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Resumo
A Igualdade de Género na Administração Central Portuguesa, junho
de 2015.
De que modo a desigualdade de género se encontra patente na estrutura da
Administração Central?
Nos dias de hoje, e com toda e evolução cultural e social repercutida até então,
considera-se pertinente desenvolver a temática do género.
O presente relatório de estágio enquadra-se no âmbito dos trabalhos de
seminário de investigação pertencente ao último ano da licenciatura em Administração
Pública.
Este relatório foi realizado durante o estágio curricular na Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público (DGAEP) no período entre 07 de Março 2016 a
29 de Julho de 2016, relatando as atividades desenvolvidas na mesma.
É realizada uma análise relativa à desigualdade de género na Administração
Central, em Portugal. Tendo como objetivos verificar se existe desigualdade de género,
relativamente ao sexo feminino, na estrutura da Administração Central em Portugal,
bem como identificar políticas que promovam a igualdade de género.
No final do mesmo, serão apresentados os resultados, assim como, as conclusões
obtidas através do estudo e da análise da temática de género.
Palavras-chave: Estágio, DGAEP, políticas de igualdade de género.
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Abstract
The Gender Equality in Central Administration Portuguese, june 2015.
How Gender Inequality is evident in the Central Administration structure?
Nowadays, and with all cultural and social evolution passed until then, it is
considered appropriate to develop the theme of gender.
This internship report falls within the scope of the research seminar of work
belonging to the last year of the degree in Public Administration.
This report was carried out during the traineeship at the Directorate General for
Administration and Public Employment (DGAEP) in the period from 07 March 2016 to
29 July 2016, and the activities developed during it.
This report is an analysis of gender inequality in Central Administration in
Portugal. Having as objectives to verify whether there is gender inequality in the
structure of Central Administration, and identify policies that promote gender equality.
At the end the results will be presented, as well as the conclusions obtained from
the study and from analysis of the gender issue.
Keywords: Stage, DGAEP, gender equality polices.
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Breve introdução geral
“As últimas décadas têm sido prolixas em orientações políticas e legislativas
internacionais e nacionais nas quais se instituem princípios, normas e documentos de
política para a igualdade entre mulheres e homens.” (Rato, 2005)
É fundamental a compreensão dos aspetos básicos relacionados com a
desigualdade de género, uma vez que o género detém especial importância, no âmbito
da administração pública, como variável explicativa das relações de trabalho e também
como variável estruturante de boa governabilidade.
A investigação procura dar resposta à problemática do género, uma vez que
quando observarmos a estrutura da Administração Central, nas carreiras com um nível
de complexidade mais baixo é o sexo feminino quem as predomina, no entanto, à
medida que “ascendemos” na complexidade, verificamos um decréscimo, uma vez que
nas carreiras com maior grau de complexidade predomina o sexo masculino, indicando
que as questões de género ainda continuam a prevalecer.
Assim, o presente relatório de estágio surge no âmbito da Licenciatura de
Administração Pública, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da
Universidade de Lisboa, tendo sido enquadrado na Direção-Geral (DGAEP) local onde
foi efetuado o estágio curricular.
A realização do relatório envolveu oito etapas, a saber, (1)seleção do tema,
(2)esboço da problemática a estudar, (3)revisão bibliográfica, (4)delimitação do tema, (5)
elaboração do projeto de investigação, que auxiliou na definição da problemática a
analisar e da argumentação a seguir, tal como na previsão das tarefas a realizar para a
sua sustentação, (6)elaboração do índice provisório, (7)recolha e tratamento do projeto de
dados secundários e, por fim, (8)redação do relatório final.
Este relatório tem como artigo âncora o primeiro estudo desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Administração (INA) em 2007, no âmbito da desigualdade de
género na Administração Central, em Portugal, evidenciando sobre a representação das
mulheres em toda a Administração Central, uma situação de glass ceiling e uma
situação parcial de glass wall.
Como objetivo central, pretende-se verificar se a desigualdade de género,
relativamente ao sexo feminino, se encontra patente na estrutura da Administração
Central Portuguesa, bem como identificar as políticas de promoção de igualdade de
género. Tendo como objetivos específicos identificar as caraterísticas dos recursos
humanos da Administração Central, bem como, definir a estrutura organizacional da
mesma.
As questões chave a que se pretende responder são as seguintes:
O nível de escolaridade influência a desigualdade de género na estrutura da
Administração Central Portuguesa?
Seminário de Investigação
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O escalão etário influência a desigualdade de género na estrutura da
Administração Central Portuguesa?
O género influência a desigualdade na estrutura da Administração Central
Portuguesa?
Partindo do ponto, em que este relatório tem como objetivo verificar se existe
desigualdade de género, relativamente ao sexo feminino, na estrutura da Administração
Central em Portugal, metodologicamente, o mesmo dividiu-se em quatro fases.
Na primeira fase procedeu-se à caracterização e contextualização da DireçãoGeral onde foi desenvolvido o estágio curricular.
Seguidamente, numa segunda fase, procedeu-se ao enquadramento teórico da
problemática de género, aprofundando-se os conhecimentos, através da participação, da
estagiária, como observadora, na realização de entrevistas a dirigente superiores e
intermédios da Administração Central.
Posteriormente, numa terceira fase, foram estabelecidas as hipóteses do estudo,
bem como recolhidos os dados, de modo a aferir as mesmas. Procedendo-se à análise
dos resultados.
Por fim, numa quarte fase, no capítulo das conclusões procedeu-se a uma
interpretação integrativa dos resultados obtidos, a partir dos instrumentos de recolha de
informação.
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Capítulo 1 – Contextualização do Estágio Curricular

Seminário de Investigação

Página 7

A Igualdade de Género na Administração Central Portuguesa
1. Introdução e contextualização
O presente trabalho consiste num relatório de estágio, realizado no âmbito da
licenciatura em Administração Pública, ministrado no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Tendo como objetivo inicial a obtenção de experiência na área de competência
académica. Assim, o presente relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas
ao longo do estágio realizado na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP) no período de 07 de Março e 29 de Julho de 2016. A Direção-Geral localizase na Rua da Alfândega, nº 5, em Lisboa.

1.1 Caracterização da DGAEP e contexto
A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) é um
organismo da Administração Pública, integrado no Ministério das Finanças. A sua lei
orgânica é o Decreto Regulamentar nº 27/2012. É um serviço transversal da
Administração Direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, com funções de
estudo, conceção, coordenação e apoio técnico ao governo na definição das suas
políticas respeitantes à Administração Pública.
A DGAEP é composta pelas seguintes unidades orgânicas: Departamento de
Estatística do Emprego Público, Departamento de Regimes Jurídicos de Emprego,
Departamento das Relações Coletivas do Trabalho, Departamento de Investigação,
Relações Internacionais e Comunicação e Departamento de Gestão dos Sistemas de
Informação. (Anexo 1)

