidade a trabalhadores/trabalhadoras?

57,10%

28,60%

28,60%

28,60%

28,60%

21,40%

85,70%

78,60%

28,60%

42,90%

57,10%

28,60%

85,70%

35,70%

35,70%

35,70%

7,10%

14,30%

42,90%

14,30%

28,60%

78,60%

14,30%

35,70%

35,70%

71,40%

71,40%

42,90%

7,10%

7,10%

28,60%

42,90%

14,30%

21,40%

SIM NÃO N/A
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apenas 57,1% discorda totalmente, assim como face à afirmação “Um homem não deve reduzir as 
suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança” em que 50% discorda totalmente e 35,7% 
concorda (parcial ou totalmente).    

Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de 
homens e mulheres – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a mãe e não 
o pai a faltar ao trabalho para cuidar dele/a 

78,60% 7,1 0,00% 14,30% 

O homem só deve ajudar em casa quando a mulher de 
todo não puder 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

É provável que uma criança pequena (até ir para a escola) 
sofra se a mãe trabalhar fora de casa 

57,10% 14,30% 14% 14,30% 

É muito importante que o pai das crianças passe a ter 
mais tempo de licença de parentalidade 

7,10% 14,30% 50,00% 28,6% 

Os homens não assumem as responsabilidades familiares 
porque a sua principal preocupação deve ser com o 

trabalho 

78,60% 21,40% 0,00% 0,00% 

Os grandes gastos devem vir do salário do homem 78,60% 14,30% 7,10% 0,00% 

Uma mulher sem filhos é egoísta 92,90% 7,10% 0% 0,00% 

Criar crianças é mais compensador para uma mulher do 
que ter uma carreira de sucesso 

79% 21% 0,00% 0,00% 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações 
profissionais pelo facto de ter uma criança 

50,00% 14,30% 21,40% 14,30% 

O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, logo não 
tem tanta necessidade de ter filhos para se realizar 

92,90% 7,10% 0,00% 0,00% 

Bem vistas as coisas, a vida familiar é prejudicada quando 
a mulher trabalha fora de casa a tempo inteiro 

64,30% 28,60% 7,10% 0,00% 

Tabela 67 – Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres (%). Fonte: Inquérito por 
questionário às empresas do município, 2021 

 

ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade 
em geral 

Relativamente a esta dimensão é onde se verifica uma maior variação na distribuição das 
respostas, pela escala de concordância.  

Mais de 64% discorda (total ou parcialmente) face às afirmações “as mulheres já têm as mesmas 
oportunidades que os homens, tanto na profissão como na política”; “Um patrão pode pagar mais a um homem do 
que a uma mulher que faz o mesmo trabalho”; “As mulheres não estão em lugares de chefia porque preferem 
dedicar-se à família”, demonstrando que há perceção das desigualdades existentes e (da ausência) 
de oportunidades para as mulheres, à exceção da afirmação “As mulheres têm menos oportunidades 
de formação e de carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades familiares” em que 64% discorda 
(total ou parcialmente).  

Existe ainda alguma ambiguidade no que respeita à perceção do papel da mulher na esfera 
profissional. 
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Perceções e reconhecimento da discriminação com base no 
sexo e na sociedade em geral – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Na prática, as mulheres já têm as mesmas oportunidades que 
os homens, tanto na profissão como na política 

28,60% 35,70% 21,40% 14,30% 

As mulheres têm menos oportunidades de formação e de 
carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades 

familiares 

43% 21,40% 28,60% 7,10% 

As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego 
porque podem ficar grávidas 

29% 28,60% 28,60% 14,30% 

Numa situação de procura de emprego, de uma forma geral, 
os homens são os preferidos 

42,90% 28,60% 28,60% 0,00% 

As mulheres ganham, em média, menos do que os homens 
nas mesmas profissões 

28,60% 29% 29% 14,30% 

Um patrão pode pagar mais a um homem do que a uma 
mulher que faz o mesmo trabalho 

92,90% 0,00% 7,10% 0,00% 

As mulheres não estão em lugares de chefia porque preferem 
dedicar-se à família 

78,60% 14,30% 0,00% 7% 

Quando se diz Homem quer logo dizer homem e mulher e 
está bem assim 

50,00% 35,70% 0,00% 14,30% 

Tabela 68 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade em geral (%). Fonte: 
Inquérito por questionário às empresas do município 

 

iii. Valores igualitários 

Quando questionados sobre os valores igualitários, há uma discordância total (acima de 78%) 
face a praticamente todas as afirmações que reforçam o papel do homem em detrimento do da 
mulher na esfera profissional e familiar, no que respeita às afirmações “Um homem pode ajudar em 
casa, mas o trabalho de casa e cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente das mulheres”; “É preferível 
ter um homem como chefe do que uma mulher”; “É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral o homem 

deve ter o poder final de decisão”. Destaca-se que face à afirmação “Um homem pode ajudar em casa, mas o 

trabalho de casa e cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente das mulheres” 21,4% dos inquiridos 
concorda parcialmente com a mesma, reforçando os papéis de género no que respeita à esfera 
do cuidado da família e da casa.  

A concordância (total e parcialmente) face à afirmação “É importante que haja mulheres em importantes 

cargos políticos e de decisão” reforça a importância do papel da mulher na esfera política e em cargos 
de poder/decisão.  

Perceção de Valores igualitários Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

É importante que haja mulheres em importantes cargos 
políticos e de decisão 

0,00% 0,00% 21,40% 78,60% 

Um homem pode ajudar em casa, mas o trabalho de casa e 
cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente 

das mulheres 

78,60% 0% 21,40% 0,00% 

É preferível ter um homem como chefe do que uma mulher 92,90% 7,10% 0,00% 0,00% 
É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral 

o homem deve ter o poder final de decisão 
85,70% 7,10% 0,00% 7,10% 

Tabela 69 – Perceção de valores igualitários (%). Fonte: Inquérito por questionário às empresas do município 
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iv. Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho 

No que respeita às opiniões sobre papéis sexuais e divisão sexual de trabalho, é unânime a 
discordância total face a praticamente todos os itens, à exceção da afirmação “As raparigas devem 
ser mais encorajadas do que os rapazes e serem ambiciosas em termos de carreira e independentes porque têm menos 

oportunidades”, onde há discordância, mas 42% dos/as inquiridos/as concordam (total ou 
parcialmente) com a mesma.  

