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“Provavelmente não estará vivo para ver 

igualdade entre homens e mulheres no mercado 

de trabalho” !! 

81 anos é o tempo necessário para que o 

mundo corrija a diferença, neste ritmo. 

Só em 2095 será alcançada a igualdade 

de género no mercado de trabalho. 



DISPARIDADE DE GÉNEROS  

Lei Orgânica 

3/2006 de 21 de 

Agosto 

Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE 



ESTUDO APONTA QUE….  

As mulheres estão sub-representadas nos 

cargos de tomada de decisão na maioria 

dos Estados-Membros. 

Medidas 



O PROBLEMA DO GÉNERO 

PAY GAP 

LEADERSHIP 

GAP 

FAMÍLIA 

MERCADO LABORAL 

“A dignidade da pessoa humana é da 

pessoa em qualquer dos géneros. Em 

cada homem e em cada mulher estão 

presentes todas as faculdades da 

humanidade”  Jorge Miranda 



ÂMBITOS 

Portugal está acima da média europeia, em termos de 

representatividade feminina no parlamento. 

 

 
Média UE: 20% 

Portugal: 30% 



GÉNERO NO DIREITO 

Revisão Constitucional  

1997 

Aprovação da lei da 

paridade  

2006 

-Alteração ao art. 

109ºCRP 

 

-Inclusão da alínea 

h) do art. 9º 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 



  IGUALDADE: Princípio Fundamental da UE 

GÉNERO NA UE 

Igualdade 

de 

tratamento 

Igualdade de 

Remuneração 

Igualdade 

na 

perspetiva 

laboral 



A PARIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

Mais de metade dos alunos que 

frequenta o ensino superior são do 

género feminino. 



O desenvolvimento de uma carreira 

académica no ensino superior encontra 

mais obstáculos para uma mulher do que 

para um homem. 

Alguma evolução positiva é possível de 

destacar… 

A PARIDADE NO ENSINO SUPERIOR 



A PARIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

Docentes:  

A maior parte são homens. 

Diplomados:  

A maior parte são mulheres. 



RESPOSTA 

Legislação 



RESPOSTA 

Se a condição humana fosse realmente ensinada como 

deveria, as mulheres não teriam sido invisíveis como foram !! 



 

Obrigada pela atenção … 


