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INTRODUÇÃO
1 – PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO: DO JURE AO FACTO
“A Igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental nas sociedades
democráticas e no novo nexo entre o local e o global.”

As questões da igualdade de género revelam-se atualmente como centrais na promoção do
exercício dos direitos de cidadania, sendo transversais aos diversos níveis de atuação em
termos de administração política e territorial.
Apesar das orientações internacionais e nacionais, o âmago desta temática assume
particular importância ao nível local, numa aproximação mais profícua dos cidadãos e
cidadãs. É nesta proximidade que se reconhecem necessidades e que se engendram soluções
na construção de uma comunidade mais igual.
A territorialização das ações e da proximidade com os destinatários e destinatárias das
políticas afigura-se como a estratégia mais eficaz para a revitalização do tecido social e
promoção da coesão social.

Desta forma, o papel das Autarquias Locais é decisivo no sucesso ou fracasso da
implementação e desenvolvimento de medidas proigualdade. Os Municípios, pela visão
sistémica e integrada das condições reais de vida, das expectativas da população e pelas
políticas locais que desenvolvem, têm particular responsabilidade na implementação de
medidas concretas que promovam efetivamente a igualdade de género, contribuindo para
uma comunidade mais justa.

A participação das pessoas na gestão do próprio território, assente na dialética permanente
entre população e Município está presente nas atribuições da Câmara de Amarante que “no
desempenho das suas atribuições, os serviços municipais prosseguem fins de interesse
público, tendo como objetivo principal o desenvolvimento do concelho e a melhoria das
condições de vida da sua população”.1
Desta forma, sendo o Município de Amarante um” território de matriz rural com vocação
para a centralidade cultural, marcado pela relevância do espaço natural, histórico e
humano”, uma das preocupações centra-se na prestação de um serviço público de
excelência.

1 DR,2.ª SÉRIE, N.º 150 DE 4 DE AGOSTO DE 2010 – CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE AMARANTE (REGULAMENTO N.º
661/2010)

/2

Análise da Realidade
Eixos de intervenção
Projeção no futuro
Figura 1 – Abordagem do Plano Municipal para a Igualdade

Para se cumprir esta abordagem com eficácia e eficiência, torna-se indispensável,
numa primeira fase, a elaboração do diagnóstico. Este instrumento de trabalho é crucial
para a elaboração de um plano adequado às necessidades, expectativas e aspirações a quem
se destina – mulheres e homens munícipes do concelho de Amarante que têm o direito,
constitucionalmente garantido, a uma vida cidadã em condições de igualdade para uns e
para outras.2
Enquanto documento estratégico, em constante e permanente atualização, o diagnóstico
obedecerá ao esquema, conforme figura 2, o qual será devidamente monitorizado no
âmbito da intervenção do Município nesta área.

Plano Municipal para a Igualdade de
Género

A Igualdade de Género no Município de
Amarante

_ Análise da Cultura Organizacional e práticas internas
_ Inquérito por questionário
colaboradores/as do Município

às

Chefias

e

Figura 2 – Esquema Orientador Plano Municipal para a Igualdade – Vertente Interna
2 PERISTAS, HELOÍSA, SILVA, ALEXANDRA (2009), IGUALDADE DE GÉNERO NA VIDA LOCAL: O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA SUA
PROMOÇÃO, CENTRO DE ESTUDOS PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL
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2 – QUADRO CONCEPTUAL: CONCEITOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL
O conceito de igualdade de género está intrinsecamente ligado à valorização e tratamento
igual dos diferentes comportamentos, aspirações e necessidades das mulheres e dos
homens, pelo que se pressupõe que não reforcem desigualdades. (COMISSÃO EUROPEIA,
2004:11)

O conceito de género distingue-se do conceito de sexo, na medida em que este último se
circunscreve unicamente às características biológicas. Quando se fala em género, refere-se
ao processo de construção social acerca do papel de cada um dos sexos, feminino e
masculino, na estrutura social, tendo especial relevância na construção deste conceito
fatores culturais, históricos, psicológicos, religiosos. “O género abarca o conjunto de
qualidades e de comportamentos que as sociedades esperam dos homens e das mulheres e
forma a sua identidade social” (COMISSÃO EUROPEIA, 2004:11).
Desta construção resultam representações sociais que enformam práticas coerentes. Por
outras palavras, os papéis sociais em torno do género são construídos por homens e por
mulheres que escolhem determinados padrões comportamentais em detrimento de outros,
sendo que o resultado desta escolha culmina no género (VIEIRA, 2009:16).

Esta perspetiva reforça o empoderamento quer aos homens, quer às mulheres, através da
desconstrução das desigualdades com base no género. Assentando esta ideia na escolha de
determinados papéis sociais, a responsabilidade maior recai sobre os atores sociais que
fazem essas mesmas escolhas. Nesta perspetiva de poder, será mais acessível a
desconstrução de estereótipos de género à medida que se verifica o exercício e o gozo
efetivo de direitos, sejam eles de índole civil, políticos, sociais.
Os estereótipos de género estão presentes na vida quotidiana e manifestam-se a vários
níveis, tais como (I) ao nível de traços e atributos de personalidade, (II) ao nível dos papéis
desempenhados na esfera familiar, (III) ao nível das atividades profissionais e (IV) ao nível
das características físicas (BASOW, 1986 cit. In VIEIRA, 2009:28).
A interseção destas ideias preconcebidas e da perspetiva funcional da divisão dos papéis na
família e no trabalho culminam em modelos sociais que, transmitidos geracionalmente,
definem o que se espera que seja o papel do homem e o papel da mulher.

Nogueira (2009:107) transmite este pressuposto quando reitera a ideia que aos homens
caberia um papel instrumental e às mulheres um papel expressivo, conferindo aos homens
um papel mais voltado para o exterior, o que representa uma vantagem em relação à
integração no mercado de trabalho. As mulheres, por outro lado, são regularmente
identificadas com a feminilidade tradicional, associadas a características de indecisão,
passividade, dependência o que, em termos de integração profissional constitui um vetor de
desigualdade. A título ilustrativo, na progressão na carreira, as mulheres encontram-se
numa posição menos favorecida, na medida em que a liderança se encontra fortemente
associada aos traços de agressividade, disponibilidade total, independência e capacidade de
tomar decisões. Esta ideia de liderança assenta, pois, em estereótipos associados ao sexo
masculino, enformando por si só um fator altamente discriminatório face às pessoas do
sexo feminino.
Seguindo esta ideia, os papeis tradicionalmente atribuídos, dão conta que ao homem recai
mais responsabilidade no domínio público, de sustento, de orientação para os resultados, de
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força e competitividade e à mulher recai o papel do domínio privado, da prestação de
cuidados com base em características mais emocionais e relacionais. Desta forma, quer a
estrutura familiar, quer a cultura organizacional refletem o sistema de representações
socialmente construído (RATO, 2007:15).

Atualmente, verificam-se ainda algumas desigualdades persistentes na integração sócioprofissional: as áreas ligadas à prestação de cuidados, educação e tarefas administrativas
concentram na sua maioria mulheres e os cargos de chefia e liderança estão ocupados
maioritariamente por homens.

Os modelos tradicionalmente dominantes da organização do trabalho e da vida familiar
assentam numa visão redutora e castradora das potencialidades de cada género, acabando
por gerar mecanismos reprodutores de desigualdades, nomeadamente nas oportunidades,
nas perceções individuais e coletivas e na estruturação da vida de homens e mulheres
(RATO, 2007:15).
As discriminações com base no género não se esgotam no mesmo, apresentando-se
sedimentadas noutros fatores, tais como as situações de pobreza, a etnia, a idade, a saúde,
entre outros, dando origem a desigualdades múltiplas e cumulativas.

Os papéis atribuídos a cada sexo continuam a determinar a tomada de decisões individuais
fundamentais no que se refere à educação, ao percurso profissional, às modalidades de
trabalho, à família e à fertilidade. Estas decisões, por sua vez, têm consequências no plano
económico e social. Por conseguinte, é do interesse de todos e todas que sejam oferecidas
opções equitativamente genuínas às mulheres e aos homens ao longo das várias etapas das
suas vidas (COMISSÃO EUROPEIA, 2010)

Outro conceito-chave tem que ver com o gender mainstreaming, que consiste numa
estratégia para alcançar a igualdade de género e preconiza que diferentes comportamentos,
aspirações e necessidades de mulheres e homens devem ser igualmente considerados e
valorizados.

A igualdade de género deixa de se assumir como uma tendência, para passar a integrar
eixos prioritários da agenda política. Através da integração da dimensão de género nas
diversas áreas de política e de ações específicas para a promoção da igualdade de género
(mainstreaming de género), incluindo ações positivas, solidifica-se a política nacional neste
domínio, dando cumprimento aos compromissos assumidos quer a nível nacional, quer a
nível internacional, com especial relevo para a Organização das Nações Unidas, Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ONU, 2000), em especial o Objetivo 3 “Promover a Igualdade
de Género e o Empoderamento das Mulheres”.

O IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação, 2011 -2013
traduz e reitera a consolidação das medidas promotoras da igualdade de género já postas
em prática, aprofundando a transversalidade da perspetiva de género nas políticas
públicas, no sentido de fortalecer os mecanismos e estruturas que promovam uma
igualdade efetiva entre mulheres e homens. As áreas prioritárias de intervenção consistem
na independência económica, eliminação dos diferenciais remuneratórios e igualdade de
acesso às diferentes atividades profissionais por parte de mulheres e homens, na melhoria
das formas de conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, na igualdade de
acesso a lugares dirigentes de topo, na erradicação das diversas formas de violência em
razão do sexo e do tráfico de seres humanos e na eliminação de estereótipos ligados ao
género.
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Por outro lado, no IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2011-2013 está
contemplada a participação das autarquias locais na rede nacional de apoio às vítimas de
violência doméstica, nomeadamente na divulgação das respostas/recursos existentes na
área territorial. O papel das Autarquias, nos termos do Plano, abarca outras áreas de
intervenção, nomeadamente ao nível da informação, sensibilização e educação nesta
matéria e ainda no que concerne à proteção e à integração social das vítimas.

O reforço da integração da perspetiva de género nas políticas da Administração Pública
consubstancia um dos principais objetivos dos Planos para a Igualdade, pretendendo-se
combater e corrigir as assimetrias sociais, que se traduzem em situações de desigualdade. É
nesta lógica que se configura essencial garantir as mesmas oportunidades para homens e
mulheres nas diferentes esferas da vida, assim como valorizar as diferenças de cada pessoa,
para que homens e mulheres possam decidir sem constrangimentos impostos pela sua
pertença de género.
A elaboração do Plano Municipal para a Igualdade contempla as orientações internacionais
e nacionais nesta matéria, das quais se destacam:
Principais orientações internacionais
1940

Declaração Universal dos Direitos Humanos

1957

Tratado de Roma

1966

Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais

1966
1975

1979

1980
1993

1994

Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos

Conferência Mundial da ONU para o Ano Internacional da Mulher (México)

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação sobre as
Mulheres
Conferência Mundial da ONU para a Década da Mulher (Copenhaga)
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher
Conferência Mundial da ONU (Beijiing)

1996

Plataforma de Pequim

2000

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

1997

2000
2006

Tratado de Amesterdão

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local

2006

Pacto Europeu para a Igualdade de Género

2006

Plataforma de Pequim

2010

Estratégia para a Igualdade entre mulheres e homens (2010-2015)

2006
2007
2010

Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2006-2010)
Tratado de Lisboa

Carta para as Mulheres

Figura 3 – Orientações internacionais para a Igualdade de Género
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Principais orientações nacionais
1970

2000
2001
2003

2006
2007

2007

Constituição da República Portuguesa

Portaria n.º 1212/2000 – Institui o regime de majoração dos apoios previstos nas
medidas de política de emprego para as profissões altamente discriminatórias em
termos de género.
Lei n.º 10/2001 – Cria um instrumento de análise, nomeadamente o relatório anual
sobre igualdade entre homens e mulheres.
II Plano Nacional para a Igualdade

Lei da Paridade – lei orgânica n.º 3/2006 de 21 agosto

Lei Orgânica da comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
III Plano Nacional contra a Violência Doméstica

2007

I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos

2007

Quadro de Referência Estratégico Nacional e Programa Operacional do Potencial
Humano.

2007

2008

2008

2009
2010

III Plano Nacional para a Igualdade

Mainstreamming de género na administração central.
Estatuto das/os conselheiras/os para a igualdade

Lei n.º 112/2009 – Regime Jurídico para a prevenção da violência.
Estatuto das/os conselheiras/os locais para a igualdade

2011

IV Plano para a Igualdade, Género, Cidadania e Não-discriminação

2011

II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos

2011

IV Plano Nocional contra a Violência Doméstica

Figura 4 – Orientações nacionais para a Igualdade de Género

Em termos gerais, importa compreender qual a situação da realidade nacional em termos
de desigualdades de género comparativamente à panorâmica internacional. Para o efeito,
existem instrumentos de medida que permitem tirar algumas ilações, especificamente a
partir dos indicadores do GEM (Gender Empowerment Measure) e do GGR (Global Gender
Report).

O GEM é um instrumento criado pela Organização das Nações Unidas, no âmbito o índice
de Desenvolvimento Humano. A grande inovação deste indicador centra-se na introdução
da dimensão do género, para além dos indicadores económicos e de desenvolvimento. Este
índice agrega três indicadores para medir a desigualdade de género que se traduzem na
participação económica e processo de decisão, participação política e processo de decisão e
independência económica. Desta forma, permite medir a capacidade das mulheres e dos
homens na participação na vida política e económica, bem como fazer parte ativamente das
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decisões que resultam destes domínios (PNUD3). Por conseguinte, em termos globais, no
grupo dos 47 países com Índice de Desenvolvimento Humano Muito Alto, Portugal ocupa,
em 2011, o 19.º lugar no ranking.
Ainda nesta temática, resulta do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum) o
Global Gender Gap Report. Este Índice do Relatório Gender Gap classifica os países de
acordo com as desigualdades de género, sendo que as pontuações atribuídas devem ser
interpretadas como a percentagem da desigualdade entre homens e mulheres.

O relatório incide sobre quatro áreas críticas da desigualdade entre homens e mulheres, em
130 economias ao redor do globo, mais de 92% da população do mundo:
Por conseguinte, em termos globais, no grupo dos 47 países com Índice de
Desenvolvimento Humano Muito Alto, Portugal ocupa, em 2011, o 19.º lugar no ranking.

Numa lógica comparativa, Portugal revela um aumento positivo no que concerne a estes
indicadores, sendo certo que se em 2006 apresentava um índice de 0,692, em 2009 e 2010
passou para 0,717 e, segundo os dados de 2011, sofreu uma ligeira queda, estando com
0,714.4 Em termos de ranking, em 2011 Portugal ocupava o 35.º lugar, estando ultrapassado
por países como Moçambique (26º), Uganda (29.º) e Namíbia (32.ª). À luz destes resultados,
conclui-se que, no contexto global, Portugal apresenta, ainda, algumas fragilidades no que
diz respeito à efetiva igualdade entre homens e mulheres.

3 – MUNICÍPIO DE AMARANTE: QUE PAPEL?
A Administração Pública Local assume extrema importância na eliminação das
desigualdades, desde logo pela proximidade com a população que serve. Por conseguinte, as
autarquias dispõem de um conjunto de meios estrategicamente constituídos para combater
a persistência das desigualdades e a reprodução de mecanismos geradores de
discriminações. No âmbito das suas competências, são as entidades que, conjuntamente
com os vários atores locais, mais capazes de desenvolver ações específicas que visem a real
e efetiva igualdade entre homens e mulheres, nas diferenciadas áreas da vida.
O Município de Amarante preconiza o princípio da igualdade, em termos latos, na
intervenção desenvolvida, sendo que o seu percurso na promoção da igualdade de género
tem sido consistente, procurando integrar a perspetiva de género no planeamento,
desenvolvimento e avaliação das atividades que desenvolve.

Com vista à promoção do desenvolvimento local, bem como à coesão social, o Município de
Amarante orienta a sua ação na dinamização de um conjunto de medidas concertadas nas
áreas da Educação, Ação Social, Habitação, Emprego Ambiente, Obras, Urbanismo, Proteção
civil, entre outras.
Neste sentido, a Autarquia disponibiliza um conjunto de serviços/respostas destinadas à
população, quer através da ação municipal direta, quer através de parcerias/protocolos.

3 PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

4 A PONTUAÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL É DE 1 (IGUALDADE PLENA) E A PONTUAÇÃO MAIS BAIXA POSSÍVEL É 0 (DESIGUALDADE

TOTAL).
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- A Rede Social, através da racionalização e territorialização das respostas, procura a
resolução dos novos processos de exclusão social e da persistência de desigualdades
profundas e estruturais.

No plano nacional, a Rede Social é um instrumento facilitador da operacionalização das
políticas sociais ativas, uma vez que, ao desenvolver planos multidimensionais integrados
de base local, favorece a adaptação das políticas nacionais, aos problemas e necessidades
locais. Ao nível da intervenção local, este programa possibilita a constituição de estratégias
e parcerias alargadas de intervenção que envolvam o conjunto dos parceiros,
nomeadamente as autarquias, serviços e as organizações sem fins lucrativos e tecido
empresarial local.

A Rede Social de Amarante encontra-se em desenvolvimento no Concelho desde 2003,
procurando contribuir para o desenvolvimento local, através da definição de políticas
municipais concertadas e integradas, traduzindo-as nos instrumentos estratégicos, tal como
o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social.

Desta forma, os instrumentos que resultam da Rede Social integram uma perspetiva de
desenvolvimento social e económico, procurando dar conta de estratégias de
desenvolvimento global. À data da elaboração do presente diagnóstico, o PDS encontravase em fase de conceção, sendo que em termos do plano de atividades para 2012, a temática
da igualdade surge em dois vetores fundamentais. Assim, desde logo, na dimensão da ação
social, especificamente nas respostas para a família e a comunidade, está agregada toda a
intervenção municipal no domínio do combate à violência doméstica, desde o gabinete de
informação e apoio a vítimas de violência doméstica aos apartamentos protegidos de
transição. Ainda enquadrado neste área de intervenção, estão contempladas as iniciativas
de sensibilização para a igualdade de género para os/as munícipes e para os agentes locais.
No eixo de intervenção dedicado a outras intervenções de dinamização local, estão
consagradas as ações de promoção da igualdade de género na sua dimensão interna. Por
outras palavras, neste eixo estão previstas as iniciativas voltadas para o interior do
município, especificamente a elaboração do diagnóstico interno e do plano municipal
interno para a igualdade de género.
Ação Social

- A medida do Rendimento Social de Inserção constitui um mecanismo de combate à
pobreza, tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e cidadãs e aos seus
agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades
mínimas e, paralelamente, favorecer a progressiva inserção social, laboral e comunitária.
Prosseguindo este objetivo, a autarquia, enquanto parceiro com presença obrigatória em
Núcleo Local de Inserção, desenvolve simultaneamente acompanhamento às famílias
beneficiárias de Rendimento Social de Inserção. No final de 2012, a Câmara Municipal
acompanhava 14 famílias das freguesias de Aboadela, Ansiães, Jazente, Carneiro e Bustelo.

- O Atendimento Integrado constitui uma resposta social que visa apoiar as pessoas e as
famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de
risco ou exclusão social. A Câmara Municipal de Amarante efetuou um protocolo de
parceria com ISS, IP – Centro Distrital do Porto para a criação do Serviço de Atendimento
Integrado que constitui, na área da ação social, um serviço destinado a informar, orientar e
apoiar os indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social ou noutras situações

/9

de dificuldades pontuais. Quando necessário, após o diagnóstico e a negociação de um Plano
de Inserção, são atribuídas prestações pecuniárias de caracter eventual, nomeadamente no
caso de doença que implique gastos ao nível de cuidados de saúde e que não tenham
resposta através do Sistema Nacional de Saúde. São da responsabilidade do Município a
gestão processual das pessoas/famílias beneficiárias com residência nas freguesias de
Aboadela, Ansiães, Bustelo, Candemil e Jazente. Ao longo de 2012, foram apoiadas nesta
resposta 45 pessoas, 18 do sexo masculino e 27 do sexo feminino.
- Ação Social Escolar consiste na atribuição de apoios sócio-educativos que promovam a
prevenção da exclusão social e abandono escolar e proporcionem o sucesso escolar
educativo. O apoio concedido (alimentação, transporte e prolongamento de horário,
manuais escolares) destina-se, mediante o escalão de abono, aos alunos desde o pré-escolar
até ao ensino secundário. Em 2012 foram apoiados 2477 alunos/as.
Habitação

- O acompanhamento social, no âmbito da Gestão da Habitação Social, contempla a gestão
das rendas e a intervenção ao nível pessoal, familiar e comunitária. A metodologia de
trabalho passa pelo atendimento familiar, em contexto de gabinete, assim como pela
realização periódica de visitas domiciliárias e, sempre que necessário, intervenção em
grupo. O Município de Amarante detém um total de 245 habitações distribuídas por 8
complexos residenciais destinados à habitação social (Cancela de Abreu, Chentuada, Bairro
do Barracão, Urbanização de S. Lázaro, Urbanização da Bouça do Pombal, Padronelo,
Pinheiros Mansos e Louredo).
Para além disso, no âmbito do trabalho iniciado pelo projeto TEIA (Contratos Locais de
Desenvolvimento Social), que viu o seu término em março de 2012, acionaram-se um
conjunto de ações focalizadas em dois empreendimentos de habitação social, tendo como
resultado a criação de duas associações de moradores. Desta forma, o princípio da
participação ativa dos/as moradores/as em torno da identificação de
necessidades/problemas comuns e a mobilização dos/as mesmos/as para a autoorganização em prol da sua resolução, orientou todo o trabalho desenvolvido com as
associações de moradores.
Apesar do referido projeto ter terminado em março de 2012, o acompanhamento ao
trabalho das associações está assegurado pela equipa de Habitação Social e pelo Projeto
Percursos Integrados (PPI). Até dezembro de 2012, o PPI decorria no âmbito do Programa
Escolhas. Contudo, considerando que a candidatura não foi aprovada, o Município de
Amarante, entendo que a intervenção desenvolvida constitui um serviço público com
resultados concretos no aumento da qualidade de vida desta população, integrou o
conjunto de serviços na Divisão de Educação e Dinamização Social (DEDS).