1.2 Competências
O estágio curricular, desenvolvido na DGAEP, no Departamento de Estatística, do
Emprego Público (DEEP) permitiu à estagiária ter uma melhor perceção relativamente à
situação profissional na Administração Pública, podendo, ainda, pôr em prática alguns
dos conteúdos lecionados ao longo da licenciatura, uma vez que o DEEP produz
indicadores estatísticos relativamente ao emprego público, tendo por base o Sistema de
Informação e Organização dos Estado (SIOE).
O SIOE foi estabelecido pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.
Este sistema é uma base de dados onde se encontram caracterizadas as entidades
públicas e os seus recursos humanos, de modo a que os órgãos e o governo definam as
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políticas de organização do Estado e da gestão dos seus recursos humanos, através da
informação contida na base de dados.
O SIOE comporta todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos,
regiões autónomas, autarquias locais, outras entidades que integram o universo das
administrações públicas em contas nacionais, empresas do setor empresarial do Estado e
dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, bem como as demais
pessoas coletivas públicas e outras entidades públicas.
A divulgação de dados e indicadores estatísticos referentes ao emprego público é
feita através da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) e do Boletim Estatístico
do Emprego Público (BOEP).
“A Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) é uma publicação trimestral,
através da qual a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)
divulga informação estatística de síntese sobre emprego público no âmbito das
estatísticas do mercado de trabalho. A informação disponibilizada centra-se no
universo de entidades que compõem o sector público na ótica da contabilidade
nacional, classificadas em: administrações públicas (capítulo I) e sociedades
financeiras e não financeiras públicas (capítulo II), consistente com o respetivo
universo definido pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE, IP). O conjunto de
dados e indicadores apresentados incidem sobre o número de trabalhadores (emprego),
os fluxos de entradas e de saídas e indicadores sobre remunerações e ganhos médios.
Como fontes estatísticas são privilegiados os dados recolhidos através do Sistema de
Informação e Organização do Estado (SIOE) da DGAEP e informação complementar
das entidades do universo, em paralelo com outras fontes produzidas por entidades
estatísticas nacionais e internacionais”. (Síntese Estatística do Emprego Público – 1º
trimestre de 2016)
“O BOEP — Boletim Estatístico do Emprego Público — é uma publicação
semestral através da qual a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP) divulga dados, indicadores e análises estatísticas sobre emprego público, no
âmbito das estatísticas do mercado de trabalho. Na nova série do BOEP, a partir do
número 07, a informação disponibilizada é complementar da informação de síntese
divulgada trimestralmente na SIEP – Síntese Estatística do Emprego Público. (…)
A informação disponibilizada centra-se no universo de entidades que compõem o
sector das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional e no conjunto
das empresas e demais entidades públicas ou maioritariamente participadas pelo sector
público que compõem os subsectores das sociedades financeiras e não financeiras
públicas, consistente com o respetivo universo definido pelo Instituto Nacional de
Estatística, I.P. O conjunto de dados e indicadores estatísticos de caracterização
apresentados utilizam como fonte privilegiada a informação sobre emprego recolhida
através do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) da DGAEP, em
paralelo com outras fontes produzidas por entidades estatísticas nacionais e
internacionais. Em notas técnicas, no final, são apresentadas referências sobre o
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universo, tratamento e validação dos dados e principais conceitos.” (Boletim
Estatístico do Emprego Público – n.º13, outubro de 2015)

1.3 Projeto desenvolvido
O estágio realizado na Direção- Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP) no Departamento de Estatística e Emprego Público, abreviadamente
designado por DEEP, teve início no dia 07 de março de 2016 e termina no dia 29 de
julho de 2016.
A realização do estágio neste departamento foi crucial, dado que permitiu
adquirir determinados conhecimentos necessários para a elaboração do relatório.
Enquanto estagiária foi ainda possibilitado o acompanhamento do processo de
recolha de dados ao universo de entidades pertencentes às administrações públicas, bem
como o processo de elaboração da SIEP.
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2. Introdução
No presente capítulo desenvolveu-se um estudo acerca da igualdade de género
na Administração Central, em Portugal. O ponto foco deste relatório é a análise da
existência de desigualdade de género, relativamente ao sexo feminino, na estrutura da
Administração Central, em Portugal.
Considera-se pertinente uma investigação que abranja o domínio do género,
dado que, no que respeita à administração pública, o género assume um papel
preponderante, nomeadamente, quando se fala de relações de trabalho e de boa
governabilidade, e ainda, quando, se pretende integrar, nas políticas públicas, uma
perspetiva de mainstreaming.
A Organização das Nações Unidas estabeleceu como objetivo de
desenvolvimento do Milénio 3 promover a Igualdade de Género e o Empoderamento
das Mulheres, por forma a eliminar as disparidades de género.
O Conselho Europeu utiliza o conceito de mainstreaming para definir uma
estratégia para que a Igualdade de Género seja alcançada, promovendo a igualdade em
sociedade, ao mesmo tempo que integra o género nas políticas e práticas sociais.
Através deste conceito são postos em causa modelos e padrões masculinos,
nomeadamente os processos de tomada de decisão.
O género é enquadrado na estrutura da Administração Pública através das
práticas e rotinas das instituições e entidades que integram a mesma, sendo um processo
que ajuda ao cumprimento dos objetivos definidos pelo Governo.

2.1 Objetivo da análise
O estudo realizado tem como objetivo analisar a igualdade de género na
Administração Central, em Portugal.
Este estudo pretende aferir a existência de igualdade de género, relativamente ao
sexo feminino, na estrutura da Administração Central Portuguesa, dado que, ao
observarmos a mesma verificamos que, nas carreiras com um grau de complexidade
menor é o sexo feminino quem a predomina, no entanto, nas carreiras com um grau de
complexidade elevado, verificamos um decréscimo, uma vez que nestas quem
predomina é o sexo masculino.
Assim, o presente estudo tem como pergunta de partida:
De que modo a desigualdade de género se encontra patente na estrutura da
Administração Central?
Para o efeito, foi realizado um levantamento de dados, já publicados, no BOEP
n.º13, em outubro de 2015, com a data de referência de 30 de junho de 2015.
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2.2 Enquadramento teórico
A primeira Guerra Mundial traz o início da emancipação feminina, em que as
competências que, anteriormente, eram atribuídas aos homens, passam a ser atribuídas
às mulheres, rompendo com o modelo de trabalho até então. É através da Segunda
Guerra Mundial, que as mulheres se tornam independentes no ponto de vista
económico. A industrialização, o desemprego masculino e a diminuição da taxa de
natalidade do agregado familiar, fazem com que se denote mais a participação das
mulheres no mercado de trabalho.
No início do século XX, em Portugal, grande parte da população feminina
planeava alcançar a sua emancipação, no entanto, é no período de transição da
Monarquia para a República, que emerge um movimento de emancipação feminina, a
vários níveis, onde “ era necessário lutar contra a desigualdade entre géneros,
especialmente nas questões do trabalho e no campo da educação”. (Samara; 2007, p.
15)
Após a segunda metade do século XX foi possível observar um conjunto de
transformações nas sociedades mais industrializadas. Em Portugal, tais transformações
tiveram repercussões a diversos níveis, influenciando o comportamento, de homens e
mulheres, na esfera profissional e familiar. Sendo reforçada a emancipação feminina no
que respeita ao mercado de trabalho, alterando a estrutura familiar e do emprego.
“Esta transformação apareceu particularmente associada ao aumento das
qualificações académicas das mulheres, à terciarização da economia que originou o
crescimento de um conjunto de ocupações naturalmente femininas (nomeadamente de
serviços de cuidado, etc.) e à diminuição de um conjunto de “ocupações naturalmente
masculinas” essencialmente relacionadas com a actividade industrial.” (Bradley, 1998;
Reskin & Padavic, 1994)
Assim, é possível constatar que, o aumento do número de mulheres no mercado
de trabalho e a feminização de determinadas atividades, originaram uma diminuição no
emprego que, tradicionalmente, seria dirigido aos homens. Tal como refere Castells
(2003), “o aumento da empregabilidade das mulheres deveu-se ao desenvolvimento da
estrutura de emprego na economia informacional, não apenas nas áreas dos serviços
empresariais, mas sobretudo dos serviços sociais” O incremento de novos empregos,
tais como, serviços a empresas e serviços pessoais, que dispõem de horários flexíveis,
possibilitando que o emprego e a assistência à família se conjuguem, também contribuiu
para tais modificações no mercado de trabalho. Originando o desenvolvimento de uma
nova economia intensificada pelas TIC, “(…) a qual se traduziu na emergência de
diversas tipologias de trabalho (teletrabalho, trabalho a prazo, part-time, horário de
trabalho contínuo, flexível, etc.) que possibilitam a compatibilização entre o trabalho
remunerado e a assistência à família.” (Rato & Duarte 2002, p. 35-59)
Tais assimetrias foram ajustadas em duas categorias:
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“Glass Wall – afetação das mulheres maioritariamente a organizações
redistributivas e a funções de prestação de cuidados, educação e administrativas;
Glass Ceiling – dificuldade de acesso a funções de dirigentes.
Associadas a estas assimetrias estruturais encontram-se outras variáveis de
ordem socio-organizacional, inclusive da administração pública, que se
consubstanciam na forma como se estrutura e organiza o trabalho, nos requisitos e
atributos para o seu exercício, no desempenho, nas oportunidades de desenvolvimento e
de progressão profissional, na vivência das relações pessoais privadas e públicas.”
(Belén; Silva; Anjos 2011)
Durante o Estado Novo, a mulher que tivesse completado o ensino secundário
detinha o direito ao voto nas eleições legislativas. “No que respeita à participação das
mulheres no mercado de trabalho em Portugal, registou-se na década de 60 um
aumento da atividade feminina. As mulheres naquela época ingressavam na vida ativa
substituindo os homens que combatiam na guerra em África ou emigravam para outros
países europeus, colmatando assim as necessidades de mão-de-obra.” (Aboim, et al,
2010, p. 26) O Código Civil de 1966 detinha elevada importância dado que possibilitou
a alteração do regime de comunhão geral de bens para comunhão de adquiridos e que a
mulher pudesse exercer profissões liberais ou ser funcionária pública sem necessidade
de assentimento do marido (Guimarães, 1986, pp. 569-571).
A década de 1970, através da consolidação da democracia, e da criação de um
Grupo de Trabalho para a Participação da Mulher na Vida Económica e Social, ao qual
se seguiu em 1973 a Comissão para a Política Social referente às mulheres, traz,
novamente, alterações para a sociedade em geral. Dado que, após o 25 de abril de 1974,
o acesso a todas as carreiras profissionais foi aberto a todo o sexo feminino, através da
eclosão da administração pública e do sector terciário. Em 1975, a Comissão fora
permutada pela Comissão de Condição Feminina, sendo institucionalizada em 1977.
A igualdade de género é um dos princípios fundamentais da Constituição da
República Portuguesa, estando patente na mesma desde 1976. Este princípio demanda
um enquadramento legislativo, tornando-se um instrumento essencial para a
consolidação do sistema democrático, dado que incentiva a participação direta e ativa
dos homens e das mulheres na vida política. Igualdade de género significa igualdade de
direitos, igualdade de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de
mulheres e homens nos domínios da sociedade. Segundo Birou (1996, p.197), “o
princípio de igualdade reconhece os mesmos direitos e deveres a todos os indivíduos”.
No entanto, Drucker (2003, p.182) menciona que “sempre existiram diferenças na
divisão do trabalho entre homens e mulheres, desde os tempos Bíblicos, eram as
mulheres que iam buscar água, cabendo aos homens o pastoreio. E, até ao início do
séc. XX, um médico precisava de ser casado para abrir um consultório, pois cabia à
esposa a responsabilidade de diversas tarefas, tais como a marcação de consultas.”
Para Winslow (2010,p. 4), “as diferenças de género derivam de valores que nos são
incutidos pela sociedade onde estamos inseridos. (…) A socialização de género começa
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desde o nascimento, com as crianças a aprenderem e interiorizarem normas e
expectativas que são vistas como correspondentes ao seu sexo biológico.” A
Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que “os papéis de género
condicionam as atividades, tarefas e responsabilidades que são consideradas
adequadas respetivamente ao sexo masculino e feminino.”
É através da Constituição da República Portuguesa, em 1976, que passa a ser
proibido a discriminação do género e que é declarada a igualdade de direitos, sobretudo
no exercício dos direitos cívicos e políticos e no acesso a cargos políticos. (Quadro 1)
Quadro 1 – Artigos da Constituição da República Portuguesa, que preveem a igualdade de género

