FASCÍCULO III

COMO SER UM/A AGENTE PARA A
MUDANÇA – RECOMENDAÇÕES PARA A
INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Com a colaboração de:

FASCÍCULO III

INTRODUÇÃO
A implementação de estratégias e práticas que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e
homens no mundo do trabalho e na sociedade em geral constitui um desafio actualmente. As instituições
que as pretendam prosseguir deverão em primeiro lugar, proceder a uma avaliação das situações de trabalho
existentes na sua organização.
A adopção de uma política de Igualdade de Género e consequentemente a implementação de práticas
facilitadoras da Conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida profissional, não é um método estático
e unidimensional, devendo fazer-se uma reflexão em torno de alguns aspectos, tais como:

Contexto institucional
O que resulta numa organização poderá não ser o adequado para a minha;

Actualização
A sociedade está em constante mudança, as organizações devem adaptar-se a estas mutações, tendo
presente as várias normas em vigor, actualizando também as medidas promotoras da Igualdade de acordo
com as necessidades de todos/as;

Consciencialização
Pensar que a introdução de uma medida não resolve nada… não é um bom caminho. A introdução de qualquer
medida inovadora e promotora da Igualdade pode começar a fazer diferença. É importante perceber que o
estar atento/a às necessidades/dificuldades dos/as colaboradores/as poderá constituir um passo fundamental
para a incorporação do princípio da Igualdade de Género na instituição.

Formalização
Embora pense que na minha instituição algumas medidas e procedimentos já existem, poderá acontecer que
nem todos/as tenham o mesmo grau de informação, sendo por isso necessário que as medidas propostas
para uma plena integração do princípio da igualdade sejam divulgadas junto de todos e todas.
Assim e dada a heterogeneidade não só das várias Cáritas Diocesanas que constituem a rede Cáritas em
Portugal, como também de outras instituições sensibilizadas para a integração deste princípio será necessário
que cada Mediador/a e/ou agente para a mudança tenha em consideração as características específicas
inerentes à sua organização.
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FASCÍCULO III

I. Propostas de Intervenção para a Mudança
De forma a facilitar a introdução de medidas que possam contribuir para uma efectiva Igualdade de Género
na instituição, serão apresentadas de seguida algumas actividades que o/a Mediador/a para a Igualdade
poderá dinamizar na sua organização, as quais se encontram organizadas de acordo com um cronograma
anual, com vista a facilitar a sua planificação e consequente implementação.
Paralelamente às actividades propostas o/a Mediador/a para a Igualdade deverá, sempre que sentir
necessidade, realizar outras diferentes das apresentadas, as quais se afigurem como pertinentes para a
obtenção dos resultados esperados.

1. Auscultar as dificuldades
sentidas pelo/as
colaboradores/as da instituição
2. Agenciar reuniões com os/as
responsáveis pelas diferentes
áreas funcionais da instituição
3. Divulgar informações relativas
às temáticas da Igualdade de
Género e Conciliação
4. Enviar um e-mail a todos/as
os/as colaboradores/as e
Direcção com artigos relacionados
com as temáticas da igualdade
de Género e Conciliação
5. Apostar na auto-formação
6. Organizar uma Sessão
de Trabalho subordinada às
temáticas da Igualdade de
Género e Conciliação
7. Impulsionar a realização de
dias temáticos
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AGENDA DO/A MEDIADOR/A PARA A IGUALDADE

FASCÍCULO III

1. AUSCULTAR AS DIFICULDADES SENTIDAS
PELOS/AS COLABORADORES/AS
O/a Mediador/a para a Igualdade deverá auscultar as necessidades e os problemas que vão surgindo na
instituição ao nível da Igualdade de Género e conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida profissional,
por forma a poder dar respostas eficazes e adequadas a cada situação. Para facilitar o processo de recolha
de informação sobre as necessidades dos/as colaboradores/as poderá desenvolver algumas actividades,
nomeadamente:

1.1 – CONSTRUÇÃO DE UMA “CAIXA PARA A IGUALDADE”
Colocar uma caixa num local de circulação dos/as colaboradores/as onde estes/as poderão colocar as suas
opiniões, expectativas e dificuldades relativamente à questão da conciliação entre a vida familiar e pessoal
e a vida profissional (incluindo não só a família mas também a formação e o exercício de práticas de
cidadania), bem como a existência de desigualdades no domínio das funções desempenhadas por homens
e por mulheres e na progressão das respectivas carreiras profissionais.
Etapas:
• Informar a Direcção da instituição relativamente aos objectivos desta iniciativa;
• Informar os/as colaboradores/as sobre o objectivo da caixa e o local de acesso;
• Abrir regularmente a caixa por forma a auscultar as dificuldades/necessidades do pessoal, e compilá-las
no sentido de as abordar nas reuniões anuais com a Direcção e restantes departamentos;

1.2 – REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM OS COLABORADORES E AS COLABORADORAS
O/a Mediador/a poderá optar por reunir com os/as colaboradores/as de forma a auscultar as suas reais
necessidades, utilizando para o efeito uma Ficha de Registo, a qual poderá ter como base o modelo sugerido
em anexo ou outro considerado como mais adequado à instituição.
Plano de trabalho:
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FASCÍCULO III

2. MOBILIZAR OS/AS RESPONSÁVEIS PELAS
PRINCIPAIS ÁREAS FUNCIONAIS DA INSTITUIÇÃO
PARA A IMPORTÂNCIA DA TEMÁTICA DA
IGUALDADE DE GÉNERO
O/a Mediador/a para a Igualdade deverá garantir o envolvimento de toda a Direcção na implementação
de medidas promotoras da Igualdade de Género e da Conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida
profissional. Para tal, sugerimos a realização das seguintes reuniões de trabalho:

2.1. AGENDAR UMA REUNIÃO COM O/A RESPONSÁVEL PELOS RECURSOS HUMANOS
A sustentabilidade de uma instituição passa em grande medida pela gestão dos seus recursos humanos,
a qual deverá ter como uma das suas principais preocupações o bem-estar, a realização e a qualidade de
vida dos/as seus/suas colaboradores/as. Deste modo, será importante que todos/as os/as intervenientes
no processo de mudança sejam detentores/as de informação sobre as necessidades/dificuldades sentidas
por estes/as.
Proposta Prática - Realização de 1 Reunião Anual
Duração: aproximadamente 1 hora.
Objectivo: implicar os/as responsáveis pelos Recursos Humanos na efectivação de uma política para a
Igualdade de Género.
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2.2. AGENDAR UMA REUNIÃO COM A DIRECÇÃO
Promover um conjunto de acções que potenciem a incorporação do princípio da Igualdade de Género numa
instituição, passa em grande medida por sensibilizar os órgãos decisores, uma vez que é a eles que compete
fazer as devidas reavaliações e adaptações na organização laboral, tendo em conta as transformações sociais
em curso nas esferas socioprofissional e familiar.
Proposta Prática - Realização de 1 reunião Anual
Duração: aproximadamente 1 hora
Objectivo: Sensibilizar para a importância da inclusão do princípio da Igualdade de Género.
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2.3. AGENDAR UMA REUNIÃO COM O/A RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO E MARKETING
Uma instituição que integre o princípio da Igualdade de Género tem a responsabilidade acrescida de o
incorporar não só ao nível dos procedimentos internos, mas também nas mensagens que passa para o
exterior. Nesse sentido todas as estratégias e mecanismos de comunicação da instituição, bem como o
seu conteúdo, terminologia e imagens utilizadas deverão incorporar e contribuir de forma pró-activa para a
disseminação da Igualdade de Género.
Proposta Prática - Realização de 1 reunião anual
Duração: aproximadamente 1 hora.
Objectivo: Sensibilizar para a importância da adopção de mecanismos de comunicação externa promotores
do princípio da Igualdade de Género, bem como da utilização de imagens e de uma linguagem inclusivas.
Plano de trabalho:
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3. DIVULGAR INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS TEMÁTICAS
DA IGUALDADE DE GÉNERO E CONCILIAÇÃO
A instituição poderá utilizar um placard (a afixar por exemplo no refeitório ou na sala de pessoal, etc.) para
desenvolver actividades que apelem ao conhecimento e sensibilidade para as questões relacionadas com a
Igualdade de Género, bem como para disponibilizar informações úteis e actualizadas aos/às colaboradores/as,
tais como:
• Direitos e deveres dos/as colaboradores/as em matéria de igualdade e não discriminação;
• Legislação laboral;
• Informação sobre os serviços de apoio à família que a instituição dispõe para os/as colaboradores/as.
Para a concretização e dinamização desta actividade o/a Mediador/a para a Igualdade deverá socorrer-se de:
• Informações disponibilizadas nos fascículos que são parte integrante do presente caderno prático;
• Cartazes temáticos produzidos no âmbito do projecto, cujos conteúdos pretendem responder às lacunas
identificadas no diagnóstico efectuado, ao nível da informação sobre as temáticas da Igualdade
de Género e da Conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida profissional. Nestes cartazes
serão também incluídos a identificação e os contactos do/a Mediador/a para a Igualdade com vista
a possibilitar à obtenção, por parte dos/as colaboradores/as, de informação mais aprofundada, bem
como a clarificação de eventuais dúvidas.
• Sites das entidades com atribuições nesta matéria, nomeadamente:
www.cig.gov.pt, www.cite.gov.pt, www.mtss.gov.pt, www.seg-social.pt
• Materiais informativos (folhetos, livros, publicações, etc.) disponibilizados gratuitamente pelas
entidades referidas no ponto anterior.
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FASCÍCULO III