Ainda neste contexto residencial, o Município reforça o princípio de intervenção de
proximidade, tendo para o efeito dois espaços, designadamente o Espaço Aprender a Ser e o
Espaço Interagir, sitos nas Urbanizações de S. Lázaro e da Bouça do Pombal,
respetivamente. Nestes espaços, desenvolvem-se atividades diferenciadas e
complementares cujo objetivo é contribuir para a integração social das crianças e jovens
residentes e respetivas famílias. Para o efeito, o centro de explicações para o reforço da
aprendizagem destina-se à realização dos trabalhos de casa e da consolidação das
aprendizagens escolares, permitindo que as crianças e jovens acendam gratuitamente a
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explicações, potenciando o seu desempenho e sucesso escolar.

Para além desta função educativa, os espaços são, em si mesmos, promotores da igualdade,
mais concretamente, representam um equipamento de apoio à conciliação da vida pessoal,
familiar e profissional, através da dinamização de ações diferenciadas para crianças e
jovens. Desta forma, para além da componente de apoio ao estudo, desenvolvem-se
também oficinas na área da dança, teatro e música para as crianças e jovens dos complexos
habitacionais.
Até ao final de 2012, encontravam-se a residir nos complexos residenciais destinados a
habitação social um total de 233 famílias.

- Ainda na área da habitação, a Autarquia promove a medida do Subsídio ao
Arrendamento, que consiste na atribuição de apoio económico ao arrendamento de
habitações a estratos sociais desfavorecidos, por períodos máximos de dois anos. Associada
à comparticipação económica, o plano de acompanhamento visa promover a inserção sócioeconómica dos membros do agregado, nomeadamente através de medidas de integração
profissional, educação, entre outras. Em colaboração com os parceiros endógenos e
exógenos da Autarquia, são desenvolvidas atividades direcionadas para grupos com
necessidades/problemas comuns, nomeadamente técnicas de procura de emprego,
alfabetização, gestão doméstica, parentalidade, articulação com o Gabinete de Inserção
Profissional, entre outras. Sempre que se justifique, é feita articulação com os técnicos que
acompanham estas famílias no âmbito de outras medidas, ou seja, RSI, CPCJ, Gabinete Bemme-Quer, entre outros. No ano de 2012, registavam-se 102 processos ativos.

Emprego

- O Gabinete de Inserção Profissional (GIP), dinamizado em parceria com o IEFP, tem por
objetivo apoiar jovens e pessoas adultas desempregadas na definição ou desenvolvimento
do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita articulação
com os Centros de Emprego. Este serviço encontra-se em funcionamento na Casa da
Juventude de Amarante e até dezembro de 2012, 268 beneficiaram do apoio do GIP, sendo
154 do sexo feminino e 114 do sexo masculino.
- Os projetos de emprego visam promover a coesão social através do emprego e qualificação
profissional, através de modelos adequados às necessidades específicas dos seus públicosalvo. Por conseguinte, o Município promove um conjunto de medidas e projetos de
melhoria da qualificação e da empregabilidade profissional, especificamente, Contrato
Emprego Inserção/Inserção Mais (CEI), programa Vida/Emprego e acolhe estágios
curriculares. Estes programas têm como principal objetivo a promoção da empregabilidade
das pessoas em situação de desemprego, contribuindo para o reforço das competências
socioprofissionais. Desta forma, durante o ano de 2012, 29 pessoas integraram CEI/ CEI+, 11
das quais do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Ao nível da realização de estágios
curriculares, verificou-se uma predominância nas áreas da Psicologia, Serviço Social,
Educação Especial, sendo desenvolvidos por 4 mulheres e 1 homem, no ano de 2012.
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Infância e Juventude

- Apresenta-se de forma relevante o papel da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Amarante (CPCJ) na promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, através da
intervenção que desenvolve ao nível da comissão alargada e restrita. A intervenção na
problemática dos maus-tratos no concelho desenvolve-se através de um conjunto de
estratégias assentes em ferramentas dinâmicas e em permanente adaptação à realidade das
famílias em acompanhamento com o objetivo de diminuir e/ou erradicar fatores de risco,
nomeadamente violência intrafamiliar. Para além da necessária parceria interinstitucional,
a CPCJ de Amarante promove encontros/seminários de reflexão dedicados ao tema das
boas práticas na intervenção com crianças e jovens. Acrescido a este trabalho reflexivo,
desenvolve ainda “Conversas de Pais e Mães”, baseado no programa de parentalidade
positiva, tendo como objetivo o desenvolvimento das competências de comunicação entre
pais e mães e filhos e filhas e na resolução de conflitos, para o fortalecimento dos laços
familiares. Em 2012, encontravam-se 172 crianças e jovens em acompanhamento, sendo
que a maioria é do sexo masculino (96).
- O Gabinete de Apoio Psicológico 100Porquês, criado como uma resposta de apoio
psicossocial e destinado à população jovem do concelho de Amarante, promove um
atendimento personalizado, gratuito, anónimo, confidencial e desburocratizado.
Com lugar na Casa da Juventude, surgiu da junção de sinergias de projetos promovidos pela
Câmara Municipal de Amarante, designadamente o Projeto TEIA (CLDS), o Projeto Reforçar
a Inclusão (PROGRIDE II) e o Projeto Percursos Integrados (Escolhas 3G). Atualmente, o
Município promove e dinamiza este espaço, estando o mesmo integrado na Divisão de
Educação e Dinamização Social.

As crianças e jovens podem dirigir-se voluntariamente ao 100porquês e/ou podem ser
encaminhadas pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude. O
apoio disponibilizado procura constituir-se num espaço no qual as crianças e jovens possam
expressar ideias, sentimentos, medos ou esclarecer dúvidas sobre problemáticas ligadas à
Sexualidade, ao Alcoolismo, à Toxicodependência, à relação entre Pares, às vivências no
seio da Família e da Escola, entre outros.
O apoio e orientação dados neste gabinete pretende evitar que os jovens venham a ter
comportamentos de risco, ajudando-os na sua inserção social, e pretende ainda desenvolver
suas competências pessoais e relacionais.

- A iniciativa Universidade Júnior é um projeto que resulta da parceria com a
Universidade do Porto e que pretende, proporcionar aos/às jovens a possibilidade de
passarem uma ou mais semanas das suas férias de verão numa das faculdades da
universidade do Porto, permitindo-lhes conhecer de perto o ambiente universitário.

Enquanto agente responsável no domínio da educação, a colaboração do Município de
Amarante no âmbito desta iniciativa tem por finalidades: motivar para o prosseguimento
dos estudos, combatendo assim o abandono escolar e reforçando a formação qualificada;
proporcionar a descoberta de novas áreas do conhecimento e o contacto com experiências
diversificadas; reconhecer o desempenho e sucesso escolar.
Do campo ao laboratório, são imensas as atividades, em quase todas as áreas do
conhecimento, das Engenharias às Ciências, das Letras às Ciências da Educação, da
Medicina às Ciências da Nutrição, sem esquecer o Desporto, as Belas Artes, o Direito, a

/ 12

Economia e muitas outras.

A colaboração do Município de Amarante, no âmbito desta parceria, contempla a
divulgação do programa junto da comunidade escolar; a atribuição de prémios de mérito a
alunos/as, selecionados/as pelas entidades educativas; o transporte (Amarante – Porto,
Porto – Amarante) aos/às alunos/as selecionados/as, bem como aos/às estudantes, que por
sua iniciativa tenham aderido a este programa. Em 2012, foram 45 os/as estudantes que
integraram esta iniciativa, sendo 30 do sexo feminino e 15 do sexo masculino.
- Em 2005, o Município de Amarante criou a medida municipal Voluntariado Jovem, cujo
objetivo é estimular nos jovens o espírito de voluntariado, contribuir para a sua formação
social e cultural, através da participação em ações e projetos de utilidade social e
comunitária, incrementar novos conhecimentos na área de formação e fomentar o sentido
de pertença na comunidade e de responsabilidade cívica.
O programa destina-se a todos os jovens residentes no Concelho de Amarante há mais de 2
anos, que tenham idade inferior a 30 anos, estejam matriculados no ensino superior, à
exceção de pós-graduações e de segundo curso, manifestem a intenção de prosseguir um
programa de voluntariado, em função da sua disponibilidade e da Câmara Municipal e
apresentem sucesso educativo, não podendo ultrapassar duas reprovações no ensino
superior, durante o período de vigência deste programa.

O serviço de voluntariado é efetuado nos serviços da Câmara Municipal, nas Juntas de
Freguesia, outras Entidades de Direito Público e Instituições Particulares de Solidariedade
Social, na área da ação social, saúde, turismo, desporto, educação, ciência e da cultura,
defesa do património, proteção civil e do ambiente, emprego e da formação profissional,
desenvolvimento da vida associativa e da economia social, promoção do voluntariado e da
solidariedade social ou outras de interesse social e comunitário.
Os jovens podem candidatar-se anualmente, devendo enquadrar-se nas modalidades de
curta duração (3 meses) ou longa duração (6 meses), sendo que na modalidade de longa
duração deverão realizar semanalmente 8 horas de voluntariado e o valor da bolsa é de 100
euros. Por outro lado, na modalidade curta duração deverão realizar 15 horas semanais,
sendo a bolsa associada de 175 euros.

Efetuando uma análise comparativa entre o número de participantes e o número de
candidatos, verifica-se que, na globalidade 66,61% dos candidatos foram selecionados, o que
significa que a taxa de integração é elevada.

Em 2012, prestaram serviço de voluntariado 113 jovens, dos quais 29 são do sexo masculino
e 84 são do sexo feminino.

Idade Sénior

- O Município promove a iniciativa Universidade Sénior, que visa criar e dinamizar
regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente
para e pelas pessoas maiores de 55 anos de idade.

Deste modo, pretende-se promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas em idade
sénior do nosso concelho, no que diz respeito à realização de atividade sociais, culturais, de
ensino, de formação, de desenvolvimento social e pessoal, de solidariedade social, de
convívio e de lazer, através de uma participação cívica e de auto-organização dos seniores.
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Promovido pela Câmara Municipal de Amarante em parceria com Junta de Freguesia de
Amarante – S. Gonçalo, é um projeto que tem como finalidade dar resposta à procura de
ensino não-formal em variados domínios e à procura de atividades recreativas, ou outras,
por parte da população sénior.

Desta forma, dinamizam-se atividades diferenciadas para além da componente de ensino
não-formal, a saber visitas de caráter social, ações de sensibilização sobre temas variados
(saúde, desporto e qualidade de vida), passeis-convívio. Encontra-se ainda em fase de
crescimento a iniciativa da horta comunitária, na qual os/as participantes na Universidade
Sénior cultivam determinados artigos que posteriormente são distribuídos como cabazes
solidários. Em 2012, a Universidade Sénior contou com a participação de 146 pessoas.

- Desde 1998 que a Autarquia assinala o feriado municipal, 8 de julho, com a festa sénior
Idade do Ouro. A festa decorre no Parque Florestal, tendo como objetivo proporcionar às
pessoas idosas momentos de confraternização e lazer e, simultaneamente, sensibilizar para
a saúde. Além do rastreio da diabetes, da medição da tensão arterial e do colesterol, de
forma gratuita, é fornecida informação sobre os cuidados a ter com a alimentação e sobre a
importância da prática regular de exercício físico.
Para além da componente pedagógica e informativa, esta iniciativa prevê a
confraternização e momentos de lazer, oferecendo a Autarquia o almoço, bem como a
animação do evento.

O encontro sénior de Amarante tem vindo a superar as expectativas da autarquia que
contabilizou cerca de 2 000 presenças. Ano a ano, a adesão vai aumentando, tornando-se a
“Idade de Ouro” uma festa obrigatória do calendário amarantino. Na edição do ano passado
estiveram presentes mais de 4 mil pessoas, número que se espera que seja aumentado este
ano.

Violência Doméstica

- No domínio da prevenção primária, realizam-se variadas ações de sensibilização,
consciencialização, informação e divulgação da violência doméstica, enquanto um
problema da sociedade civil e um atentado aos direitos humanos, que integram o sistema
de informação e sensibilização.
Despertar a comunidade amarantina para o problema da violência doméstica, desde as
gerações mais novas até às gerações mais envelhecidas, sem negligenciar os poderes
públicos, constitui o grande objetivo desta ação.

Desta forma, implementou-se no concelho de Amarante um sistema de informação e
sensibilização, onde têm vindo a ser dinamizadas várias atividades, nomeadamente
campanhas de rua, caminhada pela Liberdade e Igualdade, festival pela Igualdade,
seminários, ações de sensibilização nas escolas, palestras, concurso Violência Vs Amor,
campanhas Mostra o Cartão Vermelho à Violência, bem como a elaboração e distribuição
de material informativo sobre os direitos humanos e violência doméstica.
Sensibilizar para as situações de violência juvenil, especialmente as que ocorrem nas
relações amorosas levou à realização de um conjunto de iniciativas em contexto escolar.
Especialmente, direcionadas para os/as alunos/as do ensino secundário, no decurso da
intervenção do Município, envolveu-se os/as estudantes nas campanhas intituladas “Por
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Amor à Vida, Diga Não à Violência”,
“Violência no namoro? Não, Obrigada”.

“Não deixes que te roubem a tua Liberdade”,

De forma a assinalar o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e o Dia Internacional para
a Eliminação da Violência sobre as Mulheres (25 de novembro), o Município, procura
solidificar na comunidade amarantina a consciencialização para o problema da Violência
Doméstica, através da distribuição de material informativo na rua e nas instituições, assim
como da realização de palestras e workshops, dirigidos a público diferenciado.

Paralelamente, com vista ao reforço das competências dos profissionais que no seu
contexto laboral intervém direta ou indiretamente com situações de maus-tratos, são
promovidas, em parceria com diversas instituições concelhias e nacionais, ações de
formação para técnicos, subordinadas aos temas da Prevenção dos Maus-Tratos e
Prevenção e Intervenção na Violência de Género e Igualdade de Género.

- A implementação e desenvolvimento no concelho de Amarante de uma Resposta
Integrada no domínio da Violência Doméstica consubstancia-se na articulação entre as
respostas e medidas existentes no concelho, tendo o Município desempenhado um papel
fundamental na sua sedimentação. O Gabinete de Informação e Apoio a Vítimas de
Violência Doméstica denominado Bem-me-quer, surgiu no âmbito do Projeto Reforçar a
Inclusão – Progride II, promovido pela Câmara Municipal de Amarante e pelo InfantárioCreche “O Miúdo”. Posteriormente, esta resposta específica foi dinamizada no âmbito do
Projeto TEIA (Contratos Locais de Desenvolvimento Social), mantendo-se as entidades
promotoras anteriormente referenciadas e, atualmente, o Gabinete Bem-me-quer é
assegurado pelo Município de Amarante.
O apoio prestado pelo Gabinete Bem-me-quer é gratuito e confidencial. O atendimento é
configurado segundo as necessidades de cada vítima, expostas no seu pedido inicial e
também exploradas no âmbito do acompanhamento.

A definição do processo de apoio é efetuada de uma forma personalizada, estruturado em
diferentes fases, atuando em diferentes esferas, designadamente psicológica, emocional,
social e jurídica.

É importante salientar que um número muito significativo de mulheres é vítima de uma
forma contínua, não existindo apenas uma agressão isolada. Na maioria das vítimas
verifica-se existir uma trajetória de violência proveniente do passado, verificando-se que as
agressões perduram no tempo.
A análise dos espaços onde ocorre a violência é um importante fator para uma melhor
compreensão sobre o contexto social e a reprodução do fenómeno. Neste sentido, o facto da
grande maioria das agressões ocorrerem no contexto casa/família permite-nos reforçar que
o facto de este contexto ser associado à esfera privada implica diretamente com uma menor
interferência por parte da sociedade neste fenómeno. Paralelamente, o contexto
casa/família assume também importância fulcral na aprendizagem e reprodução dos
comportamentos violentos e, consequentemente, na proliferação do fenómeno da violência
doméstica.
No período de novembro de 2006 a dezembro de 2012, compareceram ao Gabinete Bemme-quer 412 vítimas de violência doméstica, das quais a esmagadora maioria é do sexo
feminino (386), registando-se um total de 26 vítimas do sexo masculino.

- A experiência do trabalho social desenvolvido no âmbito da intervenção e
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acompanhamento das vítimas de maus-tratos/violência doméstica demonstrou a
necessidade de se criar uma resposta imediata de acolhimento nas situações de emergência.

As vítimas de maus-tratos/violência doméstica encontram-se numa situação de grande
vulnerabilidade social, necessitando de um tipo de intervenção específico que promova o
seu bem-estar físico e emocional, bem como o reforço das suas capacidades pessoais, sociais
e profissionais, com o objetivo último de promover a sua autonomia.

Foi neste contexto que, em 2008, surgiu a criação de um espaço para acolhimento
temporário de vítimas de maus-tratos/violência doméstica – Apartamentos Protegidos de
Transição. O funcionamento destas estruturas veio colmatar uma necessidade há muito
sentida no concelho de Amarante pelas instituições que atuam no domínio dos maus-tratos
e, mais especificamente, a CPCJ de Amarante (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) e
o Gabinete de Informação e Apoio à Vítima de Violência Doméstica – Bem-me-quer.
Estes apartamentos têm-se mostrado de uma extrema importância, uma vez que deram
resposta a situações limite e surgiram como um bom suporte, enquanto plataformas de
apoio temporário às vítimas, permitindo a sua organização pessoal, económica, habitacional
e social e, como tal, a sua (re)integração social.

Não obstante, a emergência de graves situações de vulnerabilidade social, para além das
provocadas por episódios de violência doméstica, impôs-se, em 2011, o alargamento do
âmbito dos Apartamentos Protegidos de Transição.

Assim sendo, atualmente os Apartamentos Protegidos de Transição visam o acolhimento
temporário e garantia das condições básicas de sobrevivência e a privacidade de agregados
familiares, que se encontrem numa situação de grave vulnerabilidade, designadamente:
1.1. Vítimas de maus-tratos/violência doméstica, acompanhadas/os ou não de filhos
menores e/ou dependentes, ou outros membros que com eles residam (familiares
ascendentes ou descendentes, como pais, sobrinhos ou netos);
1.2. Agregados familiares, que se encontrem em situação de emergência social,
quando exclusivamente referenciados pela Comissão Municipal de Proteção Civil;

1.3. Famílias sinalizadas/acompanhadas pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Amarante, ao abrigo de uma medida de promoção e proteção.

A permanência nos Apartamentos Protegidos de Transição corresponde ao tempo
necessário à (re)integração social e habitacional dos agregados familiares, não devendo
exceder um período superior a 90 dias, sendo assegurado por parte da autarquia o
acolhimento habitacional gratuito, a alimentação, as despesas de luz, água e gás, bem como
todo o acompanhamento psicossocial.
Desde junho de 2008 até fevereiro de 2012, foram integrados nos Apartamentos Protegidos
de Transição 51 agregados familiares, perfazendo 126 pessoas, 93 do sexo feminino e 33 do
sexo masculino.

- Desde janeiro de 2013, o Município de Amarante encontra-se a desenvolver o projeto
100Diferenças. Essencialmente, com a implementação deste projeto pretende alcançar-se
uma cultura sem diferenças, através do desenvolvimento de atitudes positivas e do respeito
pela diferença na igualdade. Para além disso, tem como pilar fundamental o combate à
violência de género, consolidando atitudes de tolerância zero face à violência no namoro e
às relações abusivas.
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Concisamente, o âmbito de intervenção do projeto incide em quatro dimensões
complementares. São elas:
(I) Desconstruir para Construir

- Sensibilizar a comunidade para o fenómeno da violência de género.

- Combater estereótipos e crenças impeditivas de uma maior igualdade de direitos entre
homens e mulheres.
- Capacitar os/as jovens para a diminuição da tolerância social e da legitimação face à
violência no namoro.
(II) Proteger e Inserir

- Garantir acolhimento temporário e as condições básicas de sobrevivência e a privacidade
de vítimas de violência doméstica que se encontrem numa situação de grave
vulnerabilidade e/ou risco.

- Proporcionar apoio psicológico e social às vitimas acolhidas, apoiando na construção de
um projeto de vida.
(III) Formar para Qualificar, Qualificar para Intervir

- Qualificar os/as profissionais intervenientes no atendimento a vítimas de violência de
género.
- Disponibilizar um instrumento de suporte conducente a boas práticas para os/as
diferentes profissionais com intervenção na área da violência de género.
(IV) Conhecer para Intervir

- Detetar pistas de intervenção adequadas à prevenção e à intervenção no âmbito da
violência de género.
- Contribuir para o saber empírico do fenómeno da violência doméstica a nível concelhio.

Desporto e Qualidade de Vida

Vendo a atividade desportiva como essencial ao desenvolvimento humano, a Autarquia
tem vindo nos últimos anos a fomentar na população o exercício de atividade desportiva,
criando infraestruturas e atividades adequadas a diferentes faixas etárias e diferentes
modalidades desportivas.
Usufruindo das infraestruturas municipais, como o Complexo Desportivo, Pavilhão,
Piscinas Municipais e Estruturas para a atividade física e lazer distribuídas por várias
freguesias, a população dispõem de um conjunto de equipamentos e condições adequadas e
seguras ao desenvolvimento da prática desportiva.

Assente no princípio de colaboração com as instituições locais e entidades educativas, no
que diz respeito à atividade física e desportiva, nos últimos anos criou-se um serviço de
proximidade e variado, tentando responder às diferentes expectativas e solicitações da
população, o exemplo disso é a recente inauguração da Ecopista do Tâmega, que conta com
uma elevada afluência diária.
A organização de atividades destinadas à comunidade em geral, como a Corrida “25 de
Abril”, passeio velocipédico, torneios nas diversas modalidades desportivas, tem por
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objetivo fomentar e sensibilizar a população para a importância do desporto e para a
aquisição de hábitos de vida saudáveis.