Artigos da Constituição da República Portuguesa, que preveem a igualdade de
género
“Artigo 13.º Princípio da igualdade
(…)
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação
económica ou condição social.”
“Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado
(…)
h) Promover a igualdade entre homens e mulheres.”
“Artigo 47º Liberdade de escolha de profissão e acesso à Cargo pública
(…)
2. Todos os cidadãos têm o direito de acesso à Cargo pública, em condições de
igualdade e liberdade, em regra por via de concurso.”
“Artigo 50º Direito de acesso a cargos públicos
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso, em condições de igualdade e liberdade,
aos cargos públicos. (…)”
“Artigo 58.º Direito ao trabalho
1. Todos têm direito ao trabalho.
2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover:
(…)
b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e
condições para que não seja vedado ou limitado, em Cargo do sexo, o acesso a
quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais;
(…)”
“Artigo 109.º Participação política dos cidadãos
A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição
e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei
promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não
discriminação em Cargo do sexo no acesso a cargos políticos.”

Fontes: elaboração própria, auxiliada pela Constituição da República Portuguesa
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Tal como sugere, um dos entrevistados, quando se coloca a questão de se considera que
existe desigualdade de género na Administração Pública:
A lei prevê que não haja discriminação, no que respeita ao recrutamento e seleção, não
existe género, este é feito, totalmente, através do mérito dos candidatos. A taxa de
feminização é muito boa, tem- se feito um excelente trabalho no combate à
desigualdade de género.
Em 1979 foi assinada a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), na qual se definiram meios e objetivos
para a implementação da igualdade, ou seja, é a lei internacional dos direitos das
mulheres, que se baseia no compromisso dos Estados signatários de promover e
assegurar a igualdade entre homens e mulheres e de eliminar todos os tipos de
discriminação contra a mulher (Amâncio, 2003, p. 688). No que respeita à afirmação da
Igualdade de Género, a entrada na CEE, em 1986, é considerada um marco
significativo.
Em 1995 foi assinada a segunda Convenção, intitulando-se a IV Conferência
Mundial da Nações Unidas sobre as Mulheres, realizada em Pequim, onde os países
membros da ONU consagraram um conjunto de resoluções relativas à igualdade de
oportunidades no âmbito do emprego, da saúde e da educação, e ainda sobre a violência
contra as mulheres e a pobreza (Perista e Silva, 2005, p. 15). É através desta Convenção
que “a igualdade de género torna-se transversal a todas as políticas, a todos os níveis e
em todas as fases, pelos atores geralmente implicados na decisão política” (Comissão
Euopeia, 1998, p. 35).
A consagração da promoção da Igualdade entre homens e mulheres surge em
1997 através, do Tratado de Amesterdão, e da aprovação em Conselho de Ministros de
um Plano Global para a Igualdade de Oportunidades. Dois anos depois, 1999, emerge a
Carta dos Direitos Fundamentais, onde constava a igualdade entre homens e mulheres e
o direito à conciliação da vida familiar e profissional.
A Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, reafirmaram o princípio de
que os direitos humanos das mulheres são parte incessível e indivisível dos direitos
humanos, e que a igualdade entre homens e mulheres é uma condição de justiça social e
um requisito necessário e fundamental para a igualdade, o desenvolvimento e a paz. Tal
Declaração pretende excluir possíveis entraves à participação das mulheres no mercado
de trabalho. No que respeita à Plataforma de Ação, nesta são enaltecidos o poder e a
tomada de decisão, referindo que a participação das mulheres na tomada de decisão
política qualifica a democracia e promove o desenvolvimento.
Para Rato (2007), a desigualdade de género não se encontra totalmente explícita
nas organizações de trabalho, manifestando-se através de indicadores como a estrutura
dos recursos humanos, tal como também acontece na Administração Pública
Portuguesa. Sendo possível constatar uma segregação vertical, dado que as mulheres,
apesar de se encontrarem em maioria, estão menos representadas nos cargos de maior
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responsabilidade e poder de decisão. Segundo Santos (2010), existem três tipos de
abordagens de desigualdade de género nas organizações, nomeadamente, as centradas
na situação, as centradas na “sexualização” das organizações e as centradas nas razões
ao nível dos indivíduos.
Joan Acker contesta a neutralidade do género, através da sua tese, em que as
organizações são “sexualizadas” porque apresentam desigualdade, ao nível do género,
justificando a mesma através do nível simbólico, do nível das normas, das práticas
organizacionais e do nível de interacção quotidiana, através dos quais, as relações
sociais originam divisões no mundo laboral e nas organizações. Evidenciando, a já
referida, segregação horizontal e vertical. Assim, Acker, constata que as divisões entre
os sexos vão-se repercutindo, realçando e salientando, no mundo laboral, quer ao nível
dos símbolos culturais, quer ao nível dos conceitos normativos, estruturais institucionais
e identidades pessoais que, através de um processo de construção social, definem os
papéis masculinos e femininos, e os articulam numa teia de relações de poder.
Em 2006 surge a Lei da Paridade, segundo esta as listas para a Assembleia da
República, para o Parlamento Europeu e para as Autarquias Locais deverão ser
compostas de modo a assegurar uma representação mínima de 33% de cada um dos
sexos.
Em 2007, através do III Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania e Género
(2007-2010), surge o Portal para a Igualdade, tendo como foco o reforço da
concretização das políticas de Igualdade de Género, mais concretamente através da sua
promoção e divulgação, disponibilizando a informação a todos os cidadãos.
Analisando os Programas de Governo, a partir do XV Governo Constitucional,
verificamos que as medidas tomadas, por cada um, foram dando continuidade ao Plano
Nacional para a Igualdade, Cidadania e Género. (Quadro 2)
Quadro 2 – Governo Constitucional e respetivas medidas de combate à desigualdade de género