Já no que concerne às afirmações “As mulheres que trabalham fora de casa são, em geral, mais interessantes 

do que as que fazem trabalho não remunerado em casa” e “As mulheres devem ser desencorajadas a entrar numa 

profissão tradicionalmente ocupada por homens” verifica-se uma discordância face às mesmas, mas a 
variação das respostas apresenta-se mais distribuída pela escala, havendo 21,4% dos/as e 
inquiridos/as que concordam (total ou parcialmente) com estas afirmações.  

Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do 
trabalho  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

As raparigas devem ser mais encorajadas do que os rapazes 
e serem ambiciosas em termos de carreira e independentes 

porque têm menos oportunidades 

50,00% 7,10% 28,60% 14,30% 

A profissão de um homem é mais importante do que a 
profissão de uma mulher 

100,00% 0,00% 0 0,00% 

As mulheres que trabalham fora de casa são, em geral, 
mais interessantes do que as que fazem trabalho não 

remunerado em casa 

64,30% 14% 14,30% 7,10% 

As empresas beneficiam em ter mais homens do que 
mulheres a trabalhar porque eles faltam menos 

78,60% 14,30% 7,10% 0,00% 

As mulheres devem ser desencorajadas a entrar numa 
profissão tradicionalmente ocupada por homens 

64,30% 14,30% 14,30% 7,10% 

É errado os homens irem para uma profissão feminina 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Numa situação de crise com empregos escassos, os homens 
devem ter preferência de acesso ao mercado de trabalho 

100,00% 0,00% 0,00% 0 

Tabela 70 - Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho. (%). Fonte: Inquérito por 
questionário às empresas do município 

 

v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na 
organização 

No que concerne a este item e numa análise mais transversal, afere-se que as empresas onde 
trabalham proporcionam a todos os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar (93%). Segue-se a perceção de que não há discriminação das oportunidades de 
promoção interna da organização (85,7%). A afirmação “na minha organização, há trabalhos que devem 
ser feitos só por homens e outros só por mulheres” é aquela que apresenta maior dispersão de respostas, 
apesar de 78,6% dos/as inquiridos/as discordar (total ou parcialmente).  
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Perceções e reconhecimento da discriminação com 
base no sexo e na organização 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

A organização onde trabalho proporciona a todos 
os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida familiar 

0,00% 7% 42,90% 50% 

Na minha organização, as mulheres têm as mesmas 
oportunidades de serem promovidas do que os 

homens 

0,00% 14,30% 14,30% 71,40% 

Na minha organização, há trabalhos que devem ser 
feitos só por homens e outros só por mulheres 

50% 28,60% 7,10% 14,30% 

Tabela 71 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na organização (%). Fonte: Inquérito 
por questionário às empresas do município:2021 

 

vi. Clima organizacional 

No que respeita a este item, são colocadas afirmações referentes ao clima no interior da 
organização de trabalho, abordando questões que vão desde o horário, a conciliação, o 
equilíbrio e a não discriminação. 

Face a todos os itens, há uma concordância (total ou parcialmente) acima dos 71%, 
demonstrando que as organizações onde trabalham permitem uma flexibilidade de horário, 
permitem a conciliação trabalho-família procurando esse equilíbrio, e demonstrando igualdade 
de oportunidades e tratamento face a minorias.  

Clima organizacional Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Em caso de necessidade, tenho liberdade de 
flexibilizar o meu horário de trabalho 

21,40% 7,10% 35,70% 35,70% 

Somos encorajados a procurar conciliar a vida pessoal 
e profissional 

7,10% 21,40% 21% 50,00% 

Considero que a minha organização promove práticas 
que permitem manter o equilíbrio entre a vida dentro 

e fora da empresa 

7,10% 7,10% 35,70% 50,00% 

Na minha organização, pessoas com características 
diversas (diferenças de idade, educação, orientação 

sexual, género, etnia, estilo de trabalho, culturais, 
etc.) são tratadas com respeito e o seu contributo é 

valorizado 

0,00% 0,00% 14,30% 85,70% 

Tabela 72 – Perceção sobre o clima organizacional (%). Fonte: Inquérito por questionário às empresas do 
município:2021 

 

iv. Vertente externa| Trabalhadores/as das Empresas do Município: caracterização 

Foram aplicados inquéritos por questionário (on-line) também aos/às trabalhadores/as das 
empresas do concelho, onde obtivemos 124 inquéritos respondidos, o que se pode considerar 
um número válido para análise. 
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Os/as inquiridos/as distribuem-se em 45,2% do sexo feminino e 54,8% do sexo masculino, com 
idades compreendidas entre 26 e os 45 anos de idade.  

Do total dos/as inquiridos/as, 43,5% são casados/as e 16,9% encontram-se em união de fato, 
seguindo-se com 33,1% os/as solteiros/as, e verifica-se que 60,5% afirmam terem filhos/as. No 
que respeita ao agregado familiar, 63,7% refere viver com o/a cônjuge e 49,2% com o/a cônjuge 
e filhos/as. 

 

No que respeita às habilitações académicas, denota-se que 33,1% dos/as inquiridos/as tem uma 
habilitação ao nível do ensino secundário, seguindo-se com 25,8% o ensino superior e com 
13,7% o 3º ciclo do ensino básico.  

 

Figura 13 - Nível de escolaridade dos/as inquiridos/as Fonte: Inquérito por questionário 

  

 

 

Figura 10 - Distribuição por sexo, dos/as inquiridos/as 
Fonte: Inquérito por questionário 

Figura 11 -Distribuição do escalão etário, dos/as 
inquiridos/as Fonte: Inquérito por questionário.  