4. ENVIAR UM E-MAIL A TODOS/AS OS/AS
COLABORADORES/AS E DIRECÇÃO COM ARTIGOS
RELACIONADOS COM AS TEMÁTICAS DA
IGUALDADE DE GÉNERO E CONCILIAÇÃO
Cientes que a informação é um factor essencial para consciencializar todos e todas para uma vivência salutar
em ambiente de Igualdade de Oportunidades entre homens e mulheres, o/a Mediador/a para a Igualdade
poderá dinamizar actividades que proporcionem um conhecimento sobre a temática da Igualdade de Género,
nomeadamente através:
• Do envio via e-mail de artigos relacionados com a temática da Igualdade Género com uma periodicidade
quadrimestral, a todos/as os/as colaboradores/as ou a responsáveis por áreas funcionais da instituição
que disseminarão essa informação;
• Da divulgação junto de todos/as os/as colaboradores/as da existência do Centro de Recursos da
Cáritas e da informação nele disponibilizada.
Pistas de operacionalização:
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5. APOSTAR NA AUTO-FORMAÇÃO
Um dos principais factores de sucesso de uma instituição prende-se com a sua aposta na formação contínua
dos/as seus/suas colaboradores/as, a qual deverá permitir a melhoria constante dos seus conhecimentos e
competências profissionais.
Tendo em conta o papel chave que o/a Mediador/a para a Igualdade desempenha na implementação do
princípio da Igualdade de Género no seio da instituição onde colabora, torna-se necessário que este/a invista
fortemente na sua auto-formação, de modo a dotar-se das competências necessárias para mais facilmente
poder constituir-se como um/a agente para a mudança.
Assim, o/a Mediador/a para a Igualdade deverá:
• Estar atento/a a acções de formação, seminários, workshops e eventos relacionados com a temática
da Igualdade de Género, propondo à Direcção a participação nestes eventos.
• Consultar periodicamente os sites das instituições que promovem eventos no âmbito da Igualdade
de Oportunidades entre mulheres e homens, como por exemplo:
www.cig.gov.pt
www.mtss.gov.pt
www.poph.qren.pt
www.cite.gov.pt
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FASCÍCULO III