Governo Constitucional
XV Governo Constitucional
XVI Governo Constitucional

XVII Governo Constitucional

XVIII Governo Constitucional
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Medidas de combate à desigualdade de
género
Plano Nacional para a Igualdade
II Plano Nacional para a Igualdade
Obrigatoriedade da avaliação do impacto de género em
todas as iniciativas legislativas de responsabilidade
governamental. Promoção de uma educação para todos
e para todas combatendo os efeitos de género nos
percursos escolares e na escolha das carreiras;
Reforço da participação política das mulheres em todas
as esferas de decisão, cumprindo o artigo 109º da
Constituição e estendendo o seu entendimento à
economia e à inovação;
Promoção da igual valorização da maternidade e
paternidade na família, no mercado de trabalho e face
ao Estado;
III Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania e
Género (2007-2010).
Deu continuidade ao III Plano Nacional para a
Igualdade, Cidadania e Género.
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XIX Governo Constitucional

XX Governo Constitucional

IV Plano Nacional para a Igualdade - Género,
Cidadania e não Discriminação (2011-2013);
V Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania
e Não discriminação (2014-2017).
Criação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género, que sucedeu à Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres que, por sua vez, sucedeu à
Comissão da Condição Feminina;
Criação da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego.
Pretende dar continuidade ao V Plano Nacional para a
Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação.

Fontes: Elaboração própria, auxiliada pelo Portal do Cidadão – Arquivo Histórico

No entanto, apesar de todas as medidas implementadas pelo Governo, Portugal
contínua, no Índice Global das Diferenças de Género, do Fórum Económico Mundial,
em 39º lugar, em 142 países. (Anexo 2)
De acordo com o Índice Global das Diferenças de Género, os países que detém
mais igualdade são os países nórdicos. Sendo que, os primeiros do ranking são a
Islândia, a Finlândia, e seguidamente, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. (Anexo 2)
Em contra partida, os países em que a desigualdade se encontra mais acentuada,
ocupando os últimos lugares do ranking são o Mali, a Síria, o Paquistão e o Iémen.
(Anexo 2)
Quando questionado acerca da taxa de feminização da Administração Pública,
uma das dirigentes entrevistadas referiu:
Considero que a Administração Pública se encontra cada vez mais feminina, e não
acredito que exista discriminação em termos de género, a taxa de feminização tem
vindo a aumentar. Na minha ótica, as mulheres, têm mais “proteção” sendo
funcionárias públicas, uma vez que a Lei prevê a maternidade, o apoio à família, entre
outras.
A Lei, mais concretamente o Decreto-Lei n.º 89/ 2009, de 9 de abril, determina a
proteção na parentalidade dos trabalhadores públicos, no âmbito da maternidade,
paternidade e adoção, integrados no regime de protecção social convergente. Esta foi
retificada pela Declaração de Retificação, n.º 40/2009, de 5 de junho, sendo alterado
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, e pela Lei n.º 120/2015, de 1 de
setembro.
A Lei n.º 120/2015, de 1 de setembro, procede à nona alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à terceira alteração do
Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
89/2009, de 9 de abril, tendo como objetivo reforçar os direitos da maternidade e
paternidade.
As alterações a que esta procedeu, no Código do Trabalho, centraram-se nos
artigos 40º, 43º, 55º, 56º, 127º, 144º, 166º, 206º e 208º- B. Passando os mesmos a deter
a uma nova redação. (Quadro 3- Alterações presentes na Lei n.º120/2015)
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Quadro 3- Alterações presentes na Lei n.º120/2015

Alterações presentes na Lei nº 120/2015
Artigo 40º - (…) 2- O gozo da licença referida no número anterior pode ser usufruído em simultâneo pelos progenitores
entre os 120 e 150 dias.
3- A licença referida no n.º 1 é acrescida em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um
período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe
a que se refere o n.º 2 do artigo seguinte.
4- (Anterior n.º3).
5- (Anterior n.º 4).
6- O gozo da licença paternal inicial em simultâneo, de mãe e pai que trabalhem na mesma empresa, sendo esta uma
microempresa, depende do acordo com o empregador.
7- (Anterior n.º 5).
8- (Anterior n.º 6).
9- (Anterior n.º 7).
10- (Anterior n.º 8).
11- (Anterior n.º 9).
Artigo 43º - (…) 1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 15 dias úteis, seguidos ou interpolados,
nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo consecutivos imediatamente a seguir a
este.
(…)
Artigo 55º - (…) 7- O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de tempo parcial nos termos do presente artigo não
pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira.
8- (Anterior n.º 7).
Artigo 56º - (…) 5- O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de horário flexível, nos termos do presente artigo,
não pode ser penalizado em matéria de avaliação e progressão na carreira.
6- (Anterior n.º 5).
Artigo 127º- (…) 4- O empregador deve afixar nas instalações da empresa toda a informação sobre a legislação
referente ao direito de parentalidade ou, se for elaborado regulamento interno a que alude o artigo 99º, consagrar no
mesmo toda essa legislação.
5-(Anterior n.º 4).
6- (Anterior n.º 5).
7- (Anterior n.º 6).
Artigo 144º - (…) 5- Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos nº 1, 2 e 4 e contraordenação grave a
violação no disposto no n.º3.
Artigo 166º - (…) 3- Além das situações referidas no número anterior, o trabalhador com filho com idade até 3 anos tem
direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este seja compatível com a atividade desempenhada e a
entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito.
4- O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos dos números anteriores.
5- (Anterior n.º 4).
6- (Anterior n.º 5).
7- (Anterior n.º 6).
8- (Anterior n.º 7).
Artigo 206º - (…) 4- Executa-se a aplicação do regime de adaptabilidade instituído nos termos do n.º 1 e 2 nas seguintes
situações:
a)Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime ou, relativamente a
regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical que deduzido oposição a portaria de
extensão da convenção coletiva em causa; ou
b)Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua concordância.
(…)
Artigo 208º-B – (…) 3- Executa-se a aplicação do regime de banco de horas instituído nos termos dos números
anteriores nas seguintes situações:
a)Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime ou, relativamente ao
regime referido no n.º1, a trabalhador representado por associação sindical que tenha deduzido oposição à portaria de
extensão da convenção coletiva em causa; ou
b)Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua concordância.