Figura 12 - Estado civil dos inquiridos/as Fonte: Inquérito 
por questionário 

Gráfico 31 - Composição do agregado familiar Fonte: Inquérito por 
questionário 
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v. Vertente externa| Trabalhadores/as das Empresas do Município: Estereótipos, Atitudes 
e Valores de Género 
 

Neste ponto são apresentados um conjunto de itens de análise que pretenderam obter a 
perceção individual de cada inquirido/a acerca dos estereótipos, atitudes e valores de género. 
Esta análise está organizada por diferentes áreas:  

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres;  
ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na sociedade em geral;  
iii. Valores igualitários;  
iv. Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho;  
v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo na organização; 
vi. Clima organizacional.  

Face a cada área, foram apresentadas várias afirmações, e solicitado que se posicionassem face 
a uma escala de concordância79. 

 

i. Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres 

Da análise das respostas ao bloco de afirmações relacionadas com os papéis sexuais da família 
e centralidades identitárias, afere-se que maioritariamente há uma discordância face às 
observações que perpetuam os papéis sexuais na família. Há, no entanto, a destacar algumas 
afirmações que apresentam menor conformidade, sendo a afirmação “É provável que uma criança 

pequena (até ir para a escola) sofra se a mãe trabalhar fora de casa”, 47,6% discorda totalmente.  

No que respeita à afirmação “Criar crianças é mais compensador para uma mulher do que ter uma carreira de 

sucesso” 49% discorda totalmente e 14,5% concorda parcialmente, já no que refere a “Um homem 

não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança” 42,70% discorda totalmente e 
35% concorda (total ou parcialmente).  

Face à afirmação “É muito importante que o pai das crianças passe a ter mais tempo de licença de parentalidade” 

77,4% concorda, no entanto, verifica-se que 22,6% discorda (total ou parcialmente) desta 
afirmação. 

Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de 
homens e mulheres – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Se um filho ou uma filha fica doente deve ser a mãe e não o 
pai a faltar ao trabalho para cuidar dele/a 

63,70% 17,7 12,90% 5,60% 

O homem só deve ajudar em casa quando a mulher de todo 
não puder 

93,50% 4,00% 0,00% 2,40% 

É provável que uma criança pequena (até ir para a escola) 
sofra se a mãe trabalhar fora de casa 

47,60% 21,00% 21% 10,50% 

É muito importante que o pai das crianças passe a ter mais 
tempo de licença de parentalidade 

12,90% 9,70% 24,20% 53,20% 

Os homens não assumem as responsabilidades familiares 
porque a sua principal preocupação deve ser com o 

trabalho 

86,30% 7,30% 4,00% 2,40% 

 
79 Escala de resposta: Discordo totalmente; Discordo parcialmente; Concordo parcialmente e Concordo totalmente. 
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Os grandes gastos devem vir do salário do homem 82,30% 12,10% 3,20% 2,40% 

Uma mulher sem filhos é egoísta 87,90% 7,30% 3% 1,60% 

Criar crianças é mais compensador para uma mulher do 
que ter uma carreira de sucesso 

49% 34% 14,50% 2,40% 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações 
profissionais pelo facto de ter uma criança 

42,70% 32,30% 25,30% 9,70% 

O homem não é tão afetuoso quanto a mulher, logo não 
tem tanta necessidade de ter filhos para se realizar 

79,80% 12,90% 4,80% 2,40% 

Bem vistas as coisas, a vida familiar é prejudicada quando a 
mulher trabalha fora de casa a tempo inteiro 

62,90% 16,10% 11% 9,70% 

Tabela 73 - Papéis sexuais na família e centralidades identitárias de homens e mulheres (%) Fonte: Inquérito por 
questionário aos/às trabalhadores/as das empresas do município:2021 

 

ii. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade 
em geral 

Relativamente a esta dimensão é onde se verifica uma maior variação na distribuição das 
respostas, pela escala de concordância.  

A maioria dos/as inquiridos/as discorda (total ou parcialmente) face às afirmações “Na prática, as 

mulheres já têm as mesmas oportunidades que os homens, tanto na profissão como na política” (62,9%); “Um patrão 

pode pagar mais a um homem do que a uma mulher que faz o mesmo trabalho” (77,4%); “As mulheres não estão 

em lugares de chefia porque preferem dedicar-se à família” (86,3%), demonstrando que há perceção das 
desigualdades existentes e (da ausência) de oportunidades para as mulheres.  

Por outro lado, há uma concordância (total ou parcialmente) acima dos 60% face às afirmações 
“As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego porque podem ficar grávidas” (66,9%); “Numa situação 

de procura de emprego, de uma forma geral, os homens são os preferidos” (61,2%) e “As mulheres ganham, em 

média, menos do que os homens nas mesmas profissões” (73,7%).  

As afirmações que criaram menor consenso, havendo uma maior variação na taxa de respostas 
entre concordância e discordância, refere-se à afirmação “As mulheres têm menos oportunidades de 

formação e de carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades familiares” em que 45,2% concorda 
(total ou parcialmente) face a 54,8% que discorda (total ou parcialmente) face à afirmação. 

Uma mesma variação afere-se face à afirmação “Quando se diz Homem quer logo dizer homem e mulher 

e está bem assim” em que 35,5% concorda (total ou parcialmente) face a 64,5% que discorda (total 
ou parcialmente).  