6. ORGANIZAR UMA SESSÃO DE TRABALHO
SUBORDINADA ÀS TEMÁTICAS DA IGUALDADE DE
GÉNERO E CONCILIAÇÃO
Com vista à facilitação do processo de auscultação das opiniões de colaboradores/as, dirigentes e voluntários/as,
acerca da incorporação do princípio da Igualdade de Género na instituição, o/a Mediador/a para a Igualdade
deverá promover a existência de um espaço de reflexão e debate, onde todos/as poderão partilhar as suas
experiências, sedimentar os seus conhecimentos e sugerir acções de melhoria nomeadamente no que diz
respeito à adopção de medidas de conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida profissional, ou outras
consideradas pertinentes pela direcção ou pessoal técnico e auxiliar, para o exercício das suas funções.
Proposta prática: Realizar uma sessão de trabalho denominada – “O Estado da Igualdade”
Objectivo: Organizar anualmente uma sessão de trabalho que possa contribuir para a promoção e incentivo à
participação dos/as colaboradores/as na definição das medidas conducentes à implementação da Igualdade
de Género na Instituição.
Sugestões de Operacionalização:
1. Contactar as entidades de natureza pública que promovem a igualdade de oportunidades entre as mulheres
e os homens e que zelam pela difusão e aplicação da legislação (CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género; CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), com vista a poderem apresentar
uma comunicação sobre a situação da Igualdade de Género actualmente e sensibilizarem para importância
da adopção deste princípio pelas instituições.
2. Convidar a Direcção a apresentar junto dos/as restantes colaboradores/as quais as medidas promotoras
da Igualdade de Género e facilitadoras da conciliação existentes na instituição.
3. Convidar 2 ou 3 Mediadores/as para a Igualdade a apresentar o seu testemunho enquanto Agente para a
Mudança na sua organização, incentivando deste modo o estabelecimento de contactos e a disseminação
de boas práticas entre as diferentes Cáritas Diocesanas ou outras organizações.
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7. IMPULSIONAR A REALIZAÇÃO DE DIAS TEMÁTICOS
Uma das formas que se poderá utilizar para se proceder a uma sensibilização para esta temática poderá
passar pelo recurso a uma metodologia inovadora e lúdico-pedagógica, tirando partido da comemoração de
dias instituídos internacionalmente, cujo carácter se reveste de particular importância nesta área.
Proposta prática: Realização de actividades promotoras da Igualdade de Género em dias temáticos:
Dia do Pai
• Disponibilizar a todos os colaboradores do sexo masculino (e no caso de Cáritas Diocesanas ou outras
organizações que disponham de valências de apoio à Infância e Juventude, aos pais das crianças
que as frequentam), um exemplar da brochura “PARENTALIDADE – Bom para os Pais, Melhor para os
Filhos”, in www.cite.gov.pt, “Direitos da Parentalidade”, in www.cgtp.pt
• Nas Cáritas Diocesanas ou outras organizações cujos equipamentos disponham de valências de apoio
à Infância e Juventude, propor a realização de actividades que incentivem a participação do homem
na esfera familiar. Exemplo: “Uma Ida ao Médico” - Simular com os meninos uma ida ao médico com
os/as filhos/as.
Dia da Mãe
• Nas Cáritas Diocesanas ou outras organizações cujos equipamentos disponham de valências de apoio
à Infância e Juventude, propor a realização de actividades que incentivem a partilha de tarefas entre
os diversos membros da família.
Dia da Mulher
• Nas Cáritas Diocesanas ou outras organizações cujos equipamentos disponham de valências de apoio à
Infância e Juventude, propor a realização de actividades que incentivem a Igualdade de Género (exemplo:
convidar mulheres com profissões tradicionalmente masculinas para apresentarem o seu trabalho).