Fontes: elaboração própria, auxiliada pela Lei n.º 120/2015

Face ao exposto, considera-se pertinente averiguar a existência de desigualdade
de género, relativamente ao sexo feminino, na estrutura da Administração Central
Portuguesa.
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2.3 Hipóteses de investigação
Igualdade de género significa igualdade de direitos, igualdade de oportunidades,
de participação, reconhecimento e valorização de mulheres e homens nos domínios da
sociedade, tal como referido anteriormente.
As leis facilitam a conciliação entre a vida familiar e profissional, aumentando a
igualdade de oportunidades de género. A OIT refere mesmo que a educação e a
formação são importantes medidas pró-ativas que ao promoverem competências são a
chave para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável (Garcia e Gruat,
2003, p. 47).
Nestes termos, formula-se o seguinte grupo de hipóteses:
𝐻1 : O nível de escolaridade influência a desigualdade de género na
estrutura da Administração Central Portuguesa;
𝐻2 : O escalão etário influência a desigualdade de género na estrutura da
Administração Central Portuguesa;
𝐻3 : O género influência a desigualdade na estrutura da Administração
Central Portuguesa;
Sendo estas analisadas, no decorrer da análise dos resultados obtidos, bem como,
nas principais conclusões, resultantes da análise de resultados, é verificado a existência
das mesmas.
2.4 Metodologia aplicada
A metodologia utilizada para a elaboração do presente relatório resulta da
análise de fontes secundárias, previamente recolhidas no SIOE, acerca da igualdade de
género, em 30 de junho de 2015, e da participação, como observador, da estagiária em
entrevistas a dirigentes, superiores e intermédios, da Administração Central Portuguesa.
A utilização de dados secundários é considerada uma ferramenta metodologia
relevante, dado que oferece uma importante série de vantagens, mais concretamente,
sendo o suporte dos resultados obtidos que permitem a análise do universo. Os dados
secundários utilizados neste relatório pertencem à categoria de Estatísticas Nacionais,
ou seja, são dados específicos sobre Portugal e têm a vantagem fundamental do alto
nível de detalhe de informação. Neste são utilizados os dados pertencentes ao universo
da Administração Central Portuguesa, sendo coincidente com a lista de entidades, que
integram o setor das administrações públicas, publicada pelo INE, IP em março de
2015. Os dados secundários analisados, publicados no BOEP n.º13, de outubro de 2015,
com a data de referência de 30 de junho de 2015, resultam do tratamento estatístico dos
dados, reportados no SIOE, através da análise da evolução temporal dos resultados
apurados, estudo de tendência no trimestre/semestre/homólogo, do controlo de outliers,
analisando e validando os valores anómalos detetados, e do contato das entidades de
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modo a obter os dados em falta ou as correções necessárias. A informação em falta ou
incompleta é estimada tendo por base os dados do trimestre/semestre seguinte mais
próximo por substituição.
No que respeita à participação em entrevistas, as mesmas, permitiram o encontro
entre entrevistadores-entrevistados, onde foram colocadas uma série de questões,
consideradas pertinentes, a dirigentes, superiores e intermédios, acerca da desigualdade
de género na Administração Central Portuguesa. As entrevistas levadas a cabo foram do
tipo diretivo, em que os entrevistadores dirigiram ao entrevistado uma série de questões
numa ordem pré-estabelecida, em que os entrevistados puderam dar respostas tão longas
quanto o desejado. Estas tiveram como objetivo a verificação do domínio do género.
O presente relatório foi elaborado tendo por base a identificação de todos os
elementos, essenciais, para a sua realização. Para a identificação dos mesmos, a cadeira
de seminário de investigação foi fundamental. Os documentos que tiveram incidência
neste relatório foram livros, artigos e dados retirados do BOEP n.º13, de outubro de
2015, com a data de referência de 30 de junho de 2015.

2.5 Análise dos resultados
O presente relatório foi realizado tendo por base a estrutura da Administração
Central Portuguesa e incidiu sobre a totalidade da população de trabalhadores (Tabela 1
e Tabela 2). Em conformidade com os dados já publicados pelo BOEP n.º13, de outubro
de 2015, com a data de referência de 30 de junho de 2015.
Assim, de modo a aferir as hipóteses anteriormente referidas, os dados
encontram-se expostos da seguinte forma, no que respeita à carreira/ cargo, os
trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino representados consideram-se
distribuídos da seguinte forma: Representantes do poder legislativo, Dirigente superior,
Dirigente intermédio, Técnico Superior, Assistente técnico/administrativo, Assistente
operacional/operário/auxiliar, Informático, Magistrado, Diplomata, Pessoal de
Investigação Científica, Docente Ensino Universitário, Docente Ensino Superior
Politécnico, Educador de Infância e Docente do Ensino Básico/Secundário, Pessoal de
Inspeção, Médico, Enfermeiro, Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, Técnico Superior
de Saúde, Administração Tributária e Aduaneira, Conservador e Notário, Oficial dos
Registos e do Notariado, Oficial de Justiça, Forças Armadas e Forças de Segurança.
(Tabela 1)
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Tabela 1 – Distribuição dos trabalhadores por carreira e por género

Unidade: postos de trabalho
H
ADM INISTRAÇÃO CENTRAL
Representantes do poder legislativo
Dirigente superior:

M

191082

T

306051

497133

46

11

57

793

386

1 179

Dirigente superior de 1.º grau

268

80

348

Dirigente superior de 2.º grau

525

306

831

Dirigente intermédio:

2 418

2 854

5 272

Dirigente intermédio de 1.º grau

893

881

1 774

Dirigente intermédio de 2.º grau

1 061

1 382

2 443

464

591

1 055

Téc nic o Superior

10 304

21 091

31 395

Assistente téc nic o/administrativo

12 045

36 580

48 625

Assist. operac ional/operário/auxiliar

Dirigente intermédio de 3.º e mais graus

21 771

62 870

84 641

Informátic o

1 860

917

2 777

M agistrado

1 573

2 332

3 905

Diplomata

245

101

346

Pessoal de Investigaç ão Científic a

672

727

1 399

Doc ente Ensino Universitário

7 962

5 811

13 773

Doc ente Ensino Superior Politéc nic o

4 563

4 315

8 878

26 003

90 597

116 600

Educ .Infânc ia e Doc . Ens. Básic o/Sec und.
Pessoal de Inspec ç ão

571

624

1 195

10 189

15 915

26 104

Enfermeiro

6 545

31 579

38 124

Téc . Diagnóstic o e Terapêutic a

1 627

6 280

7 907

241

1 514

1 755

4 085

5 227

9 312

M édic o

Téc nic o Superior de Saúde
Administraç ão Tributária e Aduaneira
Conservador e Notário

107

503

610

O fic ial dos Registos e do Notariado

695

3 298

3 993

O fic ial de Justiç a

2 636

4 642

7 278

26 855

3 389

30 244

1 458

773

2 231

Políc ia de Seguranç a Públic a

19 351

1 635

20 986

Guarda Nac ional Republic ana

21 023

1 351

22 374

591

149

740

Guarda Prisional

3 551

544

4 095

O utro Pessoal de Seguranç a

1 302

36

1 338

Forç as Armadas
Políc ia Judic iária

Serviç o Estrangeiros Fronteiras

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

No que respeita aos Ministérios, pertencentes à Administração Central, os
trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino representados consideram-se
distribuídos pelos seguintes Ministérios: Órgãos de Soberania e Entidades
Independentes, Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Administração
Interna, Ministério da Agricultura e do Mar, Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, Ministério da Defesa Nacional, Ministério da Educação e Ciência,
Ministério da Economia, Ministério das Finanças, Ministério da Justiça, Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Ministério da Saúde e Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social. (Tabela 2)
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Tabela 2 – Distribuição dos trabalhadores por Ministérios e por género

Unidade: postos de trabalho
Total
H
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

M

T

191 082

306 051

497 133

Órgãos de Soberania e Entidades Independentes

4 882

8 311

13 193

Presidência do Conselho de M inistros

1 813

3 087

4 900

M inistério da Administração Interna

42 690

4 894

47 584

M inistério da Agricultura e do M ar

2 998

3 498

6 496

767

1 134

1 901

M inistério da Defesa Nacional

29 493

6 647

36 140

M inistério da Educação e Ciência

50 382

153 698

204 080

M inistério da Economia

1 443

2 432

3 875

M inistério das Finanças

5 277

7 693

12 970

M inistério da Justiça

7 119

7 912

15 031

M inistério dos Negócios Estrangeiros

1 169

1 703

2 872

M inistério da Saúde

7 766

24 681

32 447

M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

1 394

3 261

4 655

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

No que se refere ao escalão etário, dos trabalhadores, do sexo masculino e sexo
feminino, da Administração Central Portuguesa, os mesmos foram agrupados da
seguinte forma, até aos 24 anos, dos 25 aos 34 anos, dos 35 aos 44 anos, dos 45 ao 54
anos, dos 55 aos 64 anos e 65 e mais anos, sendo estes distribuídos por carreira/ cargo e
por ministério.
Quanto ao nível de escolaridade, os trabalhadores, do sexo masculino e sexo
feminino, foram agrupados da seguinte forma, ensino básico, até ao 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário, 11º ano, 12º ano ou equivalente, ensino superior, bacharelato,
licenciatura, mestrado e doutoramento, sendo estes distribuídos por carreira/ cargo e por
ministério.
Quando observamos a Administração Central, os dados indicam-nos que,
claramente, o sexo feminino é aquele que predomina na estrutura da Administração
Central. (Gráfico 1)
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Gráfico 1 - Representatividade de géneros no universo da Administração Central