Existe ainda alguma ambiguidade no que respeita à perceção do papel da mulher na esfera 
profissional. 
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Perceções e reconhecimento da discriminação com 
base no sexo e na sociedade em geral – Itens 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Na prática, as mulheres já têm as mesmas oportunidades 
que os homens, tanto na profissão como na política 

28,20% 34,70% 24,20% 12,90% 

As mulheres têm menos oportunidades de formação e de 
carreira porque têm de assumir as suas responsabilidades 

familiares 

25% 29,80% 33,10% 12,10% 

As mulheres têm mais dificuldade em conseguir emprego 
porque podem ficar grávidas 

16% 16,90% 41,90% 25,00% 

Numa situação de procura de emprego, de uma forma 
geral, os homens são os preferidos 

12,10% 26,60% 43,50% 17,70% 

As mulheres ganham, em média, menos do que os homens 
nas mesmas profissões 

10,50% 16% 35% 38,70% 

Um patrão pode pagar mais a um homem do que a uma 
mulher que faz o mesmo trabalho 

61,30% 16,10% 12,90% 9,70% 

As mulheres não estão em lugares de chefia porque 
preferem dedicar-se à família 

63,70% 22,60% 10,50% 3% 

Quando se diz Homem quer logo dizer homem e mulher e 
está bem assim 

34,70% 29,80% 25,00% 10,50% 

Tabela 74 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na sociedade em geral (%) Fonte: 
Inquérito por questionário aos/às trabalhadores/as das empresas do município:2021 

 

iii. Valores igualitários 

Quando questionados sobre os valores igualitários, há uma discordância total (acima de 66%) 
face a praticamente todas as afirmações que reforçam o papel do homem em detrimento do da 
mulher na esfera profissional e familiar, no que respeita às afirmações “Um homem pode ajudar em 

casa, mas o trabalho de casa e cuidar das crianças deve ser um trabalho principalmente das mulheres”; “É preferível 

ter um homem como chefe do que uma mulher”; “É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no geral o homem 

deve ter o poder final de decisão”. A concordância total face à afirmação “É importante que haja mulheres 

em importantes cargos políticos e de decisão” (71,8%) reforça a importância do papel da mulher na 
esfera política e em cargos de poder/decisão.  

Valores igualitários Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

É importante que haja mulheres em importantes 
cargos políticos e de decisão 

2,40% 2,40% 23,40% 71,80% 

Um homem pode ajudar em casa, mas o trabalho de 
casa e cuidar das crianças deve ser um trabalho 

principalmente das mulheres 

77,40% 15% 4,80% 3,20% 

É preferível ter um homem como chefe do que uma 
mulher 

66,90% 27,40% 4,00% 1,60% 

É bom que exista alguma igualdade no casal, mas no 
geral o homem deve ter o poder final de decisão 

75,80% 13,70% 3,20% 7,30% 

Tabela 75 – Perceção sobre valores igualitários (%) Fonte: Inquérito por questionário aos/às trabalhadores/as das 
empresas do município:2021 
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iv. Papéis sexuais e divisão sexual do trabalho 

No que respeita às opiniões sobre papéis sexuais e divisão sexual de trabalho, é unânime a 
discordância total face a praticamente todos os itens, à exceção da afirmação “As raparigas devem 
ser mais encorajadas do que os rapazes e serem ambiciosas em termos de carreira e independentes porque têm menos 

oportunidades” onde há discordância, mas a variação das respostas apresenta-se mais distribuída 
pela escala, havendo 42,7% dos inquiridos que concordam (total ou parcialmente) com a 
mesma. Face à afirmação “As mulheres que trabalham fora de casa são, em geral, mais interessantes do que as 

que fazem trabalho não remunerado em casa” a maioria dos/as inquiridos/as (51,6%) discordam 
totalmente, face 25,8% que concordam (total ou parcialmente). 

Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão 
sexual do trabalho  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

As raparigas devem ser mais encorajadas do que os 
rapazes e serem ambiciosas em termos de carreira e 

independentes porque têm menos oportunidades 

30,60% 26,60% 25,80% 16,90% 

A profissão de um homem é mais importante do que a 
profissão de uma mulher 

87,10% 8,10% 3,2 1,60% 

As mulheres que trabalham fora de casa são, em geral, 
mais interessantes do que as que fazem trabalho não 

remunerado em casa 

51,60% 23% 17,70% 8,10% 

As empresas beneficiam em ter mais homens do que 
mulheres a trabalhar porque eles faltam menos 

62,90% 21,00% 9,70% 6,50% 

As mulheres devem ser desencorajadas a entrar numa 
profissão tradicionalmente ocupada por homens 

60,50% 16,90% 8,90% 13,70% 

É errado os homens irem para uma profissão feminina 78,20% 15,30% 1,60% 4,80% 

Numa situação de crise com empregos escassos, os 
homens devem ter preferência de acesso ao mercado 

de trabalho 

75,80% 16,10% 5,60% 2,4 

Tabela 76 - Opiniões relativamente a papéis sexuais e divisão sexual do trabalho (%) Fonte: Inquérito por 
questionário aos/às trabalhadores/as das empresas do município:2021 

 

v. Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na 
organização 

No que concerne a este item e numa análise mais transversal, afere-se que as empresas onde 
trabalham proporcionam a todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria um 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar (74,5%), apesar de 18% discorda (parcialmente) 
desta observação face à sua entidade.  

Segue-se a perceção de que não há discriminação das oportunidades de promoção interna da 
organização (75,8%), mas ainda (24,2%) consideram que não há igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens, na promoção dentro da empresa. 

Face à afirmação “Na minha organização, há trabalhos que devem ser feitos só por homens e outros só por 

mulheres” é onde existe menor consenso em termos de respostas, havendo maior disparidade 
sendo que 56% concordam (total ou parcialmente) e 44% discordam (total ou parcialmente). 
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Perceções e reconhecimento da discriminação com base no 
sexo e na organização 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

A organização onde trabalho proporciona a todos os seus 
trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e a vida 

familiar 

8,10% 18% 43,50% 31% 

Na minha organização, as mulheres têm as mesmas 
oportunidades de serem promovidas do que os homens 

9,70% 14,50% 35,50% 40,30% 

Na minha organização, há trabalhos que devem ser feitos só 
por homens e outros só por mulheres 

31% 25,00% 34,70% 9,70% 

Tabela 77 - Perceções e reconhecimento da discriminação com base no sexo e na organização (%) Fonte: Inquérito 
por questionário aos/às trabalhadores/as das empresas do município:2021 

 

vi. Clima organizacional 

No que respeita a este item, são colocadas afirmações referentes ao clima no interior da 
organização de trabalho, abordando questões que vão desde o horário, a conciliação, o 
equilíbrio e a não discriminação. 