Conclusão
As sugestões apresentadas neste fascículo são apenas algumas das que poderão ser operacionalizadas
pelo/a Mediador/a para a Igualdade na sua instituição.
No entanto e visto que se pretende que o Mediador ou a Mediadora para a Igualdade seja um/a conhecedor/a
privilegiado/a da realidade da sua instituição, este/a poderá desenvolver um conjunto de outras actividades
que considere pertinentes e adequadas ao seu ambiente institucional, podendo inclusive e desejavelmente
disseminar essas suas sugestões junto de outros/as mediadores/as.
Fica lançado o desafio…
Bom trabalho!
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ANEXOS

FASCÍCULO III

ANEXO I - FICHA DE REGISTO

Sector de actividade/departamento

Dificuldades apresentadas
Horário de trabalho
Discriminação sexual
Condições de trabalho

Sexo

Acesso à formação
Outras

H

M

Observações
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ANEXO II - LISTAGEM DE NOVAS FORMAS
DE ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO
Flexibilidade de Horário – Entende-se por flexibilidade de horário aquele em que o trabalhador pode escolher,
dentro de certos limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho diário. A flexibilidade
de horário deve:
a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com duração igual a metade do período normal de
trabalho diário;
b) Indicar os períodos para início e termo do trabalho normal diário, cada um com duração não inferior a um
terço do período normal de trabalho diário, podendo esta duração ser reduzida na medida do necessário
para que o horário se contenha dentro do período de funcionamento do estabelecimento;
c) Estabelecer um período para intervalo de descanso não superior a duas horas.
Fonte: Glossário do Produto Passos para a Conciliação – Ferramenta de Autodiagnóstico Organizacional, Projecto Compasso, 2008;

Isenção de Horário – Regime de prestação de trabalho sem sujeição aos limites máximos dos períodos normais
de trabalho, com direito a uma retribuição especial, que não será inferior à remuneração correspondente
a uma hora de trabalho suplementar por dia (artºs 14º e 15º do Dec.-Lei nº 409/71, de 27 de Setembro).
Fonte: Glossário do Portal Universos de Conciliação www.conciliar.pt

Jornada Contínua de Trabalho – Redução do dia de trabalho, comprimindo-o. É considerada uma forma de
trabalho efectiva e de tempo completo e é desempenhado de forma seguida apenas com interrupções de
30 minutos, devendo estas ser incluídas na própria duração diária de trabalho.
Fonte: Glossário do Produto Passos para a Conciliação – Ferramenta de Autodiagnóstico Organizacional, Projecto Compasso, 2008;

Saldo de horas – A acumulação de várias horas ou dias de trabalho no quadro desta modalidade pode vir a
ser utilizada em alturas em que é necessário tratar de assuntos da vida privada ou em pequenos períodos
de férias associados a feriados ou fins-de-semana.
Fonte: Manual de Formação em Igualdade de Oportunidades entre homens e mulheres, CITE, 2003;

Semana de trabalho comprimida – medida de compactação do horário de trabalho, que consiste no aumento
do número de horas de trabalho diário, por forma a garantir a redução da semana de trabalho para 4 dias
ou 4 dias e meio.
Fonte: Glossário do Produto Passos para a Conciliação – Ferramenta de Autodiagnóstico Organizacional, Projecto Compasso, 2008;

Teletrabalho – Forma de organização que tem subjacente a ideia de flexibilidade organizacional e que assenta
no exercício do trabalho à distância de um modo autónomo, utilizando as novas tecnologias de informação
e comunicação, que permitem um contacto directo entre o teletrabalhador e o empregador.
Fonte: Glossário do Produto Passos para a Conciliação – Ferramenta de Autodiagnóstico Organizacional, Projecto Compasso, 2008;