62%
38%

H

M

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Face ao exposto, analisando a taxa de feminização (Tabela 3), nos Ministérios,
verifica-se que os que dispõem de uma maior taxa de feminização são o Ministério da
Saúde,76%, Ministério da Educação e Ciência, 75%, e o Ministério da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social, 70%, em contra posição ao Ministério da Administração
Interna e o Ministério da Defesa Nacional, que apresentam uma taxa de feminização de
10% e 18%, respetivamente.
A justificação apresentada para estes dados por um dos dirigentes superiores
entrevistados foi a seguinte:
Estamos perante um fenómeno de natureza social e cultural, existem cargos em
que o perfil “homem” se enquadra melhor, tal como existem cargos em que o perfil
“mulher” se enquadra melhor. Acredito que o processo de combate à desigualdade irá
culminar com uma igualdade a todos os níveis.
Tabela 3 - Taxa de feminização por Ministérios

Unidade: postos de trabalho
H
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

M

Taxa de

T

feminização

191 082

306 051

497 133

62%

Órgãos de Soberania e Entidades Independentes

4 882

8 311

13 193

63%

Presidência do Conselho de M inistros

1 813

3 087

4 900

63%

M inistério da Administração Interna

42 690

4 894

47 584

10%

M inistério da Agricultura e do M ar

2 998

3 498

6 496

54%

767

1 134

1 901

60%

M inistério da Defesa Nacional

29 493

6 647

36 140

18%

M inistério da Educação e Ciência

50 382

153 698

204 080

75%

M inistério da Economia

1 443

2 432

3 875

63%

M inistério das Finanças

5 277

7 693

12 970

59%

M inistério da Justiça

7 119

7 912

15 031

53%

M inistério dos Negócios Estrangeiros

1 169

1 703

2 872

59%

M inistério da Saúde

7 766

24 681

32 447

76%

M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

1 394

3 261

4 655

70%

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Quando confrontamos o nível de escolaridade com o género nos Ministérios
(Tabela 4 e Gráfico 2), observamos que o nível de escolaridade que detém a maior
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percentagem de trabalhadores é o grau de licenciatura, 43%, em contraponto com o grau
de doutoramento, que apresenta uma percentagem ínfima de trabalhadores, apenas, 3%.
Tabela 4 - Distribuição dos trabalhadores nos Ministérios, por nível de escolaridade

Unidade: postos de trabalho
Repartição por sexo
Número de trabalhadores

em cada nível de
escolaridade

H
Ensino Básico
Ensino Secundário

Ensino Superior

M

T

H (%)

Até ao 2.º ciclo

14 713

25 409

40 122

3.º ciclo

30 623

26 814

57 437

11.º ano

11 444

13 316

24 760

12.º ano ou equiv.

48 215

47 878

Bacharelato

4 867

Licenciatura
M estrado
Doutoramento

M (%)

96 093

37%
53%
46%
50%

63%
47%
54%
50%

14 388

19 255

25%

75%

61 071

151 404

212 475

29%

71%

11 234

19 579

30 813

8 915

7 263

16 178

36%
55%

64%
45%

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Gráfico 2 -Trabalhadores segundo nível de escolaridade
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Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Assim, quando analisamos o grau de licenciatura (Tabela 5), o mesmo apresenta
uma taxa de feminização de 71%. O Ministério que detém mais trabalhadores
licenciados é o Ministério da Educação e Ciência, com 111 235 trabalhadores,
apresentado uma percentagem de 77% de feminização, seguidamente a este, encontra-se
o Ministério da Saúde, em que 15 239 trabalhadores, pertencentes a este organismo são
licenciados, o que apresenta uma taxa de 75% de feminização. Já o Ministério da
Economia é o que apresenta um menor número de trabalhadores licenciados, no entanto
apresenta uma taxa de feminização de 62%.
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Tabela 5 - Taxa de feminização por Ministérios e por nível de escolaridade licenciatura

Unidade: postos de trabalho
Licenciatura
H
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Órgãos de Soberania e Entidades Independentes

M

Taxa de

T

feminização

61 071

151 404

212 475

2 011

3 109

5 120

71%
61%

808

1 449

2 257

64%

M inistério da Administração Interna

2 697

858

3 555

24%

M inistério da Agricultura e do M ar

1 198

1 495

2 693

56%

376

575

951

60%

4 135

1 322

5 457

24%

Presidência do Conselho de M inistros

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia
M inistério da Defesa Nacional

25 868

85 367

111 235

77%

M inistério da Economia

693

1 146

1 839

62%

M inistério das Finanças

2 502

3 212

5 714

56%

M inistério da Justiça

1 423

2 227

3 650

61%

M inistério da Educação e Ciência

M inistério dos Negócios Estrangeiros
M inistério da Saúde
M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

554

857

1 411

61%

3 850

11 389

15 239

75%

772

2 024

2 796

72%

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

No que confere ao grau de doutoramento (Tabela 6), este apresenta uma taxa de
feminização de 45%, o que significa que existe uma maior representação do sexo
masculino neste grau académico. O Ministério que detém o maior número de
doutorados é, à semelhança do grau de licenciatura, o Ministério da Educação e Ciência,
com 15 070 trabalhadores doutorados, sendo o sexo masculino que predomina, quando
nos referimos a doutoramento. Também, o Ministério da Agricultura e do Mar apresenta
um elevado número de trabalhadores, no entanto, este apresenta uma taxa de
feminização positiva, 60%. O Ministério das Finanças apresenta uma taxa de
feminização, de trabalhadores doutorados, de 8%, dado que, neste ministério existe
apenas uma mulher com o grau de doutoramento.

Seminário de Investigação

Página 26

A Igualdade de Género na Administração Central Portuguesa
Tabela 6 - Taxa de feminização por Ministérios e por nível de escolaridade doutoramento

Unidade: postos de trabalho
Doutoramento
H
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

M

Taxa de

T

feminização

8 915

7 263

16 178

45%

Órgãos de Soberania e Entidades Independentes

39

20

59

34%

Presidência do Conselho de M inistros

24

24

48

50%

M inistério da Administração Interna

15

7

22

32%

M inistério da Agricultura e do M ar

70

104

174

60%

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia

47

66

113

58%

55

23

78

29%

8 342

6 728

15 070

45%

M inistério da Economia

90

71

161

44%

M inistério das Finanças

12

1

13

8%

M inistério da Justiça

11

16

27

59%

M inistério dos Negócios Estrangeiros

24

37

61

61%

M inistério da Saúde

35

66

101

65%

7

7

14

50%

M inistério da Defesa Nacional
M inistério da Educação e Ciência

M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Analisando os dados numa perspetiva escalão etário vs género, nos Ministérios
(Tabela 7 e Gráfico 3), verifica-se que o escalão etário prevalecente é o dos 45 aos 54,
seguidamente dos 35 aos 44, o que indica que a Administração Central Portuguesa não
detém trabalhadores muito jovens.
Tabela 7 - Distribuição dos trabalhadores nos Ministérios, por escalão etário e género

Unidade: postos de trabalho
Repartição por sexo em

Número de trabalhadores

cada escalão etário

H

M

T

Até aos 24 anos

9041

2362

11403

Dos 25 aos 34

33677

37585

71262

Dos 35 aos 44

56003

89711

145714

Dos 45 aos 54

57672

109839

167511

Dos 55 aos 64

32761

63667

96428

65 e mais anos

1928

2887

4815

H (%)

M (%)

79%
47%
38%
34%
34%
40%

21%
53%
62%
66%
66%
60%

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Gráfico 3 - Trabalhadores segundo escalão etário em que se situam

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015
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Relativamente ao escalão etário dos 45 aos 54 anos (Tabela 8), este apresenta
uma taxa de feminização de 66%. O Ministério que apresenta o maior número de
trabalhadores, com idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos, é o Ministério da
Educação e Ciência, com uma taxa de feminização de 78%. Seguidamente a este,
encontra-se o Ministério da Administração Interna, com um total de 14 179
trabalhadores pertencentes ao escalão etário dos 45 aos 54 anos, no entanto este
Ministério apresenta uma taxa de feminização de 10%, uma vez que é neste que se
inserem as forças de segurança, e estas são compostas na sua maioria por homens.
Tabela 8 - Taxa de feminização por Ministérios e por escalão etário dos 45 aos 54 anos

Unidade: postos de trabalho
Dos 45 aos 54

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Órgãos de Soberania e Entidades Independentes

Taxa de

H

M

T

57 672

109 839

167 511

1 957

3 467

5 424

64%

feminização
66%

665

1 303

1 968

66%

M inistério da Administração Interna

12 809

1 370

14 179

10%

M inistério da Agricultura e do M ar

1 123

1 395

2 518

55%

271

490

761

64%

6 164

1 280

7 444

17%

Presidência do Conselho de M inistros

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia
M inistério da Defesa Nacional

17 664

62 403

80 067

78%

M inistério da Economia

481

981

1 462

67%

M inistério das Finanças

1 686

2 950

4 636

64%

M inistério da Justiça

2 592

3 563

6 155

58%

M inistério da Educação e Ciência

M inistério dos Negócios Estrangeiros
M inistério da Saúde
M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

367

534

901

59%

1 570

7 139

8 709

82%

573

1 448

2 021

72%

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Já o escalão etário dos 35 aos 44 anos (Tabela 9) apresenta uma taxa de
feminização mais baixa, 62%. No entanto, o Ministério que apresenta o maior número
de trabalhadores é, também, o Ministério da Educação e Ciência, que apresenta uma
taxa de feminização de 75%, nos trabalhadores com idades compreendidas entre os 35 e
os 44 anos.