Face a todos os itens, há uma concordância (total ou parcialmente) acima dos 62%, 
demonstrando que as organizações onde trabalham permitem uma flexibilidade de horário, 
permitem a conciliação trabalho-família procurando esse equilíbrio, e demonstrando igualdade 
de oportunidades e tratamento face a minorias.  

Clima organizacional Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Em caso de necessidade, tenho liberdade de flexibilizar 
o meu horário de trabalho 

12,90% 15,30% 40,30% 31,50% 

Somos encorajados a procurar conciliar a vida pessoal e 
profissional 

12,90% 16,10% 45% 25,80% 

Considero que a minha organização promove práticas 
que permitem manter o equilíbrio entre a vida dentro e 

fora da empresa 

15,30% 22,60% 40,30% 21,80% 

Na minha organização, pessoas com características 
diversas (diferenças de idade, educação, orientação 

sexual, género, etnia, estilo de trabalho, culturais, etc.) 
são tratadas com respeito e o seu contributo é 

valorizado 

6,50% 7,30% 30,60% 55,60% 

Tabela 78 – Perceção sobre o clima organizacional (%). Fonte: Inquérito por questionário aos/às trabalhadores/as 
das empresas do município:2021 

 

No cômputo geral,  a população da Trofa vivenciou mudanças sociodemográficas significativas, 
geradoras de novas necessidades sociais e económicas na organização da vida familiar, com um 
aumento visível da participação das mulheres no mercado de trabalho, com uma inevitável 
diminuição do tempo de dedicação à família, podendo arrastar para situações de 
vulnerabilidade social, visíveis no aumento das situações de pobreza e marginalidade; nos 
horários de trabalho cada vez mais alargados; no aumento da esperança de vida, com o 
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crescente número de idosos a necessidade de cuidados continuados e outros grupos de risco 
vão-se ampliando, pelo crescimento do desemprego e pelo aumento de pessoas a depender dos 
mecanismos de proteção social, urge assim, procurar trabalhar junto desta população, 
procurando minimizar os aspetos de desigualdade que possam vivenciar.  
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8. Potencialidades e Fragilidades: Vertente Interna e Vertente Externa 
 

Neste ponto, encontra-se compilado as potencialidades e fragilidades, por dimensões de análise 
interna e externa, resultante da aferição da análise dos resultados do diagnóstico em todas as 
suas vertentes.  

 

MUNICÍPIO DA TROFA – VERTENTE INTERNA 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Nos cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º grau 
observa-se a existência de um número superior de 
mulheres. 

Na composição dos órgãos autárquicos (Assembleia 
Municipal e Câmara Municipal), verifica-se uma 
menor representatividade de mulheres.  

No que respeita a cargo/carreira segundo o 
género, a representação das mulheres é 
transversal em todas as carreiras.  

Afere-se uma segregação horizontal e setorial, onde as 
mulheres encontram-se representadas 
maioritariamente em áreas como educação e ação 
social. 

No caso dos homens, encontram-se representados 
maioritariamente nas áreas de informática, segurança 
pública e transportes. 

No que respeita à análise por modalidade de 
vínculo laboral, não se afere grande diferença 
entre géneros, sendo que 84% dos trabalhadores 
e 93% das trabalhadoras possuem um vínculo 
contratual de contrato trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado. 

Não há uma representatividade equitativa de género 
nos trabalhadores e trabalhadoras do Município (69% 
mulheres e 31% homens), indicando uma taxa de 
feminização do Município de 69,2%, correspondendo 
a 232 trabalhadoras.  

No que concerne ao tipo de vínculo, quando 
analisado os prestadores de serviços, seja na 
modalidade de contrato tarefa, seja na 
modalidade de avença, as mulheres apresentam-
se com maior expressão (68%).  

O princípio da Igualdade de Género não está ainda 
incorporado nos valores estratégicos, não se 
encontrando formalmente expressa em todos os 
documentos da entidade. 

No Autodiagnóstico afere-se que o Município 
possui boas práticas em termos de igualdade de 
género, tomando iniciativas que vão para além do 
que está legislado sobre a matéria.  

Baixo número de documentos e relatórios internos 
com dados apresentados desagregados por sexo. 

O Município tem criada uma estrutura com bases 
para a implementação de políticas de igualdade 
de género (eg. GAVI) 

Ausência de informação relativa aos direitos e 
deveres dos trabalhadores e das trabalhadoras, em 
matéria de igualdade e não discriminação em função 
do sexo, maternidade e paternidade. 

A grande maioria dos/as trabalhares/ as refere 
que o horário de trabalho permite conciliar a vida 
profissional e a vida pessoal.  

Uma parte dos/as trabalhadores/ trabalhadoras 
desconhece os benefícios disponibilizados pelo 
Município ao nível dos subsídios educacionais, apoio 
médico e apoio psicológico.  



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

100 

A maioria dos/as inquiridos/as refere não 
existirem situações de desigualdade entre 
homens e mulheres.  

Os/as trabalhadores/ trabalhadoras desconhece a 
existência de acordos entre o Município e parceiros 
locais.  

A maioria dos/as trabalhadores/ trabalhadoras 
considera que o Município da Trofa tem presente 
o princípio da igualdade e da não discriminação 
em função do sexo nos procedimentos de 
recrutamento e seleção de recursos humanos. 

É residual a participação dos trabalhadores/as em 
ações na área da igualdade entre homens e mulheres 
na área do direito laboral.  

No que se refere à atribuição de remunerações 
complementares (prémios de desempenho, 
regalias), 52,5% considera, que o Município da 
Trofa tem presente o princípio da igualdade e não 
discriminação em função do sexo, não 
penalizando mulheres e homens pelas suas 
responsabilidades familiares (ex. ausências ao 
trabalho por assistência a familiares, licenças de 
parentalidade). 

Verifica-se ainda uma interiorização de papeis sexuais 
e divisão sexual do trabalho por género 

Os/as trabalhadores/ trabalhadoras consideram 
que era importante ter como benefício o apoio ao 
trabalho doméstico, equipamentos de apoio e 
colónias de férias para os filhos.  