Trabalho a Tempo Parcial - O que corresponde a um período normal de trabalho semanal igual ou inferior a
75% do praticado a tempo completo numa situação comparável (artº 1º da Lei nº 103/99, de 26 de Julho).
Fonte: Glossário do Portal Universos de Conciliação www.conciliar.pt

Trabalho no Domicílio – Trabalho remunerado realizado por uma pessoa em sua casa ou outras instalações da
sua escolha, que não o local de trabalho do empregador, e que resulta num produto ou serviço especificado
por este, independentemente de quem fornece o equipamento, os materiais e outros elementos usados.
Fonte: “A Igualdade em 100 Palavras” Glossário de termos sobre a Igualdade entre homens e mulheres, Comissão Europeia, 1998
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ANEXO III - LISTA DE PROCEDIMENTOS PARA A
INCORPORAÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO NA
POLÍTICA DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃo
DIMENSÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO NA POLÍTICA DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO
Definir processos de recrutamento e selecção neutros, nos quais não exista implicação directa do
sexo dos/as candidatos/as;
Privilegiar a constituição de equipas de recrutamento e selecção mistas, assegurando sempre que
possível o princípio da paridade entre mulheres e homens;
Não mencionar nos anúncios de emprego, o sexo pretendido para a execução de determinada
função, adoptando sempre a designação M/F;
Encorajar a candidatura e selecção de candidatos/as do sexo sub-representado em determinadas
categorias profissionais;
Proceder ao tratamento de toda a informação relativa à gestão de recursos humanos da instituição
por sexo (por exemplo, o balanço social, os quadros de pessoal, os relatórios de recrutamento e
selecção, etc).
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ANEXO IV - EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS
EM IGUALDADE DE GÉNERO DESENVOLVIDAS
NOUTRAS ORGANIZAÇÕES E BENEFÍCIOS
RESULTANTES DA SUA INTRODUÇÃo
EXEMPLOS DE MEDIDAS ADOPTADAS NO ÂMBITO DA IGUALDADE DE GÉNERO E
CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA FAMILIAR E PESSOAL E A VIDA PROFISSIONAL
Apresentam-se de seguida alguns exemplos de medidas adoptadas por outras entidades, relativamente
à incorporação do princípio da Igualdade de Género e à facilitação da Conciliação entre a vida familiar e
pessoal e a vida profissional, os quais poderão servir de base de inspiração para a adopção de práticas
similares na instituição.
Nota: Apesar de ter sido feito um levantamento exaustivo acerca de medidas facilitadoras da Igualdade de
Género em instituições do terceiro sector, os exemplos encontrados foram reduzidos, pelo que optámos por
apresentar também, alguns exemplos de medidas implementadas em contexto empresarial, que consideramos
passíveis de ser transpostas para uma instituição como a Cáritas em Portugal, ou outra que se paute pelos
mesmos princípios.

BANCOS DO TEMPO
A instituição GRAAL lançou no início de 2001, com o apoio da CIG e da CITE, a metodologia de implementação
dos Bancos do Tempo. Esta metodologia tem como finalidade a criação de uma rede de infra-estruturas de
apoio social assente na gestão do tempo para a troca de serviços.
Objectivos
• Apoiar a família e a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar através da oferta de soluções
práticas da organização da vida quotidiana;
• Construir uma cultura de solidariedade e promover o sentido de comunidade, o encontro de pessoas
que convivem nos mesmos espaços, a colaboração entre gerações e a construção de relações sociais
mais humanas;
• Valorizar o tempo e o cuidado dos outros, estimular os talentos e promover o reconhecimento das
capacidades de cada um;
• Promover a cooperação entre várias entidades públicas ou privadas.
Para mais informações: www.graal.org.pt
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ESPAÇO T – ASSOCIAÇÃO PARA APOIO À INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
O regulamento interno do Espaço T prevê que os/as seus/suas colaboradores/as podem usufruir de horas,
para assistência à família e para outros fins pessoais, devendo estas ser compensadas noutros dias.
Havendo picos de trabalho, pode, por vezes, ser necessário trabalhar em fins-de-semana ou feriados, sendo
nesses casos, o trabalho suplementar compensado num período igual ao dobro das horas suplementares
trabalhadas, o qual pode ser gozado pelos/as colaboradores/as quando estes quiserem.
De igual modo, é permitida a permanência no local e tempo de trabalho dos/as filhos/as dos/as colaboradores/as,
quando tal presença seja necessária, por exemplo, por motivos de saúde ou incompatibilidade de horários,
e desde que esta permanência não constitua um elemento perturbador para os demais.
Para mais informações: www.espacot.pt