Outras iniciativas

O Município de Amarante foi pioneiro na criação de condições de acesso gratuito à
internet. A Rede Wi-Fi do município de Amarante começou a ser instalada em 2006. Em
outubro daquele ano, foram inaugurados os primeiros quatro hotspots (pontos de acesso),
cobrindo-se, então, o núcleo principal do Centro Histórico. Começava, aí, a construir-se
"Amarante Cidade Wireless", uma rede de acesso gratuito que, hoje, disponibiliza 62
hotspots, 19 dos quais na cidade, três no polo urbano de Vila Meã e 1 em cada freguesia do
Concelho. Os/as munícipes podem usufruir de acesso gratuito à internet através Rede
Wireless do Município de Amarante. O processo de registo é simples e demora menos de
um minuto, no qual o/a utilizador/a insere os dados de login por si escolhidos e aguarda a
confirmação.
Ainda neste âmbito, a abertura de dois Espaços Internet (Amarante e Vila Meã), contribuiu
para o acesso gratuito à Internet e às novas tecnologias, que através da monitorização de
pessoal técnico qualificado, possibilitam o contacto da população em geral com as TIC. Para
além disso, nestes espaços presta-se apoio à população geral no acesso a serviços e medidas,
especificamente, nas candidaturas à medida Porta 65.
O Município tem contribuído de forma decisiva e transversal para fomentar, em primeiro
lugar, uma consciência concelhia para a importância do uso dos tempos, mais
concretamente para a importância de conciliar família e trabalho.

Esta preocupação traduz-se na Intervenção direta e indireta na construção, requalificação e
apoio aos equipamentos sociais e escolares, na promoção dos transportes escolares e ainda
no apoio financeiro, logístico e transportes às juntas de freguesia, ipss e associações de pais
na realização de várias atividades, nomeadamente colónias de férias. A aposta na
consolidação e sustentabilidade de serviços de Componente de Apoio à família (almoços,
regime de fruta escolar, ação social escolar), a possibilidade de usufruto de desconto para
famílias nos equipamentos municipais constituem algumas das medidas da autarquia na
concretização efetiva de condições para garantir às famílias a conciliação das várias esferas
da vida.
Partindo da essência deste trabalho, cuja orientação é, essencialmente para o interior da
organização, importa elencar o conjunto de iniciativas promovidas para os/as
colaboradores/as, bem como os procedimentos e práticas inerentes ao seu
desenvolvimento.

Em 1987 é criado o Centro Social, Cultural e Desportivo dos Funcionários da Câmara
Municipal de Amarante (CSCD), nos termos dos estatutos do Instituto Nacional para o
aproveitamento dos tempos livres dos trabalhadores (INATEL). Por conseguinte, a sede do
CSDC situa-se nas instalações do Município, estando devidamente regulamentada e regida
por estatutos próprios.

Nos termos dos estatutos, o CSDC tem por fins: (I) promover o desenvolvimento humano
dos seus associados nos aspetos físicos, intelectual e cívico, através de atividades de caráter
social, cultural, desportivo e de solidariedade e (II) promover a organização e condução de
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atividades que pela sua natureza beneficiem os associados, circunstancial ou
economicamente.

O CSCD é constituído por todos/as os/as funcionários/as inscritos/as como sócios/as.
Podem tornar-se associados/as os funcionários que prestem serviço por, qualquer tipo ou
regime à Câmara Municipal de Amarante, bem como o/a presidente e vereadores/as. Para o
efeito, os/as associados/as pagam uma quota mensal de valor igual a 1% do vencimento
base correspondente ao cargo desempenhado.

Até final de 2012, o CSCD integrava nos seus associados 129 homens e 74 mulheres,
perfazendo um total de 203 pessoas. Considerando os dados do Balanço Social de 2011,
tendo em conta os 644 funcionários/as da autarquia, os/as associados/as do CSCD
representam 35% do total de colaboradores/as.

Pese embora o facto de o CSCD promover atividades para os sócios, particularmente,
ressalva-se que algumas iniciativas são destinadas a todos/as os/as trabalhadores/as do
Município e respetivas famílias.
Por conseguinte e nos termos do Plano de Atividades do CSCD, estão previstos os seguintes
apoios apenas para sócios/as:
- Reembolso de despesas de saúde.

- Apoio económico para aquisição de material escolar para filhos e filhas.
- Oferta de pão-de-ló e bolo-rei.
- Passeios/Convívio.

Ainda no âmbito do CSDC, estão contempladas iniciativas destinadas a todos/as os/as
colaboradores/as da autarquia, mais especificamente:
- Promoção de encontros, passeios e torneios desportivos inter-serviços.
- Festa do Arraial, Magusto e Jantar de Natal.
- Festa de Natal para filhos/filhas.

- Exploração da cantina municipal e do bar.
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METODOLOGIA
1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO E PESQUISA DOCUMENTAL
De forma a prosseguir os objetivos definidos para a elaboração do Plano Interno para a
Igualdade de Género, concretamente ao nível da sua dimensão diagnóstica, recorreu-se a
uma diversificação de fontes, especificamente, documentos do Município, artigos, estudos e
monografias realizadas, entidades privadas, informadores/as privilegiados/as, IPSS e da
análise dos dados recolhidos internamente (inquéritos, balanços sociais).

As fontes documentais nas quais assentam este diagnóstico são de vária ordem, desde
artigos científicos, motores de busca e bibliografia diferenciada e ajustada à especificidade
das temáticas abordadas.
No que concerne à recolha e análise estatística, foram consultados centros de
documentação digital tais como o Gabinete de Estatística e Planeamento do Ministério da
Solidariedade e Segurança Social, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, Human
Development Reports, Instituto Nacional de Estatística, Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, Organização Internacional do Trabalho, Eurostat, Organização para a cooperação e
para o Desenvolvimento Económico.

Para além da consulta de documentação internacional e central, refinou-se a pesquisa em
documentação regional e de base local, para uma visão estratégica e adequada à realidade
do Município de Amarante. Nesse sentido, constituem fontes de informação o Diagnóstico
Social, o Plano de Desenvolvimento Social, a Carta Educativa e Carta Social.
Foram alvo de consulta complementar os relatórios e estudos do concelho, tais como o
Estudo Sociográfico das Urbanizações de S. Lázaro e da Bouça do Pombal, o estudo regional
“Nas Margens do Tâmega”, para além dos relatórios e estatísticas das diferentes unidades
orgânicas do Município.

2 – RECOLHA DE DADOS E MODUS-OPERANDIS
A concretização dos objetivos subjacentes ao presente diagnóstico passa necessariamente
pela recolha de dados específicos e cirúrgicos, quer ao nível dos agentes locais, quer ao nível
dos/as colaboradores/as do Município. Para o efeito, aplicou-se um instrumento, o
questionário, que permite a recolha de informação útil e sobre a temática da igualdade de
género, sendo constituído, essencialmente, por questões fechadas salvaguardando,
contudo, o recurso a questões abertas para a exploração de algumas especificidades do
tema.
Neste seguimento, foram definidos grupos estratégicos sendo que os questionários, de base
comum, foram elaborados considerando os informadores privilegiados. Os questionários
foram concebidos segundo dimensões indissociáveis à temática da igualdade de género, tais
como a perceção concelhia e individual da igualdade de género, situação da igualdade de
género na organização e os usos do tempo laboral, familiar e pessoal.
Previamente à sua aplicação, os questionários foram sujeitos a um pré-teste para aferir da
sua coerência e eventuais dissonâncias.
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3 – QUESTÕES METODOLÓGICAS: DA APLICAÇÃO AO TRATAMENTO DE DADOS
Os questionários foram aplicados segundo dois universos, concretamente, aos agentes
locais (instituições, organizações e empresas da Rede Social do concelho) e aos/às dirigentes
e colaboradores/as do Município.

No que concerne aos agentes locais, com preponderância para aqueles que integram a rede
social do concelho. A determinação deste grupo prende-se com questões relacionadas com a
fraca adesão das entidades. Dito por outras palavras, por conhecimento empírico, é
reconhecida a dificuldade em congregar a cooperação dos atores-chave no concelho, pelo
que a aplicação dos questionários através da mailing-list da Rede Social consistiu numa
estratégia de aproximação dos mesmos. Nesta medida das 46 entidades, foram respondidos
um total de 24 questionários, perfazendo uma taxa de retorno de 52%.

Para o segundo universo de análise, os recursos humanos do Município, definiu-se uma
amostragem probabilística selecionada de forma aleatória, partindo da criação de cotas
representativas por sexo (feminino/masculino) e por carreira profissional (Assistente
Técnico, Assistente Operacional e Técnico Superior), procurando desta forma obter uma
amostra representativa. Por conseguinte, do universo de 646 trabalhadores/as, foi definida
uma percentagem de 15%, o que representa um total de 95 trabalhadores/as selecionados,
sendo que a taxa de retorno se situa nos 88 pontos percentuais.
Ainda no âmbito interno, mais especificamente no que atende aos questionários
distribuídos pelas chefias das 17 unidades orgânicas que compõem a estrutura camarária, a
taxa de resposta corresponde a 88%.
Os questionários foram distribuídos por correio eletrónico para os universos de análise,
sendo acompanhados por um breve enquadramento e orientações de preenchimento.
Relativamente aos/às colaboradores/as internos não possuem endereço eletrónico, os
questionários foram entregues em formato papel, sendo a sua devolução efetuada via
correio interno. A forma de entrega dos mesmos salvaguardou a confidencialidade dos
dados e a privacidade do inquirido/a.

O tratamento dos dados resultantes da aplicação dos questionários operacionalizou-se
através do Statistical Package for the Social Science (versão 17.0), na medida que se afigura
como um software que permite a análise estatística no âmbito das ciências sociais.

Os dados, após validação e codificação foram analisados numa perspetiva univariada e
bivariada. Ressalva-se que os dados referentes às questões abertas, foram organizados por
categorias e analisados segundo o método de análise de conteúdo.

Em termos globais, registam-se alguns constrangimentos que condicionam o presente
diagnóstico. Desde logo, e em termos de documentação existente, os dados disponíveis não
se apresentam, na sua maioria, desagregados por sexo, o que dificulta a análise mais
profícua em torno desta categoria. Para além disso, a documentação nacional e
internacional apresenta-se de forma espartilhada, o que dificultou a pesquisa, organização
e interpretação dos dados. Tratando-se de um documento aberto, o diagnóstico que se
apresenta consiste num documento de partida, estando em permanente reestruturação e
melhoramento para que melhor retrate a realidade concelhia. Ainda que nesta primeira se
restrinja a um nível micro-sistémico (referente apenas à realidade interna do Município de
Amarante), será desenvolvido numa segunda fase um aprofundamento deste instrumento
alargado ao concelho, o que passa necessariamente por dar voz ativa e participativa à
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comunidade. Desta forma, o presente diagnóstico serve de base para a elaboração do I Plano
Interno para a Igualdade de Género.
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PARTE 1 - MUNICÍPIO DE AMARANTE E IGUALDADE DE GÉNERO
1 – DA IMPORTÂNCIA DE IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE IGUALDADE DE GÉNERO NA
CULTURA E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS DO MUNICÍPIO
Atualmente, a missão das Autarquias não se coaduna apenas com funções meramente
administrativas, urbanísticas e económicas. A exigência ao poder local culminou num
alargamento de atribuições e responsabilidades que abraçam, necessariamente, a
responsabilidade social. Na qualidade de entidade pública, o Município têm um papel
particularmente significativo na promoção e adoção de comportamentos socialmente
responsáveis. Por uma lado, as autarquias são as entidades que estão mais próximas dos
cidadãos e das cidadãs e dos problemas os afetam e, por outro lado, constituem grandes
empregadores e prestadores de serviços, pelo que consequentemente devem assumir-se
como uma referência positiva de não discriminação.

Dimensões como cidadania, interação com a comunidade, inclusão e coesão social, diálogo
social, planeamento do território, envelhecimento ativo e igualdade de género afiguram-se
como centrais na intervenção dos Municípios.
A atuação da Administração Pública Local e o seu papel como facilitadora e parceira no
estabelecimento de articulações e sinergias com as várias entidades sediadas no seu
território, nomeadamente no quadro das Redes Sociais é fundamental, na medida em que
estas entidades detêm os meios de intervenção melhor colocados para combater a
persistência das desigualdades e reproduzir boas práticas na construção de uma sociedade
mais igualitária. 5
Neste seguimento, a integração da dimensão do género (mainstreaming de género) em todos
os domínios de atividade política e da realidade social, para além de representar um fator
de inovação e crescimento, constituí um requisito para a boa governação.” (IV Plano
Nacional para a Igualdade).

Em termos práticos, o mainstreaming de género, enquanto estratégia para a integração da
perspetiva de género no desenvolvimento local, representa uma vantajosa aposta a níveis
diferenciados.

Considerando que o presente documento se circunscreve à dimensão interna, podemos
evidenciar alguns dos benefícios que advêm da implementação desta estratégia, mais
concretamente: (I) uma otimização dos conhecimentos e competências dos recursos
humanos com expressão concreta na melhoria da prestação de serviço público; (II) uma
melhoria no relacionamento interpessoal dos trabalhadores/as e, consequentemente, um
aumento da motivação para o trabalho; (III) uma redução do absentismo e (IV) um aumento
da relação de confiança e transparência entre trabalhadores/as, chefias e Município.
Em termos latos, e numa vertente externa, poderão ser elencados benefícios ligados à
inovação e criatividade. Desde logo, as organizações que postulam os princípios da
responsabilidade vêm o reconhecimento pela promoção de medidas de igualdade de género
5 PERNAS, GONÇALO, FERNANDES, MANUEL VIRIATO E GUERREIRO, MARIA DAS DORES (2008), GUIÃO PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE IGUALDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO
TRABALHO E DA EMPRESA. LISBOA
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o que, em última instância, aumenta os índices de confiança e credibilidade da comunidade
onde estão inseridas.

2 – DA INEVITABILIDADE DO PLANO INTERNO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
Como oportunamente mencionado, as Autarquias ocupam um lugar de especial enfoque na
integração da dimensão do género numa dupla vertente. Representam entidades que
detêm os meios de intervenção melhor colocados para combater a persistência e a
reprodução das desigualdades em função do género, empreendendo ações concretas que
visem a igualdade entre homens e mulheres. Por outro lado, não pode ignorar-se o facto de
as Autarquias serem constituídas por mulheres e homens, com quadros axiológiconormativos e vivências diferenciadas, com impacto direto na prestação de um serviço
público. Acrescido a este facto, os colaboradores e colaboradoras são agentes de mudança e,
nesse sentido, na qualidade de entidade empregadora, a Autarquia deve reafirmar o
compromisso de promover a igualdade de género.
No seguimento da reafirmação do compromisso do Município de Amarante na promoção
da Igualdade de Género, encontra-se em desenvolvimento o projeto A Par e Par, que resulta
da aprovação da candidatura à tipologia 7.2 – Planos para a Igualdade, no âmbito do
Programa Operacional do Potencial Humano (POPH). Este projeto representou a alavanca
para a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade de Género (PMIG) – vertente
interna.

Nos termos do IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação
(2011-2013) e de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, nomeou-se,
em outubro de 2011, Alda Barbosa (Quadro do Instituto de Emprego e Formação
Profissional) Conselheira Local para a Igualdade (CLI). No seguimento desta nomeação,
realizou-se uma sessão solene com dois pontos fundamentais. O primeiro esteve
relacionado com a apresentação da CLI aos decisores políticos, especificamente executivo
camarário, chefias e deputados municipais. O segundo ponto teve que ver com a assinatura
do protocolo de cooperação entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o
Município de Amarante, com vista à consolidação de uma cultura organizacional e política
local integradoras da dimensão da igualdade de género.
Neste seguimento, a operacionalização do PMIG consiste num conjunto integrado de ações
que visa produzir conhecimento, potenciar competências e experimentar novas práticas
transformadoras e com efeito multiplicador ao nível da igualdade de género. Preconiza,
ainda, a integração da dimensão do género nas fases de planeamento, execução e avaliação
das políticas e da ação municipal.
O objetivo central da implementação do PMIG no Município de Amarante consiste em
promover uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, tendo como principais
destinatários os trabalhadores e trabalhadoras da autarquia. De forma mais detalhada, as
linhas orientadoras do PMIG compreendem:
- Elaborar o diagnóstico de género, enquadrando a situação atual do Município na sua
prática de gestão, comunicação interna e externa, linguagem e relacionamento com a
comunidade.

- Elaborar o PMIG, devidamente ajustado à análise diagnóstica, especificamente no que tem
que ver com as áreas mais deficitárias, bem cmomo monitorizar e avaliar o documento.
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- Consolidar os princípios da igualdade de género na gestão e quotidiano do Município.

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados e as relações de trabalho em termos da
igualdade de género.

- Sensibilizar e formar para a igualdade de género colaboradores e colaboradoras, órgãos de
chefia e executivo municipal.
- Promover a conciliação da várias esferas da vida, garantir a diginidade no trabalho e
fomentar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na definição de medidas e ações.
- Fomentar o uso da linguagem inclusiva na comunicação interna e externa.

- Reforçar a integração da igualdade de género na estratégia comunicacional do Município,
criando suportes e materiais de informação e divulgação.
- Promover ações de sensibilização e divulgação para parceiros da Rede Social, agentes
locais e comunidade em geral, no sentido de criar condições para a elaboração do PMIG –
vertente externa.

Por conseguinte, para uma intervenção eficaz nesta matéria torna-se fundamental
proceder ao correto diagnóstico da situação concreta do Município de Amarante, com vista
à identificação dos aspetos sobre os quais é necessário intervir e introduzir mudanças. Este
instrumento debruça-se sobre três componentes fundamentais: planeamento estratégico,
gestão de recursos humanos e a comunicação. Para além destes eixos estruturantes,
pretende aferir das perceções e valores inerentes às práticas de socialização do topo à base.

Diagnóstico Interno

Dimensão coletiva

Caracterização RH

Dimensão individual

Análise da cultura
organizacional

Dirigentes

Colaboradores/as

Figura 5 – Estrutura global do diagnóstico interno

A organização do diagnóstico em torno destas dimensões justifica-se pela convicção de que
“a situação profissional está correlacionada com os modos de organização do trabalho e da
cultura organizacional; a representação social de competências traduz a relação entre
cultura organizacional e a representação social da igualdade de género; a perceção de
oportunidades, que têm homens e mulheres, é influenciada pela respetiva representação
social da igualdade de género e pelo uso do tempo que homens e mulheres fazem nas
esferas privada e pública; a perceção de prioridades, atribuídas por mulheres e homens à
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vida pública ou privada, decorre da relação entre o uso do tempo, nas esferas
pública/privada, e os modos de organização do trabalho”.6

O presente diagnóstico resulta, pois, da recolha, tratamento, análise e sistematização da
realidade interna ao Município de Amarante no que concerne à igualdade de género. A
partir do resultado diagnóstico, propõe-se um plano de intervenção interno, realista e
ajustado à realidade desta autarquia.

3 – DAS (IN)VISIBILIDADES DA (DES)IGUALDADE DE GÉNERO: PRÁTICAS, VALORES E
PERCEÇÕES
3.1. – Recursos Humanos: caraterização

Partindo do enquadramento teórico, avança-se para uma caraterização dos recursos
humanos do Município de Amarante.

Em 31 de dezembro de 2011 a Câmara Municipal de Amarante, adiante designada por CMA,
totalizava 644 Trabalhadores, sendo que 549 possuem contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, 95 possuem contratos a termo resolutivo certo.
Com uma percentagem de 85%, o número de contratados por tempo indeterminado,
aumentou relativamente ao ano anterior. Este aumento deveu‐se à conversão dos
contratos a termo para contratos por tempo indeterminado, através de concursos públicos.

Todos os elementos de análise consideram os 95 colaboradores das atividades
extracurriculares integrados na carreira Técnico‐Superior, com contratos de trabalho a
termo certo, pelo período do ano letivo e a tempo parcial, de acordo com o tratamento dado
em anos anteriores.

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhadores e trabalhadoras, por sexo

Em termos do universo de trabalhadores e trabalhadoras, por sexo, num total de 644,
verifica-se uma taxa feminina de 51,70%, correspondendo a 333 trabalhadoras.
6 RATO, HELENA, MADUREIRA, CÉSAR, ALEXANDRE, HELENA, RODRIGUES, MIGUEL, OLIVEIRA, TERESA (2007), A

IGUALDADE DE GÉNERO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL. EDIÇÕES INA, OEIRAS.
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Dirigente Dirigente
Técnico Assistente Assist.
Polícia
Informática
Outros
Superior Intermédio Superior Técnico
Operacional
Municipal

CT Indeterminado

CT
Certo

Resolutivo

Masc.

13

9

51

203

4

0

280

Total

17

34

118

376

4

0

549

Femin.
Masc.

4

Femin.
Total

Total

Total

31

67

173

0

269
31

64

Masc.

13

Total

17

Femin.

25

4

95

64

40

51

203

4

0

0

129

118

376

4

0

0

89

67

173

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

0

0

0

95

311

333

644

Quadro 1 – Distribuição dos trabalhadores e trabalhadoras, por modalidade de vinculação, por sexo

Com base na tabela 1 pode aferir-se que o sexo feminino tem maior representatividade na
carreira técnico superior e assistente técnico. Por outro lado, a carreira de dirigente
intermédio, assistente operacional e informática têm uma representativa do sexo
masculino. Tradicionalmente, as chefias são ocupadas por homens, sendo que neste ponto
se verifica essa tendência.

No que concerne ao vínculo laboral, conclui-se que aquele que traduz maior precariedade,
contrato a termo resolutivo certo, é composto maioritariamente por mulheres. Sendo que
os trabalhadores e trabalhadoras com contrato a termo resolutivo certo são afetos às
atividades de enriquecimento curricular, a representatividade feminina pode ser explicada
pelo facto de se tratar de uma área profissional ligada ao ensino.

Este panorama indica alguma segregação vertical, na medida em não só as mulheres estão
sub-representadas nos lugares de chefia, como são as mais afetadas por situações de
precariedade em termos de vínculo laboral.
Dirigente Dirigente
Técnico Assistente Assist.
Polícia
Informática
Outros Total
Superior Intermédio Superior Técnico
Operacional
Municipal
Masc.

111

111

42

42

153

153

7

38

45

2

31

33

11

26

37

4
anos
de
Femin.
escolaridade
Total
Masc.
6
anos
de
Femin.
escolaridade
Total
9.º

ano

ou Masc.

9

69

78
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equivalente

11.º ano

Femin.

8

54

62

Total

19

80

99

Masc.

8

4

1

13

Femin.