O Município deve reforçar/ criar um conjunto de 
medidas que lhe permitam tornar-se uma entidade 
líder nestas questões. 

Os/as trabalhadores/ trabalhadoras, sugerem a 
opção da redução do horário de trabalho para 
quem tem filhos menores de 6 anos. 

 

Os/as trabalhadores/ trabalhadoras consideram 
importante manter-se o teletrabalho como uma 
opção disponível; disponibilizar atividades de 
lazer; subsídios/ apoios para filhos estudantes.   

 

Existe uma concordância entre os géneros 
masculino e feminino no que concerne à 
perceção sobre o Município proporcionar a todos 
os seus trabalhadores um equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida familiar.  
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MUNICÍPIO DA TROFA – VERTENTE EXTERNA 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Gabinete para a Igualdade (desde 2004) cuja 
designação se alterou em 2021 para Gabinete de 
Apoio à Vítima e Igualdade (GAVI). 

A existência do GAVI e dos seus serviços ainda não é 
amplamente divulgado 

Necessidade de maior divulgação da(s) concelheira(s) 
para a Igualdade e seu papel 

Existência de 2 apartamentos de retaguarda para 
vítimas de violência doméstica 

Poucos encaminhamentos por parte de entidades de 
terreno para o GAVI, após sinalização/identificação de 
casos de violência 

Existência de Conselheira para a Igualdade interna 
desde 2004 

A existência de apoios e benefícios por parte da 
autarquia para os munícipes ainda é pouco divulgado 

Em constituição a Equipa para a Igualdade na Vida 
Local – EIVL. 

Prémio Autarquia + Familiarmente Responsável, 
em 2019 e 2020 

 

Cartão Diamante – benefícios para maiores de 65 
anos, portadores de incapacidade (=>60%) e 
famílias numerosas.  

 

Integra a Rede de Autarquias que Cuidam dos 
Cuidadores Informais (RACCI) 

 

 

 

ENSINO e SISTEMA ESCOLAR 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Desenvolvimento de iniciativas de combate ao 
abandono escolar (PIICIE – Trofa+) 

Insuficiência de respostas ao nível de equipamentos 
sociais, sobretudo ao nível de creche.  

Desenvolvimento de iniciativas de fomento da 
frequência escolar para crianças e jovens de 
grupos vulneráveis/etnias. 

Insuficiência de respostas variadas ao nível da formação 
profissional dos jovens. 

Desenvolvimento de ações/iniciativas de 
promoção de igualdade de género na 
aprendizagem. 

O sexo feminino continua a ser o mais representado nas 
várias categorias profissionais do Ensino (á exceção de 
chefe de serviço – masculino). 

Desenvolvimento de ações e iniciativas para a 
promoção da educação sexual. 

Insuficientes Ações e iniciativas de 
formação/sensibilização em igualdade de género para 
professores/as e responsáveis de órgãos das escolas.  
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Insuficientes Ações e iniciativas de 
formação/sensibilização em igualdade de género para 
administrativos e auxiliares das escolas 

Desenvolvimento de ações de sensibilização de 
combate ao bullying em contexto escolar (ex. 
Escola Segura; GNR; CVP Delegação Trofa) 

Ausência de ações/iniciativas para medir e combater o 
bullying sexual, homofóbico e transfóbico. 

Existência de salas de apoio ao estudo a custo 
reduzido ou até mesmo gratuito que potenciem 
um melhor percurso académico (através de 
entidades sociais: Associação Polvilhar Alegria – 
projeto Escolinha de Rugby da Trofa).  

Temática de igualdade de género desenvolvida 
essencialmente na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, não abrangendo todos os níveis de 
Ensino.  

Existência de 5 psicólogos municipais afetos aos 
agrupamentos de escola 

Ausência de iniciativas de promoção de uma maior 
paridade a nível das categorias profissionais. 

Forte envolvimento da FAP Trofa (Federação das 
Associações de Pais) na comunidade escolar.  

Ausência de ações/iniciativas de promoção de igualdade 
de género para pais, mães e encarregados de educação. 

 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Boa taxa de resposta ao nível de centros de dia e 
centro de convívio; 

Aumento da população mais idosa; 

Boa taxa de resposta ao nível do Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD); 

Baixa taxa de cobertura de lares (Abaixo de 12,6%); 

Baixa taxa de cobertura de equipamentos públicos de 
creche e creche familiar (amas); 

Existência de resposta de cantina social Ausência de dados de caracterização da população 
com deficiência; 

Existência de linhas de financiamento ao PARES 2 
e 3 

Escassez de resposta ao nível de equipamentos de 
apoio à pessoa com deficiência; 

Desenvolvimento do projeto Brigada de Apoio ao 
Idoso  
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Reconhecimento da ausência de discriminação 
com base no sexo dentro da organização. 

Elevada representação masculina em cargos de 
direção. 

Clima organizacional propício para a conciliação da 
vida pessoal e profissional. 

Nas dimensões de recrutamento/seleção e avaliação 
de funções não há preponderância de uma 
linguagem inclusiva e neutra. 

Assegurada a igualdade de oportunidades a 
funções e carreiras. 

Ausência de Informação sobre recursos humanos e 
formação frequentada, por sexo. 

Têm presente o princípio da igualdade e não 
discriminação. 

Ausência de formação relacionada com a temática 
da igualdade. 

Têm presente os horários flexíveis com vista à 
conciliação da vida profissional e familiar. 

Persistência de representações estereotipadas de 
papéis sexuais na família; na divisão sexual do 
trabalho. 

Existência de entidades cujo âmbito de atuação 
insere-se na promoção do sucesso escolar, hábitos 
de vida saudáveis, promoção de valores e 
princípios de igualdade de género e não 
discriminação (ex. Escolinha de Rugby e Escola 
Lifecombat – Kickboxing) 

Persistência de representações estereotipadas e de 
discriminação na sociedade em geral. 