ADE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E EMPREGO
A ADE – Associação para o Desenvolvimento e Emprego, prevê na sua política de promoção da Igualdade
de Género, consubstanciada no seu “Regulamento de Políticas Internas de Igualdade e Qualidade” diversas
formas de flexibilização do tempo de trabalho, entre as quais se podem destacar:
• a aposta em postos de trabalho assentes sobretudo no cumprimento de objectivos;
• teletrabalho/trabalho a partir de casa;
• a facilitação informal de ausências por motivos pessoais;
• acesso prioritário às diversas formas de trabalho flexível por parte dos/as trabalhadores/as com
filhos/as com idade inferior a 3 anos;
• acréscimo da Licença de Maternidade em 10 dias.

BEIRA SERRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Esta associação capitaliza as horas de trabalho diário e/ou semanal suplementares, para a utilização posterior
de tempo livre. Mediante as necessidades familiares e/ou pessoais dos/as seus/suas colaboradores/as.
Para mais informações: www.beiraserra.pt
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TAVARES DE OLIVEIRA – ASSESSORES E CONSULTORES DE EMPRESAS, LDA
A preocupação desta empresa com a temática da Igualdade de Género revela-se sobretudo na forma como
esta é debatida nas reuniões que ocorrem com uma frequência semanal, bem como no cuidado na redacção
da documentação, integrando os géneros feminino e masculino.
Outras medidas a destacar:
• Possibilidade de concentrar o tempo normal de trabalho num menor número de dias, bem como
a adopção de outras medidas, formais e informais, de flexibilizar o horário de acordo com as
necessidades dos/as colaboradores/as e as dos projectos em que estes/as estão inseridos/as;
• Existência de um refeitório e um bar a preços muito reduzidos, ao qual também têm acesso os/as
filhos/as dos colaboradores e colaboradoras;
• Aposta na promoção de bons canais de comunicação entre os diversos níveis hierárquicos, sendo os/as
colaboradores/as auscultados/as, em reuniões semanais marcadas para o efeito, sobre assuntos como
os novos métodos de trabalho, ou futuras actividades que se pretendem realizar.

BENEFÍCIOS DA INCORPORAÇÃO DO PRINCíPIO
DA IGUALDADE DE GÉNERO NA INSTITUIÇÃO
A adopção de algumas das boas práticas aqui referidas ou de outras, relativamente à incorporação do
princípio da Igualdade de Género na instituição, contribuirá, certamente para a melhoria da qualidade de vida
e do bem-estar dos/as colaboradores/as, bem como para a melhoria da qualidade dos serviços prestados,
proporcionando benefícios que se podem traduzir em:
• Valorização da imagem da instituição, na comunidade envolvente e a nível nacional e internacional;
• Diversificação do leque de profissionais interessados/as em colaborar com uma instituição que lhes
proporciona a vantagem de desempenhar a sua actividade num ambiente de trabalho potenciador
da Igualdade e em consonância com as suas responsabilidades familiares;
• Aumento da motivação de colaboradores e colaboradoras e consequente aumento da criatividade e
produtividade;
• Melhoria dos processos de comunicação entre colaboradores/as e Direcção;
• Possibilidade