Seminário de Investigação

Página 28

A Igualdade de Género na Administração Central Portuguesa
Tabela 9 -Taxa de feminização por Ministérios e por escalão etário dos 35 aos 44 anos

Unidade: postos de trabalho
Dos35 aos 44
H
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

M

Taxa de

T

feminização

56 003

89 711

145 714

62%

1 336

2 440

3 776

65%

468

758

1 226

62%

15 782

1 361

17 143

8%

M inistério da Agricultura e do M ar

449

682

1 131

60%

M inistério do Ambiente, Ordenam. do Territ. e Energia

163

254

417

61%

Órgãos de Soberania e Entidades Independentes
Presidência do Conselho de M inistros
M inistério da Administração Interna

5 115

1 166

6 281

19%

15 004

46 170

61 174

75%

M inistério da Economia

422

681

1 103

62%

M inistério das Finanças

1 750

2 012

3 762

53%

M inistério da Justiça

2 980

2 120

5 100

42%

285

464

749

62%

2 061

7 493

9 554

78%

400

1 160

1 560

74%

M inistério da Defesa Nacional
M inistério da Educação e Ciência

M inistério dos Negócios Estrangeiros
M inistério da Saúde
M inistério da Solidariedade, Emprego e Segur. Social

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Estudando a estrutura da Administração Central, em Portugal, verificamos a
existência de cargos/ carreiras mais feminizados do que outros (Tabela 10),
nomeadamente, técnico superior de saúde, enfermeiro, oficial do registo e notariado,
conservador e notário, técnico de diagnóstico e terapêutica, bem como educador de
infância e docente do ensino básico/ secundário, assistente técnico/administrativo e
assistente operacional/ operário/ auxiliar. Apresentando-se as forças de segurança,
nomeadamente, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, guarda
prisional e outras forças de segurança, as forças armadas e representantes do poder
legislativo, como as mais masculinizadas.
Analisando as carreiras/ cargos da Administração Central, mais concretamente
aqueles que detém um grau de complexidade mais elevado (Gráfico 4 e Tabela 10),
verifica-se que no cargo de dirigente superior a taxa de feminização é de 33%, uma vez
que existem 1 179 dirigentes superiores, dos quais 386 são mulheres.
No cargo de dirigente intermédio, encontram-se inseridos 5 272 trabalhadores,
dos quais 2 854 pertencem ao sexo feminino e 2 418 pertencem ao sexo masculino, o
que faz com que esta apresente uma taxa de feminização de 54%.
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Gráfico 4 -Cargo de dirigente segundo o género
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Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Tabela 10 - Distribuição dos trabalhadores por carreira/ cargo e por género
Unidade: postos de trabalho
Número de trabalhadores
H

Repartiç ão por género
H (%)

M (%)

46

11

57

81%

19%

793

386

1 179

67%

33%

Dirigente superior de 1.º grau

268

80

348

77%

23%

Dirigente superior de 2.º grau

525

306

831

63%

37%

2 418

2 854

5 272

46%

54%

Dirigente intermédio de 1.º grau

893

881

1 774

50%

50%

Dirigente intermédio de 2.º grau

1 061

1 382

2 443

43%

57%

464

591

1 055

44%

56%

Téc nic o Superior

10 304

21 091

31 395

33%

67%

Assistente téc nic o/administrativo

12 045

36 580

48 625

25%

75%

Assist. operac ional/operário/auxiliar

21 771

62 870

84 641

26%

74%

Informátic o

1 860

917

2 777

67%

33%

M agistrado

1 573

2 332

3 905

40%

60%

Diplomata

245

101

346

71%

29%

Pessoal de Investigaç ão Científic a

672

727

1 399

48%

52%

Doc ente Ensino Universitário

7 962

5 811

13 773

58%

42%

Doc ente Ensino Superior Politéc nic o

4 563

4 315

8 878

51%

49%

26 003

90 597

116 600

22%

78%

571

624

1 195

48%

52%

10 189

15 915

26 104

39%

61%

Enfermeiro

6 545

31 579

38 124

17%

83%

Téc . Diagnóstic o e Terapêutic a

1 627

6 280

7 907

21%

79%

241

1 514

1 755

14%

86%

4 085

5 227

9 312

44%

56%

Conservador e Notário

107

503

610

18%

82%

Ofic ial dos Registos e do Notariado

695

3 298

3 993

17%

83%

2 636

4 642

7 278

36%

64%

26 855

3 389

30 244

89%

11%

1 458

773

2 231

65%

35%

Políc ia de Seguranç a Públic a

19 351

1 635

20 986

92%

8%

Guarda Nac ional Republic ana

21 023

1 351

22 374

94%

6%

591

149

740

80%

20%

Guarda Prisional

3 551

544

4 095

87%

13%

Outro Pessoal de Seguranç a

1 302

36

1 338

97%

3%

Representantes do poder legislativo
Dirigente superior:

Dirigente intermédio:

Dirigente intermédio de 3.º e mais graus

Educ .Infânc ia e Doc . Ens. Básic o/Sec und.
Pessoal de Inspec ç ão
M édic o

Téc nic o Superior de Saúde
Administraç ão Tributária e Aduaneira

Ofic ial de Justiç a
Forç as Armadas
Políc ia Judic iária

Serviç o Estrangeiros Fronteiras

M

T

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015
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Assim, considera-se pertinente analisar a distribuição dos dirigentes por género e
por escalão etário (Tabela 11), bem como, a distribuição dos dirigentes por género e
nível de escolaridade (Tabela 12).
Relativamente à distribuição dos dirigentes por género e por escalão etário, no
cargo de dirigente superior, no de 1º grau, verifica-se que o escalão etário prevalecente é
o de 55 aos 64 anos, sendo constituído maioritariamente por homens, no cargo de 2º
grau prevalece o escalão etário dos 45 aos 54 anos, sendo também, constituído
maioritariamente por homens. Relativamente ao cargo de dirigente superior, de 2º grau,
prevalece o escalão etário dos 45 aos 54 anos, sendo que, a maioria desses dirigentes
são mulheres.
No cargo de dirigente intermédio, nos três graus do mesmo, o escalão etário
prevalecente encontra-se compreendido entre os 45 e os 54 anos, sendo ainda possível
constatar que, neste escalão etário prevalece o sexo feminino.
Estes dados vão de encontro à resposta obtida por uma dirigente superior, de 1º
grau, quando questionada acerca da desigualdade de género na Administração Central:
Não considero que exista desigualdade relativamente ao género, até porque nunca senti
tal discriminação. Considero sim, que haja uma discriminação relativamente à idade,
em que quem é mais jovem tem mais dificuldade de acesso a cargos superiores, por se
considerar que ainda não adquiriu capacidades de liderança.
Tabela 11 - Distribuição dos dirigentes por género e escalão etário

Unidade: postos de trabalho
Dirigente superior

Dirigente intermédio

Dirigente superior de 1.º grau

Dirigente superior de 2.º grau

H

M

T

H

M

T

Dirigente intermédio de 1.º grau
H

M

T

Dirigente intermédio de 2.º grau
H

M

T

Dirigente intermédio de 3.º e mais graus
H

M

T

Até aos 24 anos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dos 25 aos 34