Envolvência de proximidade por parte das 
Conferências Vicentinas de S. Vicente de Paulo 
(CVSVP) no apoio à comunidade em situação de 
vulnerabilidade 

 

Existência de uma Rede Social forte e coesa  

 

MERCADO DE TRABALHO 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

É nas categorias profissionais - quadros médios; 
Encarregados e Chefes e equipa; profissionais 
altamente qualificados – onde as mulheres 
apresentam um ganho médio mensal superior aos 
homens. 

Taxa de desemprego das mulheres superior à dos 
homens. 

 

Taxa de atividade de mulheres inferior à dos homens. 

Tecido Empresarial diversificado Reduzida representação de mulheres empregadoras 
no concelho. 
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Papel do IEFP na resposta/procura ativa de 
emprego e formação.  

Ganho médio mensal das trabalhadoras por conta de 
outrem, abaixo do ganho médio dos trabalhadores – 
mulheres continuam a auferir menos, e é no setor 
secundário onde a discrepância é maior. 

 

EMPRESAS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Dirigentes consideram o clima organizacional 
propício para a conciliação da vida pessoal e 
profissional. 

Elevada representação masculina em cargos de direção. 

Efetuada uma gestão de carreiras com 
ausência de características de género. 

Nas dimensões de recrutamento/seleção e avaliação de 
funções não há preponderância de uma linguagem 
inclusiva e neutra. 

As entidades avaliam as funções em função de 
critérios objetivos e isentos de características 
de género. 

Os trabalhadores consideram o clima organizacional 
pouco propício para a conciliação da vida pessoal e 
profissional, pouco fomento do teletrabalho e da 
flexibilização dos horários. 

Ausência de Informação sobre recursos humanos e 
formação frequentada, desagregada por sexo. 

Perceção dos Papéis sexuais na família e 
centralidades identitárias de homens e 
mulheres por parte dos dirigentes das 
empresas. 

Ausência de encorajamento de candidaturas do sexo sub-
representado em determinadas funções. 

Existência da Associação Empresarial do Baixo 
Ave (AEBA) que promove e fomenta o 
desenvolvimento empresarial. 

Ausência de formação relacionada com a temática da 
igualdade e ausência de representatividade de género nas 
formações. 

Pouca abertura para flexibilizar os horários. 

Persistência de perceções e reconhecimento da 
discriminação com base no sexo e na sociedade em geral. 

As ausências por apoio à família nem sempre são 
consideradas como tempo de serviço para a avaliação.  

As entidades empregadoras nem sempre tem definido 
critérios objetivos, independentes do sexo, que 
justifiquem eventuais diferenças na atribuição de 
remunerações. 
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9. Pistas para o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do 
Município da Trofa  

 

Tendo por base a reflexão das potencialidades e fragilidades face à realidade do concelho da 
Trofa no que concerne à igualdade de género e não discriminação, apontam-se as pistas que 
irão verter no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município.  

Estas pistas serão o ponto de partida para o Plano que irá operacionalizar o mainstreaming de 
género, preconizada internacionalmente. O cumprimento do princípio da promoção da 
igualdade de género só será efetivo se o mesmo for incorporado de forma transversal nas 
diversas áreas e domínios da intervenção autárquica. 

PISTAS 

Desagregação por sexo de toda a informação recolhida nos diversos departamentos, permitindo uma 
análise de género mais exaustiva;  

Promover a divulgação de informação sobre direitos e medidas promotoras de igualdade de género e 
conciliação entre a vida profissional e familiar; 

Sensibilizar homens e mulheres para um gozo equilibrado, quando necessário, dos direitos de assistência 
à família; 

Incorporar os princípios da Igualdade de Géneros nos documentos estratégicos/valores; 

Aprofundar práticas organizacionais que visam facilitar a participação dos homens na vida familiar e na 
vivência da parentalidade; 

Maior divulgação do Gabinete de Apoio à Vítima e Igualdade (GAVI); 

Maior divulgação da(s) conselheira(s) para a Igualdade e seu papel; 

Informar quanto à existência de mecanismos de proteção de vítimas de assédio sexual e moral, bem 
como informar sobre os procedimentos que devem ser acionados; 

Sensibilizar para a utilização de linguagem inclusiva em função do género; 

Promover as potencialidades do teletrabalho e sua realização; 

Apostar na continuidade de ações de promoção da igualdade de género dirigidas a públicos mais vastos, 
entre os e as munícipes, nomeadamente escolas de vários níveis de ensino, empresas e outras entidades 
empregadoras, etc.;  

Promover ações/iniciativas de sensibilização ao nível da desconstrução de estereótipos e de papéis 
sociais tradicionais de género; 

Auscultar e envolver colaboradores e colaboradoras, no diagnóstico e monitorização da satisfação 
relativamente à promoção da igualdade de género;  

Criação de respostas ao nível de equipamentos sociais, sobretudo ao nível de creche; 

Reforço de respostas ao nível da orientação e formação profissional dos jovens;  

Reforço de respostas ao nível da autonomização e trabalho de competências de transição para a vida 
adulta, sobretudo em jovens do sexo masculino; 
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Reforço e/ou aumento da rede de salas de apoio ao estudo a custo reduzido ou até mesmo gratuito que 
potenciem um melhor percurso académico; 

Desenvolvimento de iniciativas de fomento da frequência escolar para crianças e jovens de grupos 
vulneráveis/etnias – onde sejam incluídas a cultura cigana;  

Promover ações/iniciativas de formação sobre a temática da igualdade de género e de oportunidades e 
sobre a conciliação trabalho/família; 

Promover ações/iniciativas de sensibilização ao nível da desconstrução de estereótipos e de papéis 
sociais tradicionais de género; 

Ações de formação sobre assédio moral e sexual no local de trabalho; 

Aprofundar a perceção de género em empresas; 

Promover o empreendedorismo feminino; 

Levantamento junto das associações e coletividades desportivas, culturais e recreativas de todos os 
praticantes de desporto (federado e não federado) e de desporto adaptado; 

Promover a prática desportiva do género menos representado; 

Temática da igualdade para além da disciplina de cidadania. 