7

2

0

9

Total

15

6

1

22

1

22

24

2

48

0

42

43

0

86

1

64

67

2

Masc.
12.º ano ou
Femin.
equivalente
Total
Bacharelato

Licenciatura

Masc.

1

0

1

Femin.

0

1

1

Total

1

1

2

Masc.

9

40

3

1

53

Femin.

3

87

8

0

98

127

11

Total
Mestrado

Total

134

151

Masc.

3

0

3

Femin.

1

1

2

Total

4

1

5

Masc.

13

40

51

203

4

311

Femin.

4

89

67

173

0

333

Total

17

129

118

376

4

644

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Quadro 2 – Contagem dos trabalhadores e trabalhadoras, por categoria, segundo o nível de escolaridade,
p/ sexo

Os níveis de escolaridade revelam que até aos 6 anos de escolaridade, a percentagem de
homens é significativamente superior à de mulheres. À medida que os níveis de
escolaridade vão aumentando, esta tendência inverte-se, sendo o grupo mais
representativo o das mulheres.
Dirigente Dirigente
Técnico Assistente Assist.
Polícia
Informática
Outros Total
Superior Intermédio Superior Técnico
Operacional
Municipal
Até 5 anos
5 aos 9

Masc.

30

3

49

1

83

Femin.

72

27

129

0

228

Total

102

30

178

1

311

3

7

24

Masc.

2

36
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10 aos 14

15 aos 19

20 aos 24

25 aos 29

30 aos 34

35 aos 39

40 ou mais

Total

Femin.

1

9

11

16

37

Total

3

12

18

40

73

Masc.

5

1

9

27

42

Femin.

3

3

8

23

36

Total

7

4

17

50

78

Masc.

2

3

6

43

1

55

Femin.

0

2

2

4

0

8

Total

2

5

8

47

1

63

Masc.

1

2

7

5

15

Femin.

1

1

5

0

7

Total

2

3

12

5

22

Masc.

2

7

21

2

32

Femin.

0

10

1

0

11

Total

2

17

22

2

43

Masc.

1

0

10

29

40

Femin.

0

1

2

0

3

Total

1

1

12

Masc.

0

1

4

5

Femin.

1

2

0

3

Total

1

3

4

8

Masc.

1

1

1

3

Femin.

0

0

0

0

Total

1

1

1

3

43

Masc.

13

40

51

203

4

311

Femin.

4

89

67

173

0

333

Total

17

129

118

376

4

644

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Quadro 3 – Contagem dos trabalhadores e trabalhadoras, por categoria, por antiguidade e por sexo

No que concerne à antiguidade, verificam-se algumas tendências:

- prevalência de mulheres, na carreira técnico superior, a trabalhar no Município há menos
de 5 anos;

- à medida que aumenta o tempo de antiguidade, a representação do sexo feminino diminui
consideravelmente;
- quando se trata de mais de 40 anos de antiguidade, a representação do sexo feminino é
nula.
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A antiguidade relacionada com o sexo é um indicador relevante que indica a progressiva
integração das mulheres no mercado de trabalho, especificamente na administração
pública local.
3.2. – Cultura organizacional

Tendo presente a forte influência das interações que se estabelecem em contexto
organizacional e a sua repercussão em práticas mais ou menos promotoras da igualdade de
género, é fundamental caracterizar aprofundadamente a cultura organizacional da
autarquia.
Por conseguinte, solicitou-se à Divisão de Administração Geral (DAG) o preenchimento de
um questionário com vista à análise das práticas organizacionais.

A DAG é a unidade orgânica que assume como missão garantir a prestação de todos os
serviços de suporte que assegurem o regular funcionamento do Município. Para além disso,
são competências desta unidade programar, coordenar e acompanhar a gestão dos recursos
humanos do Município, designadamente no que concerne ao recrutamento e seleção de
pessoal, à gestão de carreiras, à avaliação do desempenho e ao processamento de
remunerações e outros abonos, bem como à promoção da formação, bem como promover e
adotar instrumentos que provam a modernização e inovação institucional.

O perfil da cultura institucional abarca temáticas diferenciadas que pretendem dar conta
do ponto da situação em termos de (des)igualdade de género. Mais concretamente, o
questionário aplicado pretende aferir dos valores e princípios promotores da igualdade de
género, das práticas de conciliação entre a vida profissional e familiar, dos processos
inerentes ao recrutamento de seleção de pessoal, bem como dos processos inerentes à
progressão na carreira, da formação profissional e aprendizagem ao longo da vida, das
carreira remuneratórias, dos benefícios sociais e de potenciais situações de discriminação
em função do sexo.
No planeamento estratégico e nos relatórios, planos e regulamentos municipais, o princípio
da igualdade de género não acolhe expressão concreta enquanto valor a promover.
Contudo, tal como avançado anteriormente, a promoção do valor da igualdade de género
consiste numa preocupação, corroborada pelos valores subjacentes à atuação do Município,
definidos como interesse geral, rigor, honestidade, igualdade de tratamento,
responsabilidade coletiva/cidadania e autonomia.7
Avançando para outra área fundamental da igualdade de género, para as questões
relacionadas com a conciliação da vida profissional e familiar, foram obtidas as seguintes
respostas:

7 DR,2.ª SÉRIE, N.º 253 DE 31 DE DEZEMBRO DE 201, DESPACHO N.º 19390/2010 – REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS
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Sim

Não

Possibilitada a opção de horários flexíveis com vista à conciliação
entre a vida profissional e pessoal dos/as trabalhadores/as, no que •
concerne ao período de amamentação/aleitamento?
Possibilitada a adoção do tempo semanal de trabalho alargando ou
concentrando o horário de trabalho diário com vista à conciliação da
vida profissional e pessoal dos/as trabalhadores/as?

•

Na marcação de horários por turnos rotativos ou outros são
consideradas as necessidades de conciliação entre a vida profissional e
familiar dos/as trabalhadores/as?

•

Possibilitado o trabalho a tempo parcial a trabalhadores/as com vista à
conciliação da vida profissional e familiar?

•

A entidade encara de igual modo o exercício dos direitos de
•
maternidade e paternidade por parte dos/as trabalhadores/as?
A entidade incentiva os homens os homens a gozar o período de
licença parental previsto na lei?

•

A entidade incentiva os homens ao uso de parte do tempo de licença
de maternidade/paternidade que pode ser partilhada com a mãe?

•

A entidade encara de igual modo o exercício de direitos de assistência
•
à família por parte dos/as trabalhadores/as?
Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Quadro 4 – Práticas da entidade em matéria de Conciliação da vida pessoal, familiar e profissional

De uma forma global, as respostas obtidas revelam que, em matéria de conciliação da vida
pessoal, familiar e profissional, a Autarquia tem práticas de caráter residual, afigurando-se
uma área de melhoria. Refira-se que, com a instituição do novo regulamento do tempo de
trabalho no Município de Amarante, foram já sendo introduzidas medidas que, à data do
preenchimento do questionário em análise, não se verificavam. Não sendo esta alteração ao
tempo de trabalho resultado direto da intervenção do projeto “A Par e Par”, concorre numa
das ações positivas do mesmo, na medida em que, posteriormente, integrará o plano
municipal interno para a igualdade de género.
Ainda nesta matéria, tendo por base de análise o balanço social de 2011, identifica-se um
padrão tradicional de divisão sexual de papéis na esfera pública e na esfera privada.
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Extraordinário Diurno

Extraordinário Noturno

Total

Masc.

2063

Femin. 265
Total

2328

Masc.

1700

Femin. 192
Total

1892

Masc.

3763

Femin. 457
Total

4220

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Quadro 5 – Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o sexo.

Analisando a distribuição do trabalho extraordinário é patente o desfasamento entre
homens e mulheres, sendo que o total de horas de trabalho extraordinário é realizado
maioritariamente por homens.
Dirigente Dirigente
Técnico Assistente Assist.
Polícia
Informática
Outros Total
Superior Intermédio Superior Técnico
Operacional
Municipal
Casamento

Proteção
parentalidade

na

Falecimento
familiar

de

Doença

Assistência
familiares

Trabalhador/a
estudante

a

Masc.

30

15

45

Femin.

0

0

0

Total

30

15

45

Masc.

8

24

39

71

Femin.

0

121

0

121

Total

8

145

39

192

Masc.

7

0

11

55

73

Femin.

2

3

2

25

32

Total

9

3

13

80

105

Masc.

1

406

349

4018

4774

Femin.

0

395

925

1316

2636

Total

1

801

1274

5334

7410

Masc.

0

3

36

41

80

Femin.

1

0

40

29

70

Total

1

3

76

70

150

Masc.

8

16

0

60

84

Femin.

0

0

62

39

101

Total

8

16

62

99

185
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Masc.
Por conta do periodo
Femin.
de férias
Total
Greve

Total

35

48

192

241

12

528

13

87

162

123

0

385

Masc.

3

5

21

57

1

87

Femin.

1

6

17

13

0

37

Total

4

11

38

70

1

124

Masc.

62

478

663

4526

13

5742

Femin.

12

491

1329

1545

0

3382

Total

48

79

135

969

354

1992

364

6071

13

913

9124

Fonte: Balanço Social da Câmara Municipal de Amarante 2011

Quadro 6 – Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano, por cargo, segundo o motivo de
ausência, segundo sexo.

Tendo em consideração os dias de ausência, constata-se que os maiores desfasamentos com
base no sexo consistem nas situações de proteção na parentalidade e assistência a
familiares. Se, por um lado nas ausências justificadas por proteção na parentalidade o
número de faltas das mulheres é expressamente superior, por outro nas ausências por
assistência a familiares é maioritariamente masculina. No atinente à assistência a
familiares, os dados parecem contrariar a tendência, que aponta para que este papel seja
desempenhado essencialmente por mulheres.

Afunilando a análise para os processos de recrutamento e seleção, a entidade tem presente
o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, patente nos
procedimentos concursais onde elementos como “robustez física”, “disponibilidade total”,
“situação conjugal” e “situação familiar” não constam na nota de abertura. Não obstante, a
candidatura e seleção de homens ou de mulheres para funções onde estejam subrepresentados/as não é encorajada.
No atinente a gestão de carreiras, quando se questiona se a entidade tem presente o
princípio da igualdade de género e da não discriminação em função do sexo aquando da
nomeação de uma pessoa para todos os níveis de decisão, a resposta é afirmativa. O mesmo
se verifica no que diz respeito ao reconhecimento igual das competências dos trabalhadores
e trabalhadoras nos processos de promoção e progressão na carreira.

Em termos de remunerações, a Autarquia não atribui remunerações complementares, pelo
que esta situação não assenta em discriminações em função do sexo, mas em práticas de
gestão interna.

As questões relativas à formação e aprendizagem ao longo da vida foram subdivididas em
duas dimensões. Uma primeira tem que ver com a integração de um módulo relacionado
com a temática da igualdade de género na formação certificada e promovida internamente.
Neste caso concreto, foram ministradas 14 horas de formação nesta temática, para 13
colaboradores e colaboradores no ano de 2011.
Por outro lado, quando se questiona sobre o incentivo à frequência de formação no âmbito
da igualdade entre homens e mulheres e o incentivo à igual participação de mulheres e
homens em processos de aprendizagem ao longo da vida, a resposta é negativa. Neste
ponto, importa referir que o não incentivo não significa a oposição ou representa uma
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atitude negativa face à frequência de formação, tanto mais que exemplo disso é a
modalidade de horário jornada contínua, onde estão integrados/as os/as trabalhadores/as
estudantes.

À questão “a entidade atribui benefícios aos seus trabalhadores, trabalhadoras e suas
famílias, direta ou através de Serviços Sociais?”, a resposta obtida é negativa. Não obstante,
através do Centro Social, Cultural e Desportivo dos Funcionários da Câmara Municipal, os
associados e associadas obtêm alguns benefícios, especificamente, reembolso das despesas
de saúde e subsídio para apoio à compra de material escolar para filhos e filhas. Porém,
estes benefícios estão delimitados apenas aos trabalhadores e trabalhadoras dos quadros ou
contratados, desde que se tornem associados/as.
Em matéria de igualdade de género e discriminação com base no sexo, não se registam
queixas no Município de Amarante.

Os dados recolhidos no questionário aplicado à DAG não se esgotam em si mesmo,
verificando-se um conjunto de informações complementares essenciais para a elaboração
do presente diagnóstico. Na medida em que a construção deste documento estratégico
resulta do projeto “A Par e Par”, foram sendo implementadas algumas medidas resultantes
do trabalho desenvolvido, mais concretamente, a continuidade de módulos específicos
sobre a igualdade de género no plano de formação interna do Município.
Para além disto, a política de comunicação interna corrobora o compromisso do Município
em redefinir práticas que se coadunem com a integração da igualdade de género. Desde
logo, os documentos que circulam internamente foram já revistos no sentido de incluírem a
linguagem inclusiva e neutra, pelo que atualmente todos os trabalhadores e trabalhadoras
estão devidamente representados nos documentos dedicados aos recursos humanos.

Neste sentido, apesar de os dados recolhidos darem conta de algumas desigualdades,
verificam-se algumas iniciativas que traduzem o mainstreaming de género, tais como:

- Festa de Natal dos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras;
- Jantar de Natal para trabalhadores e trabalhadoras;
- Apoio para educação (material escolar);
- Apoio para saúde (medicamentos);

- Passeio Anual para trabalhadores e trabalhadoras;
- Atividades desportivas interserviços;
- Percursos pedestres;

- Arraial de convívio entre trabalhadores e trabalhadoras;
- Ofertas típicas de épocas festivas (Bolo-Rei e pão de ló).

Da análise global dos dados recolhidos, e tendo presente a dimensão e a estrutura
organizacional da Câmara Municipal de Amarante, resulta uma avaliação positiva no que
diz respeito à promoção e integração do princípio da igualdade de género. Salienta-se,
contudo, que é necessário assumir e desenvolver uma política integrada de igualdade, que
passa necessariamente por maior investimento nas áreas que revelam mais
vulnerabilidade, nomeadamente na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e na
promoção do valor da igualdade de género.
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3.3. – CARACTERIZAÇÃO DOS/AS INQUIRIDOS/AS
3.3.1. – Dirigentes

No decorrer de uma ação de sensibilização aos/às dirigentes, foi apresentado o projeto
interno para a igualdade, do qual integra a aplicação e recolha de inquéritos às chefias e a
uma amostra de colaboradores/as. Neste sentido, foi solicitada a cooperação de todos/as
os/as chefes para responder aos inquéritos. Tendo em conta a realidade organizacional da
autarquia, a distribuição e aplicação dos inquéritos foi facilitada pela proximidade
comunicacional com as chefias. Desta forma, os inquéritos foram distribuídos por correio
eletrónico, em dezembro de 2011. Das 17 Unidades Orgânicas que constituem o Município,
foram rececionados os inquéritos correspondentes a 11, perfazendo uma taxa de retorno de
65%. Apesar de considerar-se uma taxa significativa, o período de recolha dos inquéritos foi
superior ao inicialmente previsto, sendo de salientar que se verificaram resistências
diferenciadas, nomeadamente o questionamento da pertinência da aplicação de inquéritos
nesta matéria, o atraso consecutivo na entrega do inquérito e, finalmente, a recusa em
responder argumentando falta de tempo e/ou considerar tratar-se de uma temática
fundamentalmente feminina.
Avançando na análise, de uma forma global, os cargos de chefia são ocupados
maioritariamente por homens, sendo que das 17 unidades orgânicas, apenas 4 são chefiadas
por mulheres, tratando-se de chefias intermédias. De mencionar, ainda, que uma das
chefias não corresponde integralmente a uma divisão ou departamento, mas à chefia de
uma Equipa Multidisciplinar de Qualidade e Modernização Administrativa, com
dependência direta do Departamento de Administração Geral.

Segundo os dados obtidos, se atentarmos à variável sexo, constata-se que é mais expressiva
a percentagem do sexo masculino (8). No contexto das 11 respostas válidas, este resultado é
expectável se considerarmos o universo maioritariamente masculino.

Considerando a variável idade, verifica-se que mais de 90% das respostas válidas
concentram-se nas idades compreendidas entre os 36 e aos 55 anos.
Acerca da dimensão do agregado familiar, constata-se que maioritariamente são
compostos por 4 elementos (54,5%), seguindo da composição de 3 elementos (36,4%).
Afunilando a análise para a composição do agregado familiar, os dados recolhidos dão
conta que todos/as os/as inquirido/as coabitam com cônjuge/equiparado/a e filhos/as.

Relativamente ao número de filhos/as, as respostas válidas indicam que mais de 50%
dos/as inquiridos/as tem 1 ou 2 filhos. Quanto à idade dos filhos/as, verifica-se que mais de
50% têm entre 6 e 18 anos, cerca de 26% das respostas válidas indicam a existência de
filhos/as com idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos e cerca de 21% têm idade
superior a 18 anos.

No concerne às habilitações literárias, e para efeitos de caracterização profissional, a
maioria dos/as dirigentes tem grau de pós-graduado (36,4%), seguindo-se o grau
bacharelato/curso médio (27,3%) e de licenciatura e de doutoramento/mestrado (18,2%).

Na conceção dos inquéritos a confidencialidade dos dados encontrava-se salvaguardada
através da opção de indicar ou não indicar a Unidade Orgânica. De acordo com os dados
recolhidos, os/as dirigentes que responderam ao questionário identificaram a estrutura que
chefiam.
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Unidade Orgânica

Frequência

Divisão Financeira

1

Divisão de Equipamentos Municipais

1

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos

1

Divisão de Vias e de Espaços Verdes

1

Divisão de Gestão Urbanística

1

Divisão de Planeamento, Desenvolvimento e Projeto

1

Divisão de Educação e Dinamização Social

1

Divisão de Juventude e Desporto

1

Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural

1

Divisão de Comunicação

1

Eq. Multi. Qualidade e Modern. Admin.

1

Total

11

Quadro 7 – Unidades Orgânicas _ Dirigentes

No que concerne à Antiguidade, os dados indicam que mais de 70% dos/as dirigentes se
encontra no Município entre 11 a 20 anos, seguindo-se a categoria que compreende 6 a 10
anos e, por último, a categoria com mais de 21 anos, com 18,18% e 9,09%, respetivamente.
Antiguidade no Município

Resposta
Válidas

Frequência

%

De 6 a 10 anos

2

18,18

Mais de 21 anos

1

9,09

De 11 a 20 anos
Total

8
11

72,72
100

Quadro 8 – Antiguidade no Município_ Dirigentes

3.3.2. – Colaboradores/as

Para além dos/as dirigentes, foram distribuídos inquéritos por uma amostra de 95
colaboradores/as das várias unidades orgânicas. O inquérito foi respondido de forma
anónima e voluntária, sendo que da amostra definida foram rececionados 84 inquéritos,
atingindo-se uma taxa de retorno elevada, correspondente a 88%.

No que concerne à caracterização das respostas obtidas, tendo em conta a variável sexo,
verifica-se que 50 correspondem ao sexo feminino (59,5%) e 34 correspondem ao sexo
masculino (40,5%).

Relativamente à idade, as respostas obtidas dão conta de que a maioria os/as
colaboradores/as integra a faixa etária dos 26 aos 35 anos e dos 36 aos 45 anos, com valores
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percentuais de 35,7% e 33,3%, respetivamente. Tratando-se de força de trabalho em idade
ativa, os valores obtidos indicam que se regista população ativa jovem.

A dimensão do agregado familiar, com 84 respostas válidas, mostra que a tendência é a
existência de dois elementos (35,7%), seguindo-se a frequência de 3 e 5 elementos (31% e
24%). No que concerne à composição do agregado familiar, a maioria dos/as inquiridos/as
reside com o cônjuge e filhos/as (50%), sendo de salientar que 10,7% reside só ou com os pais.
Os/as inquiridos/as com filhos/as têm entre 1 e 2 filhos/as, com valores percentuais de 31 e
17,9, respetivamente.

Considerando as habilitações literárias, constata-se que as respostas indicam que a maioria
possui o ensino secundário sucedido do grau de licenciatura. Atentando aos dados e
desagregando por sexo, conclui-se que as mulheres apresentam um nível de literacia
superior aos dos homens. Esta tendência é invertida, nos graus de bacharel e no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, onde a maioria dos inquiridos é do sexo masculino.

Habilitações Literárias
Pósgraduação

Licenciatura

Bacharelato

Ensino
Secundário

2.º/3.º CEB

1.º CEB

Tota
l

Masc.

0

8

1

12

7

6

34

Femin.

3

12

0

22

9

3

49

3

20

1

34

16

9

83

Total

Quadro 9 – Habilitações Literárias dos/as colaboradores/as, por sexo

Afunilando a análise para a dimensão profissional, as respostas obtidas indicam que a
maioria dos/as inquiridos integra a carreira de assistente operacional (54,77%). A carreira
de técnico superior e de assistente técnico corresponde a valores percentuais muito
próximos (23,80 e 21, 43, respetivamente). Numa perspetiva global, as mulheres estão em
maioria, independentemente da carreira profissional.
Situação profissional – Carreira
Frequência %
Respostas Técnico/a Superior
Válidas
Assistente Técnico

Sexo
M

F

Total

20

23,80

7

13

20

18

21,43

7

11

18

Assistente Operacional

46

54,77

20

26

46

Total

84

100

34

50

84

Quadro 10 – Situação profissional dos/as colaboradores/as, por sexo
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Analisando a antiguidade, a maioria das respostas indica que os/as inquiridos/as se
encontram no Município no período entre 1 a 5 anos e entre 6 a 10 anos. De assinalar que o
período de 11 a 20 anos revela valores expressivos (22). Um dado significativo indica que à
medida que aumenta a antiguidade, aumenta a prevalência do sexo masculino.

Antiguidade no Município
Menos de 1
De 1 a 5 anos
ano

De 6 a 10 De 11 a 20 Mais de 21
Total
anos
anos
anos

2

8

5

13

6

34

Femin. 2

16

19

9

2

48

Total

24

24

22

8

82

Masc.
Sexo

4

Quadro 11 – Antiguidade no Município, por sexo

Em termos de vínculo contratual, mais de metade dos/as inquiridos/as estabelecem
vínculo laboral com o Município na modalidade contrato de trabalho por tempo
indeterminado. Em termos comparativos, esta predominância do contrato de trabalho por
tempo indeterminado mantém-se quando analisadas em simultâneo com as variáveis
carreira e antiguidade.
Vínculo contratual

Sexo

CTTI

CTTD

Total

Masc.

30

4

34

Total

76

8

84

Femin. 46

4

50

Quadro 12 – Vínculo contratual, por sexo

Tendo em conta que os inquéritos foram distribuídos pelas unidades orgânicas partindo da
representatividade do número de colaboradores/as segundo o sexo, os valores obtidos
relativamente ao indicador unidade orgânica são expectáveis, sendo que a maioria das
respostas provém da Divisão de Educação e Dinamização Social (DEDS). Em dezembro de
2011, a DEDS apresentava 262 colaboradores/as, constituindo assim a Unidade Orgânica
com o maior número de funcionários/as. De referir, ainda, que todos/as os/as inquiridos/as
responderam a esta questão.
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3.4. – Perceção sobre (Des)igualdade de género no Concelho de Amarante

A perceção sobre a (des)igualdade de género no concelho de Amarante foi contemplada
apenas nos inquéritos dirigidos aos/às dirigentes. Os dados obtidos dão conta que 63,6% das
respostas aludem para a convicção de que existem situações de desigualdade no concelho
de Amarante, sendo que 36,4% perceciona a inexistência de desigualdades no concelho. A
opinião dos/as inquiridos/as relativamente à avaliação das situações de desigualdade entre
homens e mulheres dá conta que 54,5% considera que as mesmas têm decrescido. De
mencionar que 27,3% dos/as dirigentes não se posicionaram relativamente a esta questão.
Face a um conjunto de afirmações, especificamente as que se enunciam abaixo, os/as
dirigentes posicionaram-se da seguinte forma:

1
Sexo

Discordo totalmente
Discordo

Não
concordo
discordo

nem

Concordo

Concordo totalmente

Total (respostas válidas)

3

2

M

F

0

0

0

Total

Sexo
M

F

0

0

0

0

0

6

2

0

2

4

2

2
8

Total

4

Sexo
M

F

0

0

0

1

7

4

1

1

2

6

1

1

1

3

0

3

11

8

Total

5

Sexo
M

F

0

1

0

0

4

1

4

0

4

2

0

3

0

0

0

3

11

8

Total

Sexo

Total

M

F

1

0

0

0

0

1

2

0

2

5

1

6

3

1

4

3

1

1

2

2

1

3

0

0

0

0

0

1

0

1

3

11

8

2

10

8

2

10

Quadro 13 –Perceção sobre igualdade de género no concelho de Amarante, Dirigentes

1 – As desigualdades no acesso ao emprego têm diminuído

2 – A representação dos dois géneros nas profissões encontra-se equilibrada
3 – Os equipamentos de apoio à família são suficientes

4 – As situações de violência de género no Concelho diminuíram

5 – As acessibilidades e redes de transporte do Concelho facilitam a conciliação entre a vida pessoal,
familiar e profissional

- Em relação às desigualdades no acesso ao emprego, as respostas válidas indicam que,
independente da variável sexo, a maioria dos/as dirigentes são da opinião que se tem
verificado um decréscimo face às mesmas.

- No que concerne à representatividade dos dois géneros nas profissões, os/as dirigentes
partilham a crença de que não se verifica um equilíbrio. De salientar, que esta questão não
foi consensual nas mulheres dirigentes. Apesar dos dados não serem representativos, nem
passíveis de generalização, no que diz respeito às dirigentes inquiridas, esta questão não é
consensual, sendo que as opiniões se dividem entre discordo, não concordo nem discordo
ou concordo.
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- Quando questionados/as em relação à cobertura dos equipamentos de apoio à família, as
respostas obtidas divergem quanto ao sexo dos/as inquiridos, salientando-se que, para as
mulheres, o grau de concordância é acentuado.
- No atinente à perceção sobre as situações de violência doméstica no concelho e às
acessibilidades e redes de transporte enquanto facilitadoras da conciliação, a maioria das
respostas indica que os/as dirigentes não concorda nem discorda.

Face às características do concelho que concorrem, de forma positiva ou negativa, para a
efetivação da igualdade de género, os/as dirigentes posicionaram-se da seguinte forma:

Características
Positivas

Características
Negativas

•Papel ativo das associações, IPSS, instituições lociais e do Município
na dinamização de práticas inovadoras e integradoras;
•Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego;
•Maior escolarização/formação das mulheres;
•Aumento dos níveis de escolaridade;
•Mais oferta e oportunidades de formação para homens e
mulheres;
•Maior sensibilização para a questãoes da desigualdade;
•Legislação específica.

•Setor económico predominantemente metalúrgico e da construção
civíl, dificultando o acesso às mulheres;
•Marcas de ruralidade;
•Falta de oportunidades de emprego;
•Diferenças urbanas, sociais e económicas entre a margem direita e
a margem esquerda;
•Níveis de instrução ainda insuficientes;
•Extinção/desmembramento de organismos e projetos com
intervenção nesta matéria.

Figura 6 – Perceção das características positivas e negativas para a igualdade de género no concelho de
Amarante.

De uma forma global, é reconhecido papel ativo e interventivo das instituições e
organizações do concelho em prol da promoção da igualdade, através de práticas
inovadoras. Pese embora a maior escolarização e formação feminina ser indicada como um
ponto forte, os/as dirigentes indicam como fatores negativos o nível de instrução ainda
insuficiente. Acrescem a estes pontos negativos, a falta de oportunidades de emprego e as
características do setor económico concelhio predominantemente metalúrgico e ligado à
construção civil.

É reconhecido pela maioria dos/as dirigentes que se verifica uma maior consciência para as
questões da igualdade de género, o que se traduz numa maior sensibilidade, quer por parte
dos interventores e agentes locais, quer por parte da comunidade.
3.5 – Perceção acerca da evolução da situação da IG na Administração Local

Tendo presente o contexto organizacional e, consequentemente, a cultura da
Administração Pública, os/as dirigentes responderam de forma heterogénea às questões
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acima apresentadas. As opiniões face à evolução da situação da igualdade de género na
administração local apresentam níveis de discordância/concordância acentuados tendo em
conta a variável sexo.

Relativamente à situação ao aumento do número de mulheres na administração local, a
maioria das respostas obtidas tende para a concordância de que tal se atribui à tendência
natural resultante da evolução cultural e de mentalidades (1), ao aumento da escolaridade e
qualificação das mulheres (2) e da tomada de consciência e conquista das próprias mulheres
(3).
A afirmação que indica que o número de mulheres na Administração Local tem superado o
número de homens (4), reúne respostas maioritárias na opção não concorda/nem discorda,
verificando-se apenas 2 respostas (de mulheres) que tendem para concordar com o
conteúdo da afirmação.

O mesmo se verifica relativamente à afirmação de que um equilíbrio de número e de
representatividade entre homens e mulheres é o ideal (5). O conjunto de respostas revela
que a tendência é não concordar/nem discordar, registando-se, contudo 4 respostas que se
situam no grau de discordância.

As respostas são, na maioria, neutras no que diz respeito ao aumento do número de
mulheres em lugares de decisão enquanto resultado da evolução de mentalidades (6) e na
explicação que alega que uma menor representatividade das mulheres em lugares de
decisão constitui uma opção das mesmas devido às suas responsabilidades parentais (7).
Refira-se que, relativamente à afirmação 7 registou-se um número de respostas, ainda que
inferior, que indica discordância face a esta afirmação.
Por último, a maioria dos/as inquiridos/as concorda que apesar do aumento do número de
mulheres na Administração Local, se verifica a permanência dos lugares de decisão
maioritariamente masculinos.
1

2

Sexo
Discordo T.
Discordo
NC/ND

Concordo

F

2

1

0
3

Concordo T.
Total

M

3

0
8

T

0

0

0

3

2

0
3

3
5

0

3

Sexo
M

F

0

0

0
2

4
2

11 8

T

0

0

0

2

2
1

3

0
6
3

11

4

Sexo
M

F

0

0

0
3

3
2

8

T

0

0

0

3

2
1

3

0
5

3

11

5

Sexo
M

F

0

0

0
6

0
2

8

T

0

0

1

7

2

0
3

0
2
2

6

Sexo
M

F

1

2

1

5

0
1

11 8

T

0

1

0

5

1

0
3

3
1
1

11

7

Sexo
M

F

0

0

1

4
2
1

8

T

0

1

0

4

3

0
3

0
5
1

11

8

Sexo
M

F

1

2

1

5
1

0
8

T

0

1

0

5

1

0
3

3
2

0

11

Sexo
M

F

1

1

0
2

4
1

8

T

0

0

0

2

1
1

3

2
5

2

11

Quadro 13 – Perceção sobre igualdade de género no concelho de Amarante – Dirigentes
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1 – O aumento do número de mulheres na Administração Local (AL) é uma tendência natural
resultante da evolução cultural/mentalidades.
2 – O aumento do número de mulheres na AL é uma tendência natural resultante do aumento
da escolaridade/qualificação das mesmas.

3 – O aumento do número de mulheres na AL em lugares e áreas que lhes eram interditas
resulta da tomada de consciência e conquista das próprias mulheres.
4 – O aumento do número de mulheres na AL tem vindo a superar o número de homens.
5 – Um equilíbrio de número e de representatividade entre homens e mulheres é o ideal.

6 – O aumento do número de mulheres em lugares de decisão resulta da evolução de
mentalidades no sentido da melhor aceitação de chefias mulheres.
7- Existe uma menor representatividade das mulheres em lugares de decisão por opção das
mesmas devido às suas responsabilidades parentais.
8 – Regista-se um aumento do número de mulheres na AL, mas simultaneamente permanência
dos lugares de decisão maioritariamente masculinos.

3.6. - Perceção sobre (Des)igualdade de género no Município de Amarante

Procurando aferir da perceção dos/as colaboradores/as e dirigentes relativamente a
situações de desigualdade no Município de Amarante, apurou-se que para a maioria
considera que não se verificam desigualdades no contexto organizacional. Contudo, das
respostas obtidas verifica-se uma percentagem que, apesar de residual na totalidade das
respostas, indica a existência de situações de desigualdade ao nível do funcionamento
interno do município. A prevalência destas respostas é mais evidente no grupo dos/as
colaboradores/as e, se considerarmos a variável sexo, é mais expressiva no sexo feminino.
Frequência

%

Sim

3

27,3

Total

11

100

Não

8

72,7

% respostas
válidas
27,3

72,7

100

Quadro 14 – Igualdade de Género no Município de Amarante – dirigentes
Frequência

%

Sim

28

33,3

Total

81

Não

Resp. Inválidas
Total

53

63,11

3

3,6

84

94,4

% respostas
válidas
34,6
65,4
100

100

Quadro 15 – Igualdade de Género no Município de Amarante – colaboradores/as
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Ainda no contexto organizacional, foi pedido aos/às inquiridos/as que se posicionam-se
relativamente à evolução de situações de desigualdade, sendo que (I) no que concerne
aos/às dirigentes, a maioria das respostas revela a perceção de que estas situações têm
diminuído; (II) o conjunto de respostas dos/as colaboradores/as, indica maioritariamente a
perceção da diminuição de situações de desigualdade, seguindo uma percentagem
significativa de opiniões que dão conta que estas situações se têm mantido constantes.

Frequência

%

% respostas
válidas

Sexo

Constante

2

18,2

25,0

1

Total

8

72,7

100

Diminuição
Resp. Inválidas
Total

6
3

11

54,5

27,3

75,0

Masc.

Femin.

5

1

6

T

1

2

2

8

6

100

Quadro 16 – Perceção das situações de desigualdade, segundo o sexo – Dirigentes

Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

Aumento

10

11,9

16,7

4

Diminuição

26

Constante
Total

Resp. Inválidas
Total

21

25,0

34,5

60

71,4

84

100

24

28,6

35,0

48,3

100

Masc.

Femin.

9

12

13

26

T

6

10

16

29

34

21

60

Quadro 17 – Perceção das situações de desigualdade, segundo o sexo – Colaboradores/as
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3.7. - Perceção sobre (Des)igualdade na unidade orgânica

No contexto da unidade orgânica, os/as dirigentes relativamente à verificação/inexistência
de situações de desigualdade posiciona-se da seguinte forma:

Sim

1

2

3

4

5

9

1

1

4

6

Frequência

Frequência

Frequência

Frequência

Não

2

10

10

6

Não Responde

0

0

0

1

Total
Total

11

0

11
0

11
0

Frequência
5

10

11

1

0

0

Quadro 18 – Igualdade de Género na Unidade Orgânica – dirigentes do Município
1 – Na unidade orgânica que dirige procura apoiar conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional
de trabalhadores/as, através da opção por horários de trabalho flexíveis, adaptação do tempo semanal de
trabalho ou marcação dos horários por turnos rotativos ou outros?

2 – No último ano, a unidade orgânica que dirige teve contato especificamente com situações desigualdade
de género?
3 – No último ano, a unidade orgânica que dirige teve contacto especificamente com situações de violência
doméstica?

4 – As pessoas que trabalham na unidade orgânica que dirige são incentivadas a apresentar sugestões que
contribuam para a igualdade entre mulheres e homens, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e
profissional e a proteção da maternidade e paternidade?
5- A unidade orgânica que dirige utiliza linguagem e imagens não discriminatórias em função do sexo na
publicidade e promoção das suas atividades?

Das respostas obtidas concluímos que, de uma forma global, os/as inquiridos não
identificam situações de desigualdade de género ou violência doméstica nas unidades
orgânicas que dirigem (questões 2 e 3). No que concerne aos aspetos positivos da conciliação
da vida pessoal, familiar e profissional, a maioria das respostas demonstra uma
preocupação das chefias na integração desta dimensão nos seus modelos de gestão. Pese
embora o apoio à conciliação constituir uma preocupação premente (questão 1), as respostas
obtidas na questão 4, mostram que não é incentivada a apresentação de sugestões que
contribuam para a igualdade de género e para a conciliação. De salientar que, no que
concerne à questão 5, da maioria das respostas conclui-se que se verifica uma sensibilização
e preocupação na utilização da linguagem neutra e inclusiva na comunicação, quer interna,
quer externa.
Uma das dimensões do questionário tem que ver com as características profissionais
associadas à liderança, tendo por objetivo compreender em que medida estas características
são atribuídas com base no género. Genericamente, e atentando nos quadros abaixo,
registam-se as seguintes representações:
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Características comportamentais dos homens em funções de liderança
Perspetiva Masculina

Perspetiva feminina

Rapidez de decisão

N

Rapidez de decisão

C

Preocupação com o clima laboral

N

Preocupação com o clima laboral

D

Consenso na tomada de decisão

Preocupação com resultados em
detrimento
de
processos
administrativos

N
N

Promoção do trabalho em equipa

N

Mediação de conflitos

N/C

Incentivo à inovação/criatividade
Facilidade em comunicar

N/C
N/C

Consenso na tomada de decisão

Preocupação com resultados em
detrimento
de
processos
administrativos

D
N

Promoção do trabalho em equipa

D

Mediação de conflitos

D

Incentivo à inovação/criatividade
Facilidade em comunicar

Legenda: N – Neutralidade; C – Concordância; D - Discordância

D
D

Quadro 19 – Representações de género sobre a liderança no masculino – Dirigentes do Município
Características comportamentais das mulheres em funções de liderança
Perspetiva Masculina

Perspetiva feminina

Rapidez de decisão

N

Rapidez de decisão

C

Preocupação com o clima laboral

N

Preocupação com o clima laboral

C

Consenso na tomada de decisão

N

Preocupação com resultados em
detrimento
de
processos
administrativos

C/N

Incentivo à inovação/criatividade

C/N

Consenso na tomada de decisão

C

Preocupação com resultados em
detrimento
de
processos
administrativos

N

Incentivo à inovação/criatividade

C

Promoção do trabalho em equipa

N

Promoção do trabalho em equipa

C

Mediação de conflitos

N

Mediação de conflitos

C

Facilidade em comunicar

D/N

Facilidade em comunicar

Legenda: N – Neutralidade; C – Concordância; D - Discordância

N/C

Quadro 20 – Representações de género sobre a liderança no feminino – Dirigentes do Município

Das respostas obtidas, as competências comportamentais de liderança dos homens não
reúnem consenso entre ambos os sexos: se por um lado, o sexo masculino destaca como
capacidades de liderança o incentivo à inovação e criatividade, a mediação de conflitos e a
facilidade em comunicar, por outro lado, o sexo feminino ressalta como competências a
rapidez de decisão.
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Das competências comportamentais de liderança das mulheres afigura-se consensual para
os/as dirigentes o incentivo à inovação/criatividade. Na perspetiva masculina, as
características de liderança femininas que reúnem concordância situam-se ao nível da
preocupação com resultados em detrimento de processos administrativos, manifestando
discordância no que diz respeito à facilidade em comunicar. Contrariamente, as respostas
apuradas revelam uma tendência para o nível de concordância da maioria das
competências comportamentais de liderança das mulheres na perspetiva feminina, à
exceção da preocupação com resultados em detrimento de processos administrativos.
3.8. – Uso do tempo na esfera laboral – visão dos recursos humanos
3.8.1. – Tempo de Trabalho

No que concerne ao horário de trabalho, os/as inquiridos/as responderam
maioritariamente que o período normal de trabalho se desenvolve na modalidade de
horário rígido (75%), procedendo-se pelo horário flexível e jornada contínua (12% e 8,4%,
respetivamente). Atentando os dados, se degradados por sexo, os horários de trabalho mais
flexíveis beneficiam, na sua maioria, colaboradoras.

Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

Rígido

63

75,0

75,0

26

Jorn. Contínua

7

8,3

8,4

83

98,8

100

Flexível
Turnos
Total

Resp. Inválidas
Total

10
3
1

84

11,9

3,6
1,2

12,0

3,6

Masc.

Femin.

4

6

T

37

63

3

4

7

34

49

1

2

10
3

83

100

Quadro 21 - Horário praticado, segundo o sexo – Colaboradores/as
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Ainda relacionado com o horário de trabalho, quando a questão se prende com o
horário desejado, isto é, qual o horário preferencial, a maioria das respostas incide na
modalidade de horário flexível (41,8%), seguindo-se a modalidade da jornada contínua
(27,8%). Atentando ao conjunto de respostas obtidas, é notária a preferência por tempos de
trabalho com flexibilidade, sendo este desejo mais evidente nas mulheres.

Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

Rígido

18

21,4

22,8

6

Jorn. Contínua

22

Flexível

Isenção de horário
Turnos
Total

Resp. Inválidas
Total

Masc.

Femin.
12

18

13

22

33

39,3

41,8

14

19

5

6,0

6,3

4

1

1

26,2

1,2

79

94,0

84

100

5

6,0

27,8

1,3

100

9

1

34

T

0

45

33
5
1

79

Quadro 22 - Horário desejado, segundo o sexo – Colaboradores/as

A esmagadora maioria dos/as inquiridos/as (90,5%) afirma que a duração do tempo de
trabalho consiste no tempo completo. A modalidade de tempo parcial é particamente
inexistente, sendo que, neste caso, se reporta aos/às técnicos/as superiores que
desenvolvem atividades de enriquecimento curricular.

Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

Tempo Completo

76

90,5

90,5

30

Total

84

100

Tempo Parcial

8

9,5

9,5

100

Masc.

Femin.

46

4

76

T

4

34

8

84

50

Quadro 23 – Duração do tempo de trabalho, segundo o sexo – Colaboradores/as

3.8.2. – Benefícios

Em termos de apoios concedidos pelo Município, há que ressalvar que o conjunto de
benefícios disponibilizados são promovidos pelo CSCD – Centro Social, Cultural e
Desportivos dos/as colaboradores/as do Município. O CSDC consiste numa associação de
funcionários/as inscritos como sócios/as, com estatutos próprios, nos termos dos Estatutos
do Instituo Nacional para o aproveitamento dos Tempos Livres dos trabalhadores
(INATEL). Podem ser associados do CSCD os funcionários que prestem serviço por qualquer
tipo ou à Câmara Municipal de Amarante e o Presidente e Vereadores do Município, desde
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que paguem uma quota mensal de valor igual a 1% do vencimento base correspondente aos
cargos que exercem.

O CSCD tem assim por fins (I) promover o desenvolvimento harmónico dos seus associados
nos aspetos físicos, intelectual e cívico, através de atividades de caráter social, cultural,
desportivo e de solidariedade e (II) promover a organização e condução de atividades que
pela sua natureza beneficiem os associados, circunstancial ou economicamente.

Por conseguinte, o CSCD consubstancia os apoios/benefícios no reembolso de despesas de
saúde e nos subsídios para apoio à compra de material escolar para filhos/as de sócios/as.
Atualmente, num total de 644 funcionários/as, o grupo de associados representa um total
de 203, sendo que 129 são do sexo masculino e 74 são do sexo feminino.

Por conseguinte, das respostas obtidas constata-se que a maioria dos/as inquiridos
beneficia de algum tipo de benefício, sendo que não se verificam diferenciais entre homens
e mulheres. Note-se que estes apoios são acionados através do CSCD, tal como referido
anteriormente.

Sexo

Sim

Não

Total

Masc.

24

10

34

Total

48

36

84

Femin. 24

26

50

Quadro 24 – Atribuição de algum benefício pela Entidade, segundo o sexo – Colaboradores/as

Relativamente ao tipo de apoio/benefício, os resultados obtidos dão conta que os benefícios
incidem com maior expressão nas áreas da saúde e educação, sendo que nestes casos
concretos, a maioria dos beneficiários são do sexo feminino.

Masculino

1

Feminino

2

Total

2

2

3

10

19

5

15

23
42

Quadro 25 – Tipo de benefício atribuído pela Entidade, segundo o sexo – Colaboradores/as

1 – Apoio a situações especiais (famílias monoparentais, familiares com deficiência, Familiares com doença
crónica, trabalhadores/as com netos/netas de filhos/as adolescentes).

2 – Apoios financeiros ligados à educação de filhos e filhas (subsídios, bolsas, pagamento de livros,
pagamento de colónias de férias).
3 – Apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar (plano de saúde familiar, seguros,
apoio domiciliário).

No sentido de aferir da opinião dos/as inquiridos/as (dirigentes e colaboradores/as) quanto
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ao tipo de benefícios que gostariam de ter no sentido de conciliar melhor a sua vida familiar
e profissional, registaram-se os seguintes resultados:
1

2

3

4

5

5.1

5.2

Sim

3

3

1

5

3

Não

8

8

10

2

1

9

10

Total

Freq.

11

Freq.

Freq.

11

Freq.

Freq.

6

11

8

11

11

Freq.

Freq.

11

11

Quadro 26 – Benefícios que gostaria de ter para melhor conciliar a vida familiar e profissional –
Dirigentes
1 – Serviço de apoio ao trabalho doméstico (engomadoria, costura, pequenas reparações).

2 – Equipamentos de apoio (creche, jardim de infância, centro de dia, apoio domiciliário, lar de idosos).
3 – Serviços de Babysitting.

4 – Colónia de Férias para filhos/as.
5 – Outros.

5.1 – Serviço de transporte para crianças.

5.2 – Apoio financeiro para a educação dos filhos/as.

As respostas obtidas dos/as dirigentes indicam que o tipo de benefícios que gostariam de
obter para otimizar conciliar vida familiar e profissional prende-se, na sua maioria, com a
ocupação dos tempos livres dos/das filhos/as. Desde logo, o resultado mais expressivo tem
que ver com a criação de colónias de férias nas interrupções letivas.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sim

28

19

4

24

2

56

1

2

Não

1
83

83

Total

Freq.

84

Freq.
65

84

Freq.
80

84

Freq.
60

84

Freq.
82

84

Freq.

84

Freq.

84

82

84

Quadro 27 – Benefícios que gostaria de ter para melhor conciliar a vida familiar e profissional –
Colaboradores/as
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1 – Serviço de apoio ao trabalho doméstico (engomadoria, costura, pequenas reparações).

2 – Equipamentos de apoio (creche, jardim de infância, centro de dia, apoio domiciliário, lar de idosos).
3 – Serviços de Babysitting.

4 – Colónia de Férias para filhos/as.
5 – Flexibilidade de horários.

6 – Transporte especializado para crianças.
7 – Salas de apoio ao estudo.

8- Medidas para o lazer, bem-estar e desporto.

No que concerne à opinião dos/as colaboradores/as, verifica-se que o tipo de benefícios
mais pretendidos estão relacionados com a prestação de serviços de apoio ao trabalho
doméstico e com a criação de equipamentos de apoio à infância e à terceira idade. À
semelhança das respostas dos/as dirigentes, também um número significativo de
colaboradores/as refere que um benefício para conciliar a vida familiar e profissional
consiste na dinamização de colónias de férias para os filhos e filhas em períodos de
interrupção letiva.

3.8.3. – Participação

No que concerne ao grau de participação dos grupos inquiridos, entendeu-se que deveriam
ser privilegiada a frequência em formação contínua, formação específica em igualdade de
género e, para o grupo específico dos colaboradores/as, ainda a participação nas GOP
(grandes opções do plano).

Relativamente ao grupo dos/as dirigentes, constata-se que a maioria participou em ações de
formação contínua, sendo esta participação mais expressiva no sexo masculino. Atentando
à participação em ações de formação em igualdade de género, a maioria das respostas dá
conta de a participação é mais significativa no sexo feminino.

Formação
Contínua

Formação IG

Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

6

54.5

54.5

5

3

27.3

27.3

Masc.

Femin.

T

1

6

1

2

3

Quadro 28 – Níveis de participação dos/as dirigentes, segundo o sexo

Os/as colaboradores/as que frequentaram formação contínua, formação em igualdade de
género e participaram nas GOP revelam uma particularidade: são expressamente do sexo
feminino. No universo de 84 inquéritos respondidos, a grande maioria das respostas dá
conta de que o grau de participação dos/as inquiridos/as é pouco expressivo.
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Frequência

%

%
respostas
válidas

Sexo

Formação
Contínua

8

9.5

9.5

2

GOP

4
4

4.8

4.8

Formação IG

4.8

4.8

Masc.

Femin.
6

8

0

4

4

1

3

T

4

Quadro 29 – Níveis de participação dos/as colaboradores/as, segundo o sexo

3.9. – Uso do tempo na esfera pessoal/familiar – visão dos recursos humanos

Uma outra dimensão do inquérito pretende aferir da forma como os/as inquiridos/as fazem
a gestão do uso do tempo nas esferas pessoal e profissional. Para o efeito, as questões
colocadas pretendem dar conta de quem realiza determinadas tarefas, bem como o tempo
dedicado a essas tarefas.
No contexto nacional e europeu, a média semanal de trabalho não remunerado apresenta
um diferencial significativo, sendo que os homens despendem cerca de 2h24 e as mulheres
cerca de 16h. Estes dados resultam do Eurofound, obtidos através do 4.º Inquérito Europeu
às Condições de Trabalho.
Para além disso, e mais concretamente na realidade portuguesa, a maioria das mulheres
trabalha a tempo. No entanto, o paradigma dominante continua a responsabilizar as
mulheres pelos cuidados e pelos trabalhos prestados à família, e aos homens a
responsabilidade pelo trabalho profissional e remunerado.

No contexto dos recursos humanos do Município, mais concretamente no que diz respeito
ao grupo dos/as dirigentes, os resultados obtidos indicam que no que concerne a tarefas
domésticas e assistência/acompanhamento a menores, estas são desempenhadas
maioritariamente por mulheres (sejam as inquiridas, sejam cônjuges/equiparadas dos
inquiridos).
Por outro lado, no que atende à tarefa de fazer reparações em casa, a maioria das respostas
indicam que os homens são os que desempenham este tipo de atividade, quer sejam os
inquiridos, quer sejam cônjuges das inquiridas.

Dos resultados obtidos, regista-se ainda um dado interessente que dá conta que, no
concerne à participação em atividades relacionadas com o voluntariado/ participação
cívica, a maioria das respostas sugerem que os homens têm uma participação mais ativa.
Este resultado pode traduzir (ainda que os dados obtidos não sejam passíveis de replicação)
a cultura ainda dominante, que segrega o espaço privado do espaço público, sendo que as
mulheres são, na sua maioria, responsáveis pelas tarefas ligadas ao domínio do lar e da
educação e os homens desempenham, na sua maioria, tarefas ligadas a reparações e a
atividades ligadas à participação cívica, isto é, da vida pública.

Segundo dados do Módulo ad-hoc do Inquérito ao Emprego/ Conciliação da vida
profissional com a vida familiar (2005-2010), e no que concerne à prestação de cuidados, as
mulheres continuam a ser as principais agentes desta tarefa, representando 64,4%, ao passo
que os homens constituem 35,6%. Pese embora este hiato, em 2005 os homens enquanto
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agentes de prestação de cuidados representavam apenas 27,7%, verificando-se uma subida
positiva.

No que concerne especificamente ao grupo dos dirigentes (quadro 24), constatamos que os
resultados relativamente às tarefas relacionadas com o espaço doméstico dão conta que a
execução das tarefas domésticas revela um peso significativo para o cônjuge e equiparado o
que, neste caso, representam apenas mulheres. Para além disso, um número significativo
recorre a apoio externo (empregada/o doméstica/o) para assegurar estas tarefas. Pelo
contrário, as reparações em casa são efetuadas maioritariamente pelos inquiridos do sexo
masculino.
No que concerne ao acompanhamento de ascendentes e descentes ao nível da saúde, os
dados obtidos demonstram um maior equilíbrio na distribuição destas tarefas entre
homens e mulheres. A mesma tendência se verifica quando se trata do acompanhamento
escolar dos filhos e das filhas. Pese embora se registe um equilíbrio na distribuição destas
tarefas, há uma ligeira inclinação sobre as mulheres.

Por último, à questão sobre a participação em atividades relacionadas com o
voluntariado/participação cívica, as respostas obtidas revelam que os homens assumem
maioritariamente esta tarefa.

1

2

3

4

5

O/A
próprio/a

O/A
cônj./equiparado

Outros
familiares

Empregada/o
doméstica

Outra
situação

Não
aplicável

Total

2

0

-

1

-

-

3

Masculino

0

Total

2

Feminino

5

-

3

-

-

8

5

-

4

-

-

11

3

-

-

0

-

3

Masculino

7

0

Total

7

3

-

-

1

-

0

-

-

-

-

Feminino

0

-

-

Masculino

3

5

Total

6

5

-

-

1

-

-

Feminino

3

Masculino

4

Total

6

Feminino

2

4

-

-

-

-

1

-

-

8

-

8

-

-

11

-

-

3

-

-

3

8

5

-

-

-

-

11

0

-

-

-

-

3

Masculino

3

5

Total

6

5

-

-

-

-

11

1

1

-

-

0

3

Feminino

3

Masculino

2

Total

3

6

Feminino

7

Masculino

1

1

3

4

4

-

0

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

8

8

11
8
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Feminino

3

0

Masculino

6

1

Total

8

Total

8

Feminino

4

2

-

-

-

0

3

4

-

-

-

3

11

1

-

-

-

0

3

2

-

-

-

-

-

-

1

1

8

11

Quadro 30 – Realização de tarefas dos/as dirigentes, segundo o sexo
1 – Tarefas Domésticas.

2 – Fazer reparações em casa.
3 – Fazer compras para casa.

4 – Acompanhamento a consultas de descendentes e ascendentes.

5 – Acompanhamento em situação de doença de descendentes ou ascendentes.
6 – Levar/buscar à escola.

7 – Acompanhamento das crianças nos estudos – reuniões de pais, acompanhamento do estudo.
8 – Participação em atividades relacionadas com o voluntariado/participação cívica.

O quadro que se segue (quadro 25) diz respeito ao uso dos tempos nas esferas pessoal e
familiar dos colaboradores e das colaboradoras do Município de Amarante.

À semelhança dos resultados obtidos com o grupo dos dirigentes, as respostas por parte dos
e das colaboradores e colaboradoras revelam a tendência nacional. Isto é, no que concerne
às tarefas domésticas as mesmas são executadas maioritariamente por mulheres. Em
contrapartida, as reparações em casa são executadas maioritariamente por homens. No que
concerne à tarefa de fazer compras para casa, as respostas obtidas revelam que são as
mulheres que maioritariamente executam a tarefa. Atentando no apoio à saúde, mais
concretamente, no que diz respeito ao acompanhamento a consultas e acompanhamento
em situação de doença a ascendentes e descendentes, conclui-se que as mulheres se ocupam
mais do que os homens nesta dimensão. Relativamente ao acompanhamento escolar, os
valores obtidos mostram que nas situações de ir buscar e levar os filhos/as à escola existe
um equilíbrio entre homens e mulheres, dando conta de uma partilha desta tarefa.
Contudo, quando se trata de acompanhar o estudo e participar nas reuniões escolares
regista-se um desequilíbrio que indica que são as mulheres as que mais se ocupam desta
tarefa. Finalmente e no que respeita à participação cívica, os resultados obtidos indicam
que homens e mulheres participam de forma equilibrada no domínio das tarefas da vida
pública.
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1

2

3

4

5

6

7

8

O/A
próprio/a

O/A
cônj./equiparado

Outros
familiares

Empregada/o
doméstica

Outra
situação

Não
aplicável

Total

40

2

5

4

-

-

50

Masculino

10

Total

50

25

5

4

10

28

8

-

Feminino

23

1

0

-

-

34

-

-

84

2

2

50

Masculino

31

Total

41

30

8

-

2

2

83

43

4

3

-

-

-

50

Feminino

2

0

-

0

0

33

Masculino

13

Total

56

24

4

-

-

-

84

33

5

3

-

1

8

50

Masculino

5

12

Total

40

16

2

-

2

24

84

13

6

-

-

4

27

50

Feminino

Masculino

13

Total

46

Feminino

Feminino

35

20

7

1

1

-

-

-

1

-

12

34

34

12

4

-

2

20

84

4

1

-

1

9

50

1

-

1

15

34

Masculino

9

Total

22

9

-

-

4

49

84

20

1

1

-

2

26

50

Feminino

3

-

-

0

22

34

Masculino

4

Total

24

7

1

-

3

48

83

25

3

1

-

1

20

50

Feminino

Masculino

9

Total

34

Feminino

6

5

8

0

0

1

-

-

-

1

1

2

22

18

38

33

33

83

Quadro 31 – Realização de tarefas dos/as colaboradores/as, segundo o sexo
1 – Tarefas Domésticas.

2 – Fazer reparações em casa.
3 – Fazer compras para casa.

4 – Acompanhamento a consultas de descendentes e ascendentes.

5 – Acompanhamento em situação de doença de descendentes ou ascendentes.
6 – Levar/buscar à escola.

7 – Acompanhamento das crianças nos estudos – reuniões de pais, acompanhamento do estudo.
8 – Participação em atividades relacionadas com o voluntariado/participação cívica.
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De uma forma global e sucinta, podem retirar-se algumas conclusões relativamente aos
usos do tempo na esfera pessoal/familiar. De uma forma geral, a distribuição das tarefas
domésticas e das tarefas dedicas à saúde e educação penalizam o sexo feminino, na medida
em que são as mulheres as que mais se ocupam destas dimensões. Em termos latos, esta
distribuição do uso do tempo poderá ter implicações na disponibilidade para investir
noutras esferas da vida, nomeadamente, na esfera profissional. Os homens, por outro lado,
ocupam-se com tarefas “tipicamente masculinas”, como sendo as reparações domésticas e a
atividades relacionadas com a vida pública (voluntariado, participação cívica). Em termos
latos, estes dados revelam um desequilíbrio na participação dos homens nas áreas da saúde
e da educação, penalizando o seu papel mais ativo na esfera familiar.
3.10 – Vivências e perceções em matéria de igualdade de género

Neste capítulo pretende-se dar conta do conjunto de experiências dos grupos inquiridos em
matéria de (des)igualdade de género, bem como das perceções que têm relativamente a
certas dimensões da igualdade.

No que concerne ao grupo dos/as dirigentes (quadro 26), registam-se algumas regularidades
nas respostas, tendo em conta a variável sexo. Assim, verifica-se a ausência de situações de
vivência de violência doméstica. Assinala-se, contudo, uma situação de assédio sexual em
contexto de trabalho e fora do contexto de trabalho, com uma resposta feminina e uma
resposta masculina.

Violência

Doméstica
Masculino

Sim

Não

-

8

Feminino

-

Total

-

Total

Assédio contexto
de trabalho

Assédio fora cont.
trabalho

Outra situação

Sim

Sim

Sim

Não

1

7

3

1

11

2

Total

Não

1

7

2

1

9

2

Total

Não

-

8

2

-

3

9

-

11

Total

Quadro 32 – Vivências em matéria de (des)igualdade de género, segundo o sexo, dirigentes

As respostas obtidas através da análise dos inquéritos dos/as colaboradores/as (quadro 27),
apresentam resultados distintos do grupo dos/as dirigentes. Desde logo, para além das
respostas omissas, registam-se situações de violência doméstica, com prevalência para
respostas femininas. As situações de assédio em contexto de trabalho e fora do contexto de
trabalho consistem nas experiências negativas com número de respostas mais significativo,
com peso mais representativo de testemunhos femininos. Foram assinaladas ainda outras
situações de desigualdade, com representatividade equilibrada entre homens e mulheres,
que identificam as situações de humilhação.
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Violência

Doméstica
1

Não

33

Total
34

Feminino

3

46

Total

4

79

Masculino

Sim

Assédio contexto
de trabalho

Assédio fora cont.
trabalho

Outra situação

Sim

Sim

Sim

2

Não

32

Total

4

Não

30

Total

34

49

3

45

83

5

77

3

Não

31

Total

34

48

9

39

48

4

44

48

82

13

69

82

7

75

82

34

Quadro 33 – Vivências em matéria de (des)igualdade de género, segundo o sexo, colaboradores/as

Na tentativa de compreender as precepções dos/as colaboradores/as em matéria de
(des)igualdade de género, elencaram-se um conjunto de afirmações para aferir do nível de
concordância (quadro 27).

De uma forma geral, a maioria dos/as inquiridos/as afirma que não esteve em situações em
que se sentisse discriminado por ser homem ou mulher, sendo que as situações em
vivenciaram discriminações foram assinaladas mais significativamente por mulheres(1).

As perceções encontram-se divididas no que concerne às situações de desigualdade não
afetarem a própria vida, sendo os resultados obtidos muito próximos. Por outras palavras,
verifica-se uma ligeira tendência dos inquiridos, independentemente da variável sexo, para
concordar que não se sentem afetados com situações de desigualdade entre homens e
mulheres. Pese embora esta tendência, os níveis de discordância e de neutralidade são
expressivos, denotando que a perceção face a esta afirmação não é consensual (2).
Globalmente, as pessoas inquiridas concordam que têm facilidade em conciliar a vida
pessoal, familiar e profissional, concordando de igual forma que a sua organização familiar
permite dispor de iguais condições de carreira. Respondem, ainda, de forma expressiva, que
concordam que a participação dos homens na vida familiar tem vindo a aumentar (3,4,5).

Pese embora a perceção positiva face às afirmações anteriores, a maioria dos/as
inquiridos/as reconhece que as mulheres que trabalham continuam a desempenhar a
maior parte das tarefas domésticas e responsabilidades parentais (6) e concorda com a
afirmação de que muitas mulheres adiam a maternidade para se dedicarem à carreira (7).

Quando questionados sobre os homens disporem de melhores condições de progressão na
carreira do que as mulheres (8), as respostas variam em função do sexo. Desta forma, as
respostas masculinas discordam desta afirmação e as respostas femininas indicam
concordância. Apesar desta perceção, face à afirmação de que a organização familiar dos
casais permite que os homens e as mulheres disponham de iguais condições na carreira (9),
a maioria dos/as inquiridos/as refere concordar.

No que concerne à afirmação que indica que seria desejável que as mulheres pudessem
ficar em casa com os/as filhos/as até aos 5 anos, os níveis de discordância/concordância são
influenciados pela variável sexo (10). Por conseguinte, a maioria das respostas femininas
discorda desta afirmação e, em contraponto, a maioria dos inquiridos do sexo masculino
concorda.
Por último, relativamente à necessidade de tomar medidas para aumentar a representação
das mulheres nos níveis de decisão, as respostas de homens e mulheres são coincidentes
com o nível de concordância.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discordância

Neutralidade

Concordância

Total

22

8

19

49

Masculino

23

Total

45

13

25

83

17

12

20

49

Feminino

5

6

Masculino

12

Total

29

21

33

6

6

38

Feminino

9

13

Masculino

2

Total

8

9

67

6

10

34

Feminino

3

29

Masculino

2

Total

8

14

62

2

3

45

Feminino

4

28

Masculino

0

Total

2

5

77

2

3

45

Feminino

2

32

Masculino

4

Total

6

12

66

2

3

45

Feminino

9

21

Masculino

2

Total

4

11

69

12

10

27

Feminino

Masculino

17

Total

29

Feminino

8

8

36

11

29

3

10

Total

13

21

10

9

18

Masculino
Feminino

24

21

50

Masculino

7

7

20

Total

34

17

32

7

9

33

Feminino

27

Masculino

8

Total

15

Feminino

10

10

19

12

16

49

34

34
83

34
50

84
34
50

84
34
50

84
34
50

84
34
50

84
34
49
83

34
50

84
34
49
83

34
49
83

Quadro 34 – Perceções em matéria de (des)igualdade de género, segundo o sexo, colaboradores/as
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1 – Já estive em situações em que me senti discriminado/a por ser homem/mulher.

2 – As situações de desigualdade entre homens e mulheres não afetam a minha vida.
3 – Tenho facilidade em conciliar a minha vida familiar e profissional.

4 – A minha organização familiar permite-me dispor de iguais condições na carreira.

5 – A participação dos homens nas tarefas domésticas e nos cuidados diários aos filhos/as tem vindo a
aumentar.

6 – As mulheres que trabalham continuam a desempenhar a maior parte das tarefas domésticas e
responsabilidades parentais.
7 – Muitas mulheres adiam a maternidade para melhor se dedicarem à carreira.

8 – No trabalho, os homens dispõem de melhores condições de progressão na carreira do que as mulheres.

9 – Hoje em dia, a organização familiar dos casais permite que os homens e as mulheres disponham de
iguais condições de carreira.
10 – Seria desejável que as mulheres pudessem ficar em casa com os/as filhos/as até estes completarem 5
anos.

11 – Deveriam ser tomadas medidas que visassem aumentar a representação das mulheres nos níveis
elevados de decisão.

BREVES CONCLUSÕES
O Município de Amarante tem vindo a reforçar o seu papel na consolidação de uma política
local orientada para a promoção da igualdade e do combate às desigualdades de qualquer
índole, destacando-se a resposta integrada no combate à violência doméstica.

Contudo, delimitando as breves conclusões à vertente interna do Município de Amarante,
isto é, à sua dimensão enquanto entidade empregadora, refere-se:
- Em termos de recursos humanos, o Município de Amarante emprega mais mulheres do
que homens;
- Em termos de executivo municipal, verifica-se na sua constituição maioritariamente
homens (uma mulher na vereação);

- Em termos de situações de desigualdade no Município, a maioria das respostas obtidas
(grupo dos dirigentes e grupo dos colaboradores) refere a sua inexistência. Contudo,
registam-se respostas que sugerem o contrário;
- Em termos de situações de desigualdade no concelho de Amarante, a maioria dos/as
inquiridos/as refere que se tem verificado uma diminuição das mesmas;

- Em termos da análise de alguns elementos internos, verifica-se que a edilidade procura
apoiar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos recursos humanos, na
maioria das vezes de forma informal e ajustada a cada situação;
- Em termos de situações de desigualdade de género na unidade orgânica, a expressão mais
significativa das respostas indica que não se verificam;
- Em termos de usos do tempo e no que concerne à esfera laboral, a maioria das respostas
indica que o horário praticado é rígido. Contudo, quando questionados sobre o horário
preferencial, a maioria das respostas sugere que a flexibilidade de horário é a opção mais
assinalada;
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- Em termos de usos do tempo e no que concerne à esfera pessoal, das respostas obtidas
conclui-se que as mulheres ocupam mais tempo com tarefas domésticas e responsabilidades
familiares e que os homens ocupam mais tempo com reparações e com atividades ligadas à
participação cívica;
- Em termos de apoios/benefícios, as respostas obtidas permitem concluir que a maioria
dos/as colaboradores/as refere beneficiar de algum apoio, particularmente na área da
educação e saúde;

- Em termos de benefícios que gostariam de obter, as respostas mais comuns prendem-se
com a ocupação de tempos livres dos filhos e filhas;
- Em termos de situações de desigualdade de género, violência doméstica, assédio no local e
fora do local do trabalho, a maioria dos/as inquiridos/as refere que não vivenciou situações
enquadradas nestas dimensões.
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PARTE II
1 - DA ANÁLISE DIAGNÓSTICA
Identificadas as vulnerabilidades e potencialidades da Autarquia no que concerne às
questões relacionadas com a igualdade de género, é necessário definir um conjunto de
iniciativas que assuma uma estratégia de intervenção capaz de fomentar as fragilidades e
consolidar as boas práticas nesta matéria.

Resultam da análise diagnóstica algumas áreas estratégicas fundamentais para o
mainstreaming de género, nomeadamente (I) território, (II) conhecimento, (III) comunicação
e (IV) recursos humanos.
Neste contexto, definem-se alguns objetivos operacionais, indicadores e metas
fundamentais para a realização do plano, bem como para a sua permanente monitorização
e ajustamento.
Por conseguinte e na prossecução do Plano Municipal foi desenvolvido um conjunto de
iniciativas tendentes à mitigação da igualdade de género nas quatro áreas estratégicas
supramencionadas.

Desta forma, ao nível do território pretende-se promover a igualdade de género e a não
discriminação na intervenção municipal, enquanto fator de coesão social e inovação. No
que concerne ao conhecimento, o que se pretende é demonstrar e divulgar a situação
comparada de homens e mulheres em Amarante, permitindo identificar as assimetrias e as
situações de desigualdades. O eixo da comunicação foi, de igual forma, privilegiado, na
medida em que a sua valorização dá visibilidade ao princípio da igualdade de género na
intervenção da autarquia e na forma de comunicar com os/as colaboradores/as e com os/as
munícipes. Por último, a promoção da igualdade de género ao nível da gestão dos recursos
humanos, que incide sobre as dimensões da conciliação da vida familiar e profissional e o
acesso à informação sobre os direitos nas áreas da parentalidade, tempo de trabalho, entre
outros temas.
Por conseguinte, as medidas previstas no Plano Municipal são constituídas por ações
concretas, realistas e ajustadas à realidade do Município de Amarante, são constituídas por
ações mais amplas, com repercussão a longo prazo, privilegiam ações com continuidade
findo o projeto e ainda ações com visibilidade e impacto na comunidade, com efeito
multiplicador nos vários intervenientes.

2 – MEDIDAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
Prosseguindo as linhas orientadoras da estratégia municipal em matéria de igualdade de
género, definiu-se um conjunto de medidas que integram as quatro áreas (I) território, (II)
conhecimento, (III) comunicação e (IV) recursos humanos.
Ao nível do território:

- Ação comunitária concertada ao nível da promoção da igualdade de género e combate à
violência de género, tendo por objetivo promover a reflexão em torno da igualdade e dos
mecanismos promotores de discriminação, fomentando uma consciência coletiva de
tolerância zero face a toda e qualquer situação de desigualdade e discriminação. As
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iniciativas previstas são destinadas à comunidade e a públicos estratégicos, nomeadamente
agentes locais, executivo municipal, núcleo executivo da Rede Social.

- Consolidação da Resposta Integrada no domínio da Violência Doméstica, consubstanciada
na articulação entre as respostas e medidas existentes no concelho, tendo o Município um
papel estruturante na coordenação desta resposta. Por conseguinte, faz parte integrante do
Plano Municipal para a Igualdade as medidas de combate à violência de género. A resposta,
já existente, desenvolve-se em três dimensões: intervenção primária, intervenção
secundária e intervenção em crise. Assim sendo, no que diz respeito à intervenção
primária, realizam-se ações de sensibilização sobre violência doméstica/no namoro para
crianças e jovens, agentes educativos, pais e mães e comunidade em geral. Estas iniciativas
decorrem a todo o tempo. No que concerne à intervenção secundária, desde 2006 que o
Município de Amarante dispõe do Gabinete de Informação e Apoio a Vítimas de Violência
Doméstica, denominado de Gabinete Bem-Me-Quer. Trata-se de um serviço gratuito e
confidencial, que presta apoio psicossocial, acompanhamento psicológico e informação
jurídica, quer no que se refere ao processo de maus-tratos, quer em ações subsequentes
como divórcio, regulação do exercício do poder paternal, divisão de bens, entre outra. Por
último, relativamente à intervenção em crise, em abril de 2008, foram criadas estruturas de
acolhimento temporário para vítimas e familiares que com ela coabitem, denominados
Apartamentos Protegidos de Transição para Vitimas de Violência Doméstica. Este recurso
tem como objetivo possibilitar o abandono da relação abusiva, proteger a vitima e os
menores da situação de perigo em que se encontram e ser o primeiro passo na construção
de um novo projeto de vida.
Ao nível do conhecimento:

- Elaboração do diagnóstico interno sobre igualdade de género, pretendendo ilustrar a
realidade do Município, essencialmente na dimensão política, administrativa e cultura
organizacional. A análise dos dados obtidos permite a análise quantitativa e qualitativa,
versando na análise comparada em função da variável sexo, cruzando indicadores como a
conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, usos do tempo e perceções sobre
(des)igualdades no concelho e na Autarquia. O resultado do diagnóstico definiu áreas
estratégicas de intervenção, consubstanciando-se na elaboração do próprio Plano
Municipal para a Igualdade.
- Recolha e análise de indicadores desagregados por sexo para a caracterização dos recursos
humanos do Município, através do Balanço Social e de instrumentos de recolha de
informação. Reconhecendo a importância da desagregação de indicadores por sexo no
tratamento de dados estatísticos, indicadores e questionários, pretende-se incluir na
recolha de indicadores a variável sexo, promovendo a análise da informação comparada
entre homens e mulheres.
Neste sentido, pretende-se conhecer e divulgar a situação comparada de homens e
mulheres, identificando assimetrias e situações de desigualdade de género através da
recolha de indicadores desagregados por sexo. A desagregação dos indicadores é
privilegiada nos serviços municipais onde a sua operacionalização é possível,
nomeadamente, serviços de atendimento ao público, beneficiários/as de medidas
municipais, entre outros.
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Ao nível da comunicação:

- Utilização da linguagem inclusiva, integrando a dimensão da igualdade de género na
linguagem escrita ao nível da comunicação interna e externa. Para o efeito, pretende-se
proceder à revisão dos regulamentos, requerimentos e procedimentos internos,
promovendo o uso da linguagem inclusiva na comunicação interna e externa.
- Para além disso, importa referir que será divulgado junto dos meios de comunicação social
todas as iniciativas relacionadas com a promoção da igualdade, promovendo não só o uso
da linguagem inclusiva, como também a reflexão no que diz respeito à importância da
igualdade de género na qualidade de vida das pessoas, nas suas mais diversas dimensões.
Paralelamente, pretende-se recorrer aos instrumentos de divulgação nos meios de
comunicação, nomeadamente, através da criação de uma página na internet.
Ao nível dos recursos humanos:

- Pretende-se promover medidas de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional,
através da dinamização de atividades para crianças e jovens nas interrupções letivas. Esta
medida não pretende delimitar-se aos filhos e filhas dos colaboradores/as, mas estender-se
à comunidade.
- Criação de instrumentos de informação sobre temas diferenciados e de interesse dos e das
colaboradores e colaboradoras do Município, especificamente, no que diz respeito à
igualdade e não discriminação e a temas relacionados com direitos parentais, direito da
família e direitos dos/as trabalhadores/as. Estes instrumentos serão divulgados
internamente através dos mecanismos de comunicação formais e informais (intranet,
email ou através do/a diretor/a e/ou chefe responsável pela unidade orgânica).

Os objetivos, as açoes e medidas, destinatários, unidades intervenientes, indicadores e
metas estão detalhadamente exploradas nas tabelas 1, 2 e 3 e 4.
De uma forma global, o Plano Municipal para a Igualdade procurou engendrar um
conjunto de estratégias sólidas, definindo objetivos realistas e ajustados à realidade do
Município. Tal como foi sendo evidenciado ao longo deste documento, o que se propõe é um
documento aberto, ajustável e em permanente aperfeiçoamento. Temos presente que pela
natureza dos objetivos a que se propõe e pela panóplia de agentes que envolve e pretende
mobilizar, a avaliação das medidas estruturantes será ao longo prazo, pretendendo-se
dilatar o âmbito de ação do plano para um nível externo.
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Tabela 1 _ Plano Municipal para a Igualdade
Objetivo Geral: Reforçar a integração da igualdade de género nas áreas de atuação do Município de Amarante
Objetivo Específico

Ações/Medidas

Destinatários/as

Intervenientes

Indicadores

Metas

Existência da Ação

Investir na formação em igualdade de
género, contribuindo para a consolidação de Ações de formação/sensibilização em matéria de Colaboradores/as e
competências pessoais e profissionais nesta igualdade de género
Chefias
matéria.

Estrutura orgânica

N.º de ações
desenvolvidas

4 ações de
formação/sensibilização
85 colaboradores/as

Nova

Criar instrumentos de informação sobre
temas diferenciados e de interesse dos e das
colaboradores e colaboradoras do Município,
concretamente no que diz respeito à
igualdade e não discriminação e ainda a
temas relacionados com a parentalidade e
direitos da família.

Divulgação informação útil na área da igualdade
e não discriminação, parentalidade, direito da
Recursos Humanos do
família, entre outros que se afigurem de
Município
interesse, pelos meios de comunicação interna.

Estrutura orgânica

N.º de documentos criados

3 documentos

Nova

Incentivar a utilização da linguagem
inclusiva/neutra com o objetivo de incluir a
dimensão de género na linguagem escrita ao
nível da comunicação interna e externa,
concretamente nos impressos, publicações,
documentos e site do Município.

Revisão dos regulamentos, requerimentos e
procedimentos internos.
Uso de linguagem e imagens inclusivas na
comunicação interna e externa.
Criação de Manuais de apoio ao uso da
linguagem inclusiva.

Recursos Humanos do
Município
Munícipes

DEDS/EMQ/DC

N.º de documentos
revistos e alterados
N.º de manuais de apoio
N.º panfletos informativos

Pelo menos 1 documento,
por unidade orgânica
1 Manual criado e
divulgado
1 Panfleto criado

Incluir na recolha de indicadores a variável
sexo, promovendo a análise da informação
estatística comparativa entre homens e
mulheres.

Desagregação de indicadores por sexo no
tratamento de elementos estatísticos,
indicadores, questionários, entre outros.

Recursos Humanos do
Município
Munícipes

Estrutura orgânica

Munícipes

Estrutura orgânica
DJD/DEDS

N.º crianças e jovens
abrangidos

Dinamizar ações de sensibilização/workshops
para a comunidade, destinada a públicos
estratégicos, a saber, agentes locais e
políticos, membros da rede social, núcleo
Realização de workshops, encontros temáticos, Recursos Humanos do
executivo da Rede Social e comunidade em
fóruns, tertúlias e caminhadas sobre igualdade Município
geral. Pretende-se promover a reflexão em
de género.
Munícipes
torno da igualdade de género e dos
mecanismos promotores da desigualdade,
fomentando uma consciência coletiva de
tolerância zero à discriminação.

Estrutura orgânica
DEDS

Nº de iniciativas
comunitárias

A implementação e desenvolvimento no
concelho de Amarante de uma Resposta
Integrada no domínio da Violência Doméstica
consubstancia-se na articulação entre as
respostas e medidas existentes no concelho,
tendo o Munícipio desempenhado um papel
fundamental na sua sedimentação.

Dinimização de ações de sensibilização sobre
violência doméstica/namoro.
Dinamização do gabinete Bem-Me-Quer.
Dinamização dos Apartamentos Protegidos de
Transição.

Munícipes

Estrutura Orgânica
DEDS

N.º ações realizadas
N.º beneficiários/as em
acompanhamento
N.º utilizadores/as dos APT

Divulgar boas práticas em matéria de
promoção da igualdade, dissiminando
inciativas promotoras da integração da
dimensão de género.

Criação de um guia de boas práticas.
Panfleto com os resultados finais do projeto.

UO

Estrutura Orgânica
DEDS

1 guia de boas práticas
N.º guias/panfletos criados 1 panfleto de resultados
criado

Promover medidas de conciliação entre a vida
pessoal, familiar e profissional, através da
Colónia de férias.
dinamização de atividades para crianças e
Pre'Ocupa-te.
jovens nas interrupções escolares.

Fomentar medidas de incentivo ao exercício
da cidadania ativa e responsável dos/as
jovens do Concelho.

Conjunto de medidas municipais

Munícipes

Balanço Social
Indicadores desagregados
por sexo

Estrutura Orgânica

N/A
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Pelo menos 1 documento
interno com a informação
desagregada por sexo
Pelo menos 1 indicador
desagregado por sexo

Nova

Nova

Pelo menos 50 jovens
abrangidos

Nova

4 iniciativas comunitárias

Existente

N/A

Existente

N/A

Nova

Existente

Execucação
2011/2013

Tabela 2 _ Plano Municipal para a Igualdade | Áreas Estratégicas
Área Estratégica

Acções

Principais Atividades

Definição de áreas prioritárias de intervenção

Conhecimento|Território|
Comunicação|Recursos
Humanos

Delineação de um plano de atividades
Plano Municipal Interno para a
Igualdade de Género
Divulgação dos resultados diagnósticos e do plano de
intervenção

Ações Comunitárias

A partir da análise dos elementos recolhidos e problematização dos dados obtidos, elaborou-se o
Plano Municipal para a Igualdade, privilegiando 4 áreas estratégicas fundamentais, designadamente,
o território, o conhecimento, a comunicação e os recursos humanos.Desta forma, ao nível do
território pretende-se promover a igualdade de género e a não discriminação na intervenção
municipal, enquanto fator de coesão social e inovação. No que concerne ao conhecimento, o que
se pretende é dar a conhecer e divulgar a situação comparada de homens e mulheres em
Amarante, permitindo identificar as assimetrias e as situações de desigualdades. O eixo da
comunicação foi, de igual forma, privilegiado, na medida em que a sua valorização dá visibilidade ao
princípio da igualdade de género na intervenção da autarquia e na forma de comunicar com os/as
colaboradores/as e com os/as munícipes. Por último, os recursos humanos e a promoção da
igualdade de género ao nível da gestão dos RH, incluindo a conciliação da vida familiar e profissional
e ainda garantindo o acesso à informação sobre os direitos nas áreas da parentalidade, tempo de
trabalho, entre outros temas.

DEDS

Tertúlia sobre boas práticas de conciliação das
responsabilidades familiares e profissionais

Conferências de Amarante _ "Igualdade de Género,
hoje"

Apresentou como principais objetivos promover a reflexão em torno da igualdade de género
enquanto valor e princípio indissociável da democracia, reforçar o papel do poder local enquanto
veículo fundamental para a implementação e consolidação de políticas de igualdade de género, na
medida em que dada a proximidade com as necessidades e problemas da comunidade, representa,
por excelência, o promotor do acesso a direitos e garantias por parte dos/as munícipes, reflectir em
torno da igualdade de género e da situação social, económica, política e cultural do país.

Teatro-Fórum _ "O que é tu queres mais"

Ações de sensibilização sobre Igualdade de Género

Sistema de Informação e Sensibilização

Resposta Integrada no Domínio
da Violência Doméstica

Unidade Orgância
Responsável

Objetivou dar a conhecer a situação atual face à Igualdade de Género e Conciliação TrabalhoFamília, permitindo reconhecer as desigualdades em função do sexo no mercado de trabalho e a
nível pessoal e familiar. Procurou também desconstruir os estereótipos e preconceitos associados ao
género e reconhecer e compreender as razões da assimetria na distribuição entre homens e
mulheres do trabalho pago e do poder simbólico (de produção e de representação) e do trabalho
não pago (de reprodução e de cuidado). Difundir boas práticas no que concerne à conciliação
trabalho e família.

Caminhada pela Liberdade e Igualdade

Território

Breve Descrição

Gabiente Bem-Me-Quer

Apartamentos Protegidos de Transição

DEDS/DC

Pretendeu-se com o teatro-fórum “O que tu queres mais?” sensibilizar a comunidade para a
problemática da violência doméstica e para as diferenças de género, agindo como mecanismo de
prevenção e educação não formal da população.
Estas iniciativas inserem-se nas celebrações do 25 de Abril, promovidas pela Junta de Freguesia de
Fridão e nas atividades de sensibilização para a Igualdade de Género promovidas no âmbito do Plano
Municipal para a Igualdade. Constituiu objetivo primordial destas iniciativas reunir o maior número de
pessoas em torno dos valores democráticos fundamentais: liberdade e igualdade. Realizaram-se duas
caminhadas.

DEDS

Dar conta que a (des)igualdade de género resulta de uma construção social, procurando portanto
compreender o impacto da sua representação na vida quotidiana. Pretendeu-se apoiar na
desconstrução de mitos acerca da (des)igualdade de género e não discriminação em função do
sexo reiteradas no legado cultural. Abordaram-se também outras áreas, tais como a conciliação da
vida pessoal, familiar e profissional e práticas conciliadoras e ainda as áreas da representação,
participação e poder político, na família, bem como a discriminação no local de trabalho e as
desigualdades da divisão sexual do trabalho.

DEDS

Acções de sensibilização destinadas a vários público-alvo, especificamente, alun@s, pais e mães,
pessoal docente e não decente, beneficiári@s das medidas municipais, técnic@s da Rede Social,
decisores e decisoras políticos e comunidade em geral.
Apoio piscológico, social e jurídico às vítimas de violência doméstica e/ou a famílias que sofram
diretamente os efeitos da violência.
Estruturas de acolhimento temporário, que enquanto plataformas de apoio temporário às vítimas,
pretende contribuit para a sua organização pessoal, económica, habitacional e social e, como tal, a
sua (re)integração social.
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DEDS

Execucação
2011/2013

Tabela 3 _ Plano Municipal para a Igualdade | Áreas Estratégicas
Área Est ratégica

Acções

Principais Atividades
Conceção de inquéritos

Diagnóstico Interno sobre
Igualdade de Género e de
Oportunidades no Município de
Amarante.
Conhecimento

Distribuição, aplicação e recolha dos inquéritos
Análise dos inquéritos e análise diagnóstica

Breve Descrição
O diagnóstico pretende ilustrar a realidade do Município, essencialmente nas dimensões política,
administrativa e cultura organizacional em matéria de igualdade de género. A partir dos dados
recolhidos, desencadeou-se uma análise qualitativa e quantitativa da autarquia, versando a análise
comparativa, em função do género, cruzando indicadores como a conciliação entre a vida familiar,
profissional e pessoal, usos do tempo, percepção sobre (des)igualdade de género na autarquia nas
categorias profissionais e funções do pessoal.

Unidade Orgância
Responsável

DEDS

Balanço Social
Recolha e análise de indicadores
desagregados por sexo

Reconhecendo a importância da desagregação de indicadores por sexo no tratamento de dados
Instrumentos de recolha de informação desagregados estatísticos, indicadores e questionários, pretende-se incluir na recolha de indicadores a variável
sexo, promovendo a análise da informação comparada entre homens e mulheres.
por sexo

Material Informativo e de divulgação interno e
externo

Foram concebidos manuais de apoio sobre a utilização da linguagem inclusiva/neutra com o objetivo
de incluir a dimensão de género na linguagem escrita ao nível da comunicação interna e externa,
concretamente nos impressos, publicações, documentos e site do Município. Para tal, foi feita uma
revisão dos regulamentos, requerimentos e procedimentos internos e, actualmente, a maioria dos
instrumentos de comunicação usados na autarquia (quer ao nível da comunicação interna, quer ao
nível da comunicação externa) respeitam as normas da linguagem não sexista, constituindo um
indicador da integração da dimensão do género na forma de comunicar.

DEDS/EMQ/DC

Formação Interna em Igualdade de Género

Formação Interna sobre Igualdade de Género (Rererencial 7.2) destinada a colaboradores/as e
Chefias pretendendo Investir na formação em igualdade de género de forma a contribuir ara a
consolidação de competências pessoais e profissionais nesta matéria.

DEDS/EMQ/DC

Documentos informativos sobre direitos dos/as
colaboradores/as.

Elaboração de fichas informativas sobre temas diferenciados e de interesse dos e das colaboradores
e colaboradoras do Município, concretamente, parentalidade, estatuto trabalhador/estudante, falta
por falecimento de familiar e afim, direito à inscrição na ADSE e abono de família.

DARH

Dinamização de atividades nas interrupções letivas, pelo periodo de um mês, com o objetivo de
facilitar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. A autarquia promove colónias de férias
para crianças e jovens e, em parceria com o Centro Social, Cultural e Desportivo dos/as
trabalhaores/as da Autarquia, criou um subprograma específico para os filhos/as dos/as
colaboradores/as.

DAG

Guia de apoio para o uso da linguagem inclusiva
Comunicação

Linguagem Inclusiva
Guia para a promoção da igualdade

Recursos Humanos

Promoção da Igualdade de Género
ao nível da organização e gestão de
RH, incluindo a conciliação da vida Dinamização de colónias de férias, através do CSCD,
pessoal, familiar e profissional.
para os filhos e filhas dos/as colaboradores/as.

Pre'Ocupa-te _ Ocupação dos Tempos livres

O programa foi instituido no presente ano e decorre, anualmente, pelo período de seis semanas,
nos meses de julho e agosto. As atividades diárias têm a duração de três horas e cada jovem pode
participar durante um único período, que equivale a uma semana. Esta medida vem substituir-se às
medidas do IPDJ, cujo número de projetos tem vindo a diminuir consideravelmente e decorre do
reconhecimento da importânica destes programas para a promoção da cidadania dos jovens do
concelho e enquanto mecanismo facilitador da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
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DJD/DEDS

Execucação
2011/2013

Tabela 4 _ Plano Municipal para a Igualdade | Áreas Estratégicas
Área Estratégica

Acções

Principais Atividades

Breve Descrição

Unidade Orgância
Responsável

Voluntariado Jovem
Universidade Juniior
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Gabinete de Atendimento 100Porquês
Amarante Cidade W ireless
Outras Medidas

Medidas de incentivo ao exercício da Universidade Sénior
Cidadania ativa promotoras da
igualdade
Ação Social Escolar

Com vista à promoção do desenvolvimento local, bem como à coesão social, o Município de
Amarante promove de um conjunto de medidas concertadas nas áreas da Educação, Ação Social,
Habitação, Emprego, Educação, Juventtude, Dessporto, entre outras.

Habitação Social/ Subsídio ao Arrendamento
Gabinete de Inserção Profissional _ GIP
CEI/Programa Vida-Empregp
Rendimento Social de Inserção/Atendimento Integrado
Projetos Sociais
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Estrutura Orgânica
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ANEXOS
ANEXO 1
Questionário Departamento de Administração Geral
O seguinte questionário destina-se à recolha de informação para a elaboração do Plano Interno para a
Igualdade de Género, pelo que se solicita a sua colaboração para o preenchimento das questões abaixo.

1 – No planeamento estratégico e nos relatórios, planos, regulamentos do município é feita
menção expressa à igualdade entre homens e mulheres enquanto valor a promover?
Sim

Não

2 – Os critérios e procedimentos de recrutamento e seleção de recursos humanos têm presente
o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo?
Sim

Não

3 – A candidatura e seleção de homens ou de mulheres para funções onde estejam subrepresentados/as é encorajada?
Sim

Não

3.1 Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

4 – Os anúncios da oferta de emprego contêm elementos como “robustez física”,
“disponibilidade total”, “situação conjugal” e “situação familiar”?
Sim

Não

5 – O Organismo aquando da nomeação de uma pessoa para todos os níveis de decisão tem
presente o princípio da igualdade e da não discriminação em função do sexo?
Sim

Não

6 – Na formação certificada é integrado algum módulo relacionado com a temática da
igualdade entre homens e mulheres?
Sim

Não
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7 – A Entidade incentiva a frequência de formação no âmbito da igualdade entre homens e
mulheres?
Sim

Não

7.1 Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________

8 – A Entidade incentiva a igual participação de mulheres e homens em processos de
aprendizagem ao longo da vida?
Sim

Não

8.1 Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________

9 – No caso de a Entidade atribuir remunerações complementares (ex. prémios, regalias
acessórias), tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, não
penalizando mulheres ou homens pelas suas responsabilidades familiares (ex. ausências ao
trabalho por assistência à família, licenças por maternidade, paternidade e parental)?
Sim

Não

10 – As competências dos trabalhadores e das trabalhadoras (habilitações escolares, formação
profissional, competências adquiridas por via não formal) são reconhecidas pelo Organismo,
de igual modo, nos processos de promoção e progressão na carreira?
Sim

Não

11 – Verificam-se na entidade queixas formais de casos de situação de discriminação em
função do sexo?
Sim

Não

Se sim, que tipo de situações são mais representativas?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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________

Quais os procedimentos acionados para o tratamento das queixas?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________

12 – É possibilitada a opção por horários de trabalho flexíveis com vista à conciliação entre a
vida profissional, familiar e pessoal de trabalhadores e trabalhadoras, nomeadamente no que
concerne ao período de amamentação/aleitamento?
Sim

Não

13 – A Entidade possibilita a adaptação do tempo semanal de trabalho concentrando ou
alargando o horário de trabalho diário com vista à conciliação entre a vida profissional,
familiar e pessoal dos trabalhadores e trabalhadoras?
Sim

Não

Sim

Não

14 – Na marcação de horários por turnos rotativos ou outros (se aplicável), são consideradas as
necessidades de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal de trabalhadores e
trabalhadoras?

15 – A Entidade possibilita o trabalho a tempo parcial a trabalhadores e trabalhadoras com
vista à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal?
Sim

Não

16 – A Entidade atribui benefícios aos seus trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, de
forma direta ou através de Serviços Sociais?
Sim

Não

Se sim, qual (ais)?

Apoio a situações especiais (famílias monoparentais, familiares com deficiência, familiares com
doença crónica, trabalhadores/as com netos/as de filhos/as adolescentes)

Equipamentos próprios de apoio para filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras (creche,
jardim de infância, atividades de tempos livres, colónia de férias)

Protocolos com serviços de apoio para filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras (creche,
jardim de infância, atividades de tempos livres, atividades de bem-estar, cultura e lazer, desporto)
Protocolos com serviços de apoio a familiares idosos ou com deficiência (apoio domiciliário,
reabilitação, lares, centros de dia)

Apoio financeiro para pagamento de serviços de acolhimento, a filhos e filhas de trabalhadores e
trabalhadoras (creche, jardim de infância, amas, babysitters)
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Apoios financeiros ligados à educação de filhos e filhas (subsídios, bolsas, pagamento de livros,
pagamento de colónia de férias)

Apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar (plano de saúde familiar,
seguros, apoio domiciliário)
Serviço de saúde nas instalações da entidade para trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares
Outra
(s).
Qual
_____________________________________________________________________

(ais)?

17 – A Entidade encara de modo igual o exercício dos direitos de maternidade e de
paternidade por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras?
Sim

Não

18 – A Entidade incentiva os homens a gozar o período de licença parental previsto na lei?
Sim

Não

Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
19 – A Entidade incentiva os homens ao uso de parte do tempo de licença de
maternidade/paternidade que pode ser partilhada com a mãe?
Sim

Não

Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______

20 – A Entidade encara de igual modo o exercício de direitos de assistência à família por parte
das trabalhadoras e trabalhadores?
Sim

Não

Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____

21 – A Entidade divulga, em local adequado, informação relativa aos direitos e deveres dos
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trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de igualdade e não discriminação em função
do sexo, maternidade e paternidade?
Sim

Não

Sugestões para medidas que promovam a Igualdade de Género

Data

Nome e função do/a Inquirido/a
Muito obrigada pela sua colaboração!
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ANEXO 2
Questionário aos/às dirigentes do Município de Amarante

O seguinte questionário destina-se a recolher as opiniões dos/as dirigentes do Município no âmbito da
elaboração do Plano Interno para a Igualdade de Género, pelo que se solicita a sua colaboração para o
preenchimento das questões abaixo.

Parte I

Caracterização do/a Inquirido/a
1 – Sexo

Masculino
2 – Idade

Feminino

Até 25 anos

Dos 26 aos 35
anos
Dos 36 aos 45
anos
3

–

3.1 N.º de

Dos 46 aos 55
anos
Mais de 55 anos

Agregado Familiar

pessoas no agregado familiar _______

3.2 Indique a constituição do seu agregado familiar
Vive só

Cônjuge/equiparado
/a
Filhos/as
Pais

Avós

Outras pessoas

N.º filhos/as

Idades

Grau de parentesco

4 – Antiguidade no Município
Menos de 1 ano
De 1 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 20 anos

Mais de 21 anos
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5 – Habilitações Literárias
Doutoramento/ Mestrado

Área
____________________________

Pós-Graduação

Área
____________________________

Licenciatura

Área
____________________________

Bacharelato/Curso Médio

Área
____________________________

Ensino Secundário

2.º ou 3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Ciclo do Ensino Básico

6 – Unidade Orgânica que dirige (resposta opcional)

Parte II

Igualdade de Género no Concelho

7 – Na sua opinião, existem situações de desigualdade de Género no Concelho?
Sim
7.1

Não

–

Na

sua

opinião,

estas

Têm aumentado
Têm-se
constantes

8 – Posicione-se de acordo com as

situações
mantido

Têm decrescido
Discordo
totalmente

Discordo

seguintes afirmações:
Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

As desigualdades de género no
acesso ao emprego têm diminuído.
A representação dos dois géneros
nas
profissões
encontra-se
equilibrada.
Os equipamentos de apoio à família
existentes
no
concelho
são
suficientes.
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As situações de violência de género
no Concelho diminuíram.
As acessibilidades e redes de
transporte do Concelho facilitam a
conciliação entre a vida pessoal,
familiar e profissional.
9 – Na sua opinião, quais as características do Concelho que concorrem, de forma positiva ou
negativa, para uma efetiva igualdade de género?
Características Positivas

Características Negativas

Parte III

Igualdade de Género na Género no Município e na Unidade Orgânica que dirige

10 – Na sua opinião, em termos gerais, verificam-se situações de desigualdade entre homens e
mulheres no Município de Amarante?
Sim

Não

10.1 - Na sua opinião, estas situações

11 – Indique se no último ano
de formação, através do Município

Têm aumentado
Têm-se
constantes

Têm decrescido
Sim

Formação Contínua

mantido
participou em ações
de Amarante:

Nã
o

12 – Que tipo de benefícios
gostaria de ter no sentido de
conciliar melhor a sua vida familiar e profissional? (Pode assinalar mais do que uma resposta)
Formação temática – Igualdade de Género

Serviço de apoio ao trabalho doméstico
(engomadoria, costura, pequenas reparações)
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Equipamentos de apoio (creche, jardim de
infância, centro de dia, apoio domiciliário, lar de
idosos)
Serviços de Babysitting

Colónias de férias para filhos/filhas
Outro(s). Qual/Quais?

___________________________________
______________________________

13 – Na unidade orgânica que dirige procura apoiar a conciliação entre a vida pessoal, familiar
e profissional de trabalhadores e trabalhadoras, através da opção por horários de trabalho
flexíveis, adaptação do tempo semanal de trabalho ou marcação dos horários por turno
rotativos ou outros?
Sim

Não

14 – No último ano, a unidade orgânica que dirige teve contacto com situações de
desigualdade de género?
Sim

Não

14.1 – Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____

15 - No último ano, a unidade orgânica que dirige teve contacto especificamente com
situações de violência doméstica?
Sim

Não

15.1 – Se sim, de que forma?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16 – As pessoas que trabalham na unidade orgânica que dirige são incentivadas a apresentar
sugestões que contribuam para a igualdade entre mulheres e homens, a conciliação entre a
vida pessoal, familiar e profissional e a proteção da maternidade e paternidade?
Sim

Não

16.1 – Se sim, de que forma?

__________________________________________________________________________________

/ 77

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______

17 – A unidade orgânica que dirige utiliza linguagem e imagens não discriminatórias em
função do sexo na publicidade e na promoção das suas atividades?
Sim

Não

Parte IV

Perceção Individual acerca da Igualdade de Género
18 – Posicione-se perante as seguintes afirmações:
Discordo
totalmente

Já estive em situações em que me senti
discriminado/a por ser homem ou
mulher.

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

As situações de desigualdade entre
homens e mulheres não afetam a minha
vida.
Tenho facilidade em conciliar a minha
vida
familiar e profissional.

A minha organização familiar permiteme dispor de iguais condições na
carreira.

A participação dos homens nas tarefas
domésticas e nos cuidados diários aos
filhos/as tem vindo a aumentar.

As mulheres que trabalham continuam
a desempenhar a maior parte das tarefas
domésticas
e
responsabilidades
familiares.
Muitas mulheres adiam a maternidade
para melhor se dedicarem à carreira.
No trabalho, os homens dispõem de
melhores condições de progressão na
carreira do que as mulheres.

Hoje em dia, a organização familiar dos
casais permite que os homens e
mulheres
disponham
de
iguais
condições de carreira.
Seria desejável que as mulheres
pudessem ficar em casa com os filhos até
estes completarem 5 anos.
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Deveriam ser tomadas medidas que
visassem aumentar a representação das
mulheres nos níveis elevados de decisão.

19 – Posicione-se perante as seguintes afirmações, de acordo com a sua opinião acerca das
características comportamentais dos homens em funções de liderança.
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Privilegiam rapidez de decisão.
Privilegiam consenso na tomada de
decisão.
Preocupam-se com o clima laboral e
satisfação dos/as subordinados/as.
Preocupam-se com resultados em
detrimento
dos
processos
administrativos.
Promovem o trabalho em equipa.
Incentivam a inovação/criatividade.
Assume uma postura de mediação
de conflitos.
Possuem facilidade em comunicar e
no estabelecimento de relações.
20 – Posicione-se perante as seguintes afirmações, de acordo com a sua opinião acerca das
características comportamentais das mulheres em funções de liderança.
Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Privilegiam rapidez de decisão.
Privilegiam consenso na tomada de
decisão.
Preocupam-se com o clima laboral e
satisfação dos/as subordinados/as.
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Preocupam-se com resultados em
detrimento
dos
processos
administrativos.
Promovem o trabalho em equipa.
Incentivam a inovação/criatividade.
Assumem uma postura de mediação
de conflitos.
Possuem facilidade em comunicar e
no estabelecimento de relações.
21 – Posicione-se perante a evolução prospetiva da situação da igualdade de género na
administração local:
Discordo
totalmente

O aumento do número de mulheres
na administração local é uma
tendência natural resultante da
evolução cultural/ de mentalidades.

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

O aumento do número de mulheres
na administração local é uma
tendência natural resultante do
aumento
da
escolaridade/qualificação
das
mesmas.
O aumento do número de mulheres
na administração local em lugares e
áreas que lhes eram interditas
resulta da tomada de consciência e
conquista das próprias mulheres.

O aumento do número de mulheres
na administração local tem vindo a
superar o número de homens.
Um equilíbrio de número e
representatividade entre homens e
mulheres é o ideal.
O aumento do número de mulheres
em lugares de decisão resulta da
evolução de mentalidades no
sentido da melhor aceitação de
chefias mulheres.
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Existe
uma
menor
representatividade das mulheres
em lugares de decisão por opção das
mesmas
devido
às
suas
responsabilidades familiares.

Regista-se um aumento do número
de mulheres na administração local,
mas simultaneamente permanência
dos
lugares
de
decisão
maioritariamente masculinos.
Parte V

Uso do Tempo na Esfera Pessoal/Familiar

22 – Identifique quem realiza com maior frequência as tarefas apresentadas:
O/A
Próprio/a

O/A
cônjuge/e
quiparado

Outros
familiares

Empregad
a/o
doméstica

Outra
situação

Não
Aplicável

Tarefas domésticas.
Fazer reparações em casa.
Fazer compras para a casa.
Acompanhamento a consultas
de
descendentes
ou
ascendentes.

Acompanhamento
em
situação
de
doença
de
descendentes ou ascendentes.
Levar/buscar
escola.

crianças

à

Acompanhamento
das
crianças
nos
estudos
–
reuniões
de
pais,
acompanhamento do estudo.
Participação em atividades
relacionadas
como
o
voluntariado/participação
cívica.

23 – Indique com que frequência costuma realizar essas mesmas tarefas:
Não
realizo

Ocasional
mente

1 vez por
semana

2 a 4 vezes
por
semana

Sempre
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Tarefas domésticas.
Fazer reparações em casa.
Fazer compras para a casa.
Acompanhamento a consultas
de
descendentes
ou
ascendentes.
Acompanhamento
em
situação
de
doença
de
descendentes ou ascendentes.
Levar/buscar
escola.

crianças

à

Acompanhamento
das
crianças
nos
estudos
–
reuniões
de
pais,
acompanhamento do estudo.
Participação em atividades
relacionadas
como
o
voluntariado/participação
cívica.

24 – Alguma vez foi alvo das seguintes situações?
Sim
Violência Doméstica

Nã
o

Assédio em contexto de trabalho

Assédio fora do contexto de trabalho

Outra
situação
relacionada
com
desigualdade entre homens e mulheres.

Qual?

Sugestões para medidas que promovam a Igualdade de Género

Data

Muito obrigada pela sua colaboração!
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ANEXO 3
Questionário aos/às colaboradores/as do Município de Amarante

O seguinte questionário destina-se a recolher as opiniões dos/as colaboradores/as do Município no
âmbito da elaboração do Plano Interno para a Igualdade de Género, pelo que se solicita a sua colaboração
para o preenchimento das questões abaixo.

Parte I

Caracterização do/a Inquirido/a
1 – Sexo

Masculino

Feminino

2 – Idade

Até 25 anos

Dos 26 aos 35
anos
Dos 36 aos 45
anos

Dos 46 aos 55
anos
Mais de 55 anos

3 – Agregado Familiar

3.1 - N.º de pessoas no agregado familiar _______

3.2 - Indique a constituição do seu agregado familiar
Vive só

Cônjuge/equiparado
Filhos/as
Pais

Avós

Outras pessoas
4- Situação Profissional
4.1 - Carreira

Técnico/a Superior

N.º
filhos

Idade

Quem?

4.2 - Antiguidade
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Assistente Técnico

Menos de 1 ano

Assistente
Operacional

De 1 a 5 anos

De 6 a 10 anos

Polícia Municipal

De 11 a 20 anos

Informática

4.3 - Vínculo

Contrato
de
Indeterminado

Contrato
de
Determinado

Mais de 21 anos
Trabalho

Tempo

Trabalho

Tempo

Outro

4.4 - Unidade Orgânica em que trabalha

5 – Habilitações Literárias
Doutoramento/ Mestrado

Área
____________________________

Pós-Graduação

Área
____________________________

Licenciatura

Área
____________________________

Bacharelato/Curso Médio

Área
____________________________

Ensino Secundário

2.º ou 3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Ciclo Incompleto
Sem escolaridade
Parte II

Uso de tempo na esfera laboral
6 – Qual é o seu horário?

6.1

Qual

o

horário

que
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gostaria?

Rígido

Rígido

Flexível

Flexível

Isenção de Horário

Isenção de Horário

Jornada Contínua
Turnos

Jornada Contínua
Turnos

7 – Qual a duração do tempo de trabalho?
Tempo Completo
Tempo Parcial

8 - A Entidade atribui benefícios aos seus trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, de
forma direta ou através de Serviços Sociais? (por exemplo, CSCD)
Sim

Não

8.1 - Se sim, qual (ais):
Apoio a situações especiais (famílias monoparentais, familiares com deficiência, familiares com
doença crónica, trabalhadores/as com netos/as de filhos/as adolescentes)

Equipamentos próprios de apoio para filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras (creche,
jardim de infância, atividades de tempos livres, colónia de férias)

Protocolos com serviços de apoio para filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras (creche,
jardim de infância, atividades de tempos livres, atividades de bem-estar, cultura e lazer, desporto)
Protocolos com serviços de apoio a familiares idosos ou com deficiência (apoio domiciliário,
reabilitação, lares, centros de dia)

Apoio financeiro para pagamento de serviços de acolhimento, a filhos e filhas de trabalhadores e
trabalhadoras (creche, jardim de infância, amas, babysitters)
Apoios financeiros ligados à educação de filhos e filhas (subsídios, bolsas, pagamento de livros,
pagamento de colónia de férias)

Apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar (plano de saúde familiar,
seguros, apoio domiciliário)
Serviço de saúde nas instalações da entidade para trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares
Outra
(s).
Qual
____________________________________________________________________

(ais)?

9 – Indique se no último ano participou em ações de formação, através do Município de
Amarante:
Sim
Formação Contínua

Nã
o
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Formação temática – Igualdade de Género

Participação nas Grandes Opções do Plano na Unidade Orgânica onde se
insere
10 – Na sua opinião, em termos gerais, existem situações de desigualdade entre homens e
mulheres no Município de Amarante?
Sim

10.1

–

Na

Parte III
Uso

do

Não

sua

opinião,

estas

Têm aumentado
Têm-se
constantes

Tempo

na

Esfera

situações
mantido

Têm decrescido

Pessoal/Familiar

11 – Identifique quem realiza com maior frequência as tarefas apresentadas:

O/A
Próprio/
a

O/A
cônjuge/
equipara
do

Outros
familiare
s

Emprega
da/o
doméstic
a

Outra
situação

Não
Aplicáve
l

Tarefas domésticas.
Fazer reparações em casa.
Fazer compras para a casa.
Acompanhamento a consultas de
descendentes ou ascendentes.
Acompanhamento em situação de
doença de descendentes ou
ascendentes.
Levar/buscar crianças à escola.
Acompanhamento das crianças
nos estudos – reuniões de pais,
acompanhamento do estudo.
Participação
em
atividades
relacionadas
como
o
voluntariado/participação cívica.
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12 – Indique com que frequência costuma realizar essas mesmas tarefas:

Não
realizo

Ocasional
mente

1 vez por
semana

2 a 4 vezes
por
semana

Sempre

Tarefas domésticas.
Fazer reparações em casa.
Fazer compras para a casa.
Acompanhamento a consultas de
descendentes ou ascendentes.

Acompanhamento em situação de
doença de descendentes ou
ascendentes.
Levar/buscar crianças à escola.
Acompanhamento das crianças
nos estudos – reuniões de pais,
acompanhamento do estudo.
Participação
em
atividades
relacionadas
como
o
voluntariado/participação cívica.

13 – Que tipo de benefícios gostaria de ter no sentido de conciliar melhor a sua vida familiar e
profissional? (Pode assinalar mais do que uma resposta)
Serviço de apoio ao trabalho doméstico
(engomadoria, costura, pequenas reparações)

Equipamentos de apoio (creche, jardim de
infância, centro de dia, apoio domiciliário, lar de
idosos)
Serviços de Babysitting

Colónias de férias para filhos/filhas

___________________________________
______________________________

Outro(s). Qual/Quais?

14 - Alguma vez foi alvo das seguintes situações?
Sim
Violência Doméstica

Nã
o
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Assédio em Contexto de Trabalho

Assédio fora do contexto de trabalho

Qual?

Outra situação relacionada com desigualdade
entre homens e mulheres.

Parte IV

Perceção Individual acerca da Igualdade de Género
15 – Posicione-se perante as seguintes situações:
Discordo
totalmente

Já estive em situações em que me senti
discriminado/a por ser homem ou
mulher.

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

As situações de desigualdade entre
homens e mulheres não afetam a minha
vida.
Tenho facilidade em conciliar a minha
vida familiar e profissional.
A minha organização familiar permiteme dispor de iguais condições na
carreira.

A participação dos homens nas tarefas
domésticas e nos cuidados diários aos
filhos/as tem vindo a aumentar.

As mulheres que trabalham continuam
a desempenhar a maior parte das tarefas
domésticas
e
responsabilidades
familiares.
Muitas mulheres adiam a maternidade
para melhor se dedicarem à carreira.

No trabalho, os homens dispõem de
melhores condições de progressão na
carreira do que as mulheres.

Hoje em dia, a organização familiar dos
casais permite que os homens e
mulheres
disponham
de
iguais
condições de carreira.
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Seria desejável que as mulheres
pudessem ficar em casa com os filhos até
estes completarem 5 anos.

Deveriam ser tomadas medidas que
visassem aumentar a representação das
mulheres nos níveis elevados de decisão.

Sugestões para medidas que promovam a Igualdade de Género

Data
Muito obrigada pela sua colaboração!

/ 89