1

0

1

7

5

12

9

10

19

26

26

52

20

29

49

Dos 35 aos 44

27

12

39

114

77

191

206

249

455

380

527

907

154

218

372

Dos 45 aos 54

94

25

119

211

119

330

371

414

785

403

580

983

174

234

408

Dos 55 aos 64

113

35

148

171

100

271

282

201

483

245

244

489

115

101

216

65 e mais anos

33

8

41

22

5

27

25

7

32

7

5

12

1

9

10

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

No que confere à distribuição dos dirigentes por género e habilitações
académicas (Tabela 12), constata-se que a maioria dos dirigentes, superiores e
intermédios, possuí o grau de licenciado. Seguidamente o grau de mestrado e
doutoramento são os que detém mais trabalhadores.
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Tabela 12 - Distribuição dos dirigentes por género e habilitações académicas

Unidade: postos de trabalho
Dirigente superior
Dirigente superior de 1.º grau

Ensino Básico
Ensino Secundário

Ensino Superior

Ensino Básico
Ensino Secundário

Dirigente superior de 2.º grau Dirigente intermédio de 1.º grau Dirigente intermédio de 2.º grau Dirigente intermédio de 3.º e mais graus

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

Até ao 2.º ciclo

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

13

25

38

3.º ciclo

1

0

1

2

1

3

3

1

4

4

1

5

45

49

94

11.º ano

1

0

1

0

1

1

1

0

1

6

1

7

4

3

7

12.º ano ou equiv.

1

0

1

11

1

12

15

3

18

26

8

34

101

76

177

Bacharelato

2

0

2

3

4

7

6

3

9

24

12

36

24

13

37

Licenciatura

162

59

221

322

223

545

720

754

1 474

861

1 156

2 017

249

384

633

Mestrado

38

5

43

93

39

132

116

97

213

126

185

311

26

38

64

Doutoramento

63

16

79

94

37

131

30

23

53

14

19

33

2

3

5

Até ao 2.º ciclo

0,0% 0,0%
0,4% 0,0%
0,4% 0,0%
0,4% 0,0%
0,7% 0,0%
60,4% 73,8%
14,2% 6,3%
23,5% 20,0%

3.º ciclo
11.º ano
12.º ano ou equiv.
Bacharelato

Ensino Superior

Dirigente intermédio

Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

0,0% 0,0%
0,4% 0,3%
0,0% 0,3%
2,1% 0,3%
0,6% 1,3%
61,3% 72,9%
17,7% 12,7%
17,9% 12,1%

0,2% 0,0%
0,3% 0,1%
0,1% 0,0%
1,7% 0,3%
0,7% 0,3%
80,6% 85,6%
13,0% 11,0%
3,4% 2,6%

0,0% 0,0%
0,4% 0,1%
0,6% 0,1%
2,5% 0,6%
2,3% 0,9%
81,1% 83,6%
11,9% 13,4%
1,3% 1,4%

2,8% 4,2%
9,7% 8,3%
0,9% 0,5%
21,8% 12,9%
5,2% 2,2%
53,7% 65,0%
5,6% 6,4%
0,4% 0,5%

Fontes: DGAEP-SIOE (dados disponíveis em 31-07-2015); DGAEP/DEEP - BOEP n.º 13/ out 2015

Face ao exposto na Tabela 12, verifica-se que é o sexo masculino que detém o
maior grau de escolaridade, tal como refere um dos dirigentes superiores, de 2º grau:
Não existe género no que respeita ao recrutamento e seleção, este é feito
totalmente através do mérito. Na composição da short list não existe diferenciação em
relação ao género.
2.6 Principais conclusões
O presente relatório só foi possível de realizar devido ao protocolo que se
estabeleceu entre o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e a Direção-Geral
da Administração e do Emprego Público.
Em jeito de conclusão, ao estudo anteriormente exposto, foi possível alcançar
uma melhor perceção acerca da temática do género, mais concretamente na
Administração Central Portuguesa, este pretendeu encontrar a resposta à seguinte
pergunta:
De que modo a desigualdade de género se encontra patente na estrutura da
Administração Central? Estamos agora em melhores condições para dar resposta a esta
pergunta.
Face aos resultados expostos no ponto 2.5 é possível constatar que o nível de
escolaridade não influência a desigualdade de género na estrutura da Administração
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Central Portuguesa, uma vez que existem dirigentes com um grau de escolaridade mais
baixo e ainda assim assumem cargos de elevada complexidade.
No que respeita ao escalão etário, considera-se que este detém alguma influência
na estrutura da Administração Central, dado que o escalão etário prevalecente é aquele
compreendido entre os 45 e os 54 anos, sendo o escalão etário até aos 24 anos aquele
que detém menos trabalhadores.
No que respeita à temática do género, constata-se que este influência a estrutura,
de forma parcial. Uma vez que no que respeita ao sexo feminino, a Administração
Central Portuguesa possuí uma taxa de feminização de 62%. No entanto, no que se
refere aos cargos com um grau de complexidade mais elevado, mais concretamente o
cargo de dirigente superior de 1º grau, denota-se uma maior presença do sexo
masculino, indicando que, existe uma desigualdade, relativamente ao sexo feminino,
neste cargo. Quando questionada acerca deste último ponto, uma das dirigentes de 1º
grau entrevistadas refere:
No meu entender não existe desigualdade de género, relativamente ao sexo
feminino, nos cargos com um grau de complexidade mais elevado, existe sim uma
menor predisposição das mulheres para assumirem este tipo de cargos, uma vez que
exigem uma maior disponibilidade.
Assim, relativamente às hipóteses formuladas anteriormente, no ponto 2.3,
concluísse que 𝐻1 , o nível de escolaridade influência a desigualdade de género na
estrutura da Administração Central Portuguesa não se verifica.
𝐻3 , o género influência a desigualdade na estrutura da Administração Central
Portuguesa verifica-se, ainda que de forma parcial, uma vez que influência quando nos
referimos a cargos de complexidade elevada, nomeadamente, dirigente superior de 1º
grau.
Sendo 𝐻2 , o escalão etário influência a desigualdade de género na estrutura da
Administração Central Portuguesa comprovada.
É ainda possível constatar que, à semelhança de 2007, aquando o primeiro
estudo desenvolvido pelo INA, acerca da desigualdade de género, a Administração
Central Portuguesa depara-se perante uma segregação vertical, ou seja, a generalidade
dos trabalhadores públicos pertence ao sexo feminino, no entanto, é o sexo masculino
que predomina nos cargos de maior responsabilidade. Existindo uma assimetria de glass
wall, em que as mulheres se encontram, maioritariamente, afetas a organizações
redistributivas e a funções de prestação de cuidados, educação e administrativas. E uma
assimetria, ainda que parcial, de glass ceiling, em que existe dificuldade de acesso a
funções de dirigente.
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Capítulo 3 – Considerações Finais
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3. Considerações Finais
A frequência da Licenciatura em Administração Pública permitiu adquirir
ferramentas indispensáveis para as competências da área. Os conhecimentos teóricos
adquiridos, através da parte letiva, foram preponderantes. Com a realização do estágio
curricular, foi possível adquirir competências profissionais, que mais tarde, poderão vir
a auxiliar no percurso profissional.
A realização do estágio permitiu pôr em prática conhecimentos teóricos,
previamente adquiridos na componente letiva da Licenciatura, tendo contribuído para
aprofundar aspetos técnicos inerentes às atividades desenvolvidas. Sendo o estágio
curricular um elemento bastante enriquecedor.
O estágio curricular realizado na Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público proporcionou à estagiária uma ótima experiência. Desenvolver um estágio
numa instituição pública como a DGAEP foi um projeto muito gratificante e
proporcionou a clarificação de como a função pública desempenha os seus projetos.
Ao longo deste trabalho foi possível constatar que apesar da taxa de feminização
na Administração Central ser de 62%, ainda se verificam algumas disparidades em
relação às mulheres, nomeadamente quando nos referimos a cargos de elevada
complexidade.
A maior limitação sentida no desenvolver do estudo relaciona-se com o facto de
alguns dirigentes não se mostrarem tão disponíveis, quanto o desejado, para este
processo e oferecerem, por isso, alguma resistência. Sem dúvida que este processo foi
um verdadeiro desafio, por exemplo, apesar das medidas levadas a cabo pelos governos
constitucionais de modo a combater a desigualdade de género, esta ainda não se
encontra transversalmente concluída.
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Anexos
1. Cronograma DGAEP
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2. Ranking das diferenças de género, segundo Global Gender Index
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