 

Os próximos passos passa por operacionalizar estas pistas em objetivos e ações a concretizar 
num Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município, tendo em conta as 
dimensões e eixos estratégicos de intervenção.  
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Legislação consultada na área da Igualdade de género, tendo por base as orientações da CIG: 

Bases Gerais 

 Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 «Portugal 
+ Igual», que integra o Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH), aprovada pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio;  
 3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar; 
 Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

 Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, 

procedendo à décima segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro; 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro [Legislação consolidada] - Disposições 

gerais sobre igualdade e não discriminação - Artigos 23.º a 88.º; 

 Constituição da República Portuguesa - Princípio da igualdade [Artigo 13.º]; Reconhecimento da 

maternidade e a paternidade como valores sociais eminentes [artigo 68.º]; 

Trabalho, emprego e empreendedorismo  

 Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, que aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre 

mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor e procede à primeira alteração à Lei n.º 10/2001, de 21 de maio, 
que institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, à Lei n.º 105/2009, de 
14 de setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de março, que 
aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego;  

 Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro, que cria um mecanismo de proteção para trabalhadoras gravidas, 

puérperas e lactantes; 

 Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, cria e regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de 

Género no Mercado de Trabalho, que consiste na concessão ao empregador de natureza jurídica privada de um apoio 
financeiro que visa incentivar a contratação de desempregados do sexo sub-representado em determinada profissão; 

 Lei n.º 26/2019, de 28 de março, Regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no 

pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública;  
 Lei Orgânica da Assembleia da República n.º 1/2019, de 29 de março, que procede à segunda alteração à Lei Orgânica 

n.º 3/2006, de 21 de agosto, que aprova a Lei da Paridade;  

 Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, que institui a representação equilibrada entre mulheres e homens nos 

órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2015, de 6 de março, promove um maior 

equilíbrio na representação de mulheres e homens nos órgãos de decisão das empresas e institui mecanismos de 
promoção da igualdade salarial; 

 Resolução do Conselho de Ministros de n.º 19/2012, de 8 de março, diploma que 

determina a obrigatoriedade de adoção de Planos para a Igualdade em todas as entidades do Setor Empresarial do 
Estado e a presença plural de mulheres e homens nas nomeações ou designações para cargos de administração e de 
fiscalização das empresas; 



Diagnóstico Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município da Trofa 

 

 
 

109 

Conciliação vida profissional com a vida privada  

 Lei n.º 90/2019, de 4 setembro, que reforça a proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho 

e os Decretos-Leis n.ºs 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade 
maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção 
social convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no 
âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade; 

 Decreto-Lei n.º 85/2019, de 7 de janeiro, que permite trabalhadores/as da Administração Pública 

faltarem justificadamente para acompanhamento de menor de 12 anos no primeiro dia do ano letivo;  

 Resolução da Assembleia da República n.º 184/2019, de 16 de setembro, recomenda 

ao Governo a adoção de medidas de promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 
 

Bases gerais legislação na área da não discriminação em razão da deficiência ou incapacidade 
 

 Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD) 
 Lei nº 38/2004, de 18 de agosto, diploma que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, 

reabilitação e participação da pessoa com deficiência; 
 O regime jurídico de acessibilidade ao meio edificado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro; 

Igualdade no acesso ao emprego e à formação 

 Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro , que cria o Estatuto do Cuidador Informal e altera o Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 13/2003, de 21 de maio;  
 Lei n.º 4/2019, de 10 de janeiro, que estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência com um 

grau de incapacidade igual ou superior a 60%; 
 Decreto-Lei nº 129/2017 de 9 de outubro, que aprova o programa "Modelo de Apoio à Vida 

Independente" (MAVI); 
 Decreto-lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 

24/2011, de 16 de junho, pelo Decreto-lei n.º 131/2013, de 11 de setembro e pelo Decreto-lei n.º 
108/2015, de 17 de junho, que o republica, diploma que cria o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação 

das Pessoas com Deficiência e Incapacidade (PEAQPDI) e define o regime de concessão de apoio técnico e financeiro 
para o desenvolvimento das políticas de emprego e apoio à qualificação das pessoas com deficiência e incapacidade; 

 Despacho n.º 8376-B/2015, de 30 de julho, alterado pelo Despacho n.º 9251/2016, de 20 de julho, 

que o republica, e do qual é parte integrante o Regulamento da Medida de Qualificação de Pessoas com  Deficiência e 
Incapacidade, de acordo com os procedimentos inerentes à organização, desenvolvimento, avaliação e certificação que 

constam do Guia Organizativo da Formação Profissional e Certificação de Pessoas 
com deficiência e Incapacidade. 

 

Bases Gerais da legislação na área da não discriminação no combate ao racismo e à xenofobia 
 

 Regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, 

nacionalidade, ascendência e território de origem, estabelecido pela Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto; 

 Regime Jurídico do Combate à Violência, ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância nos Espetáculos Desportivos – Lei nº 

39/2009, de 30 de julho, alterado pelas Lei n.º 52/2013, de 25 de julho, e pela Lei n.º 113/2019, de 11 de 
setembro, que a republica; 

 Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC) 

Trabalho, emprego e empreendedorismo  
 

 Código do Trabalho - Proibição da discriminação no local de trabalho - Disposições gerais sobre igualdade e não 

discriminação - Artigos 23.º a 88.º [Legislação consolidada] 
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Bases Gerais da Legislação na área da não discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de 
género e características sexuais 

 
 Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 «Portugal + Igual», que integra o Plano de ação 

para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características 

sexuais (PAOIEC), aprovada pela RCM n.º 61/2018, de 21 de maio;  

 Lei n.º 38/2018de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e 

expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa; 

 Despacho n.º 7247/2019, de 16 de agosto, que estabelece as medidas administrativas que as 

escolas devem adotar para implementação do previsto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto. 

Trabalho, emprego e empreendedorismo  
 Código do Trabalho - Proibição da discriminação no local de trabalho - Disposições gerais sobre igualdade e não 

discriminação - Artigos 23.º a 88.º [Legislação consolidada] 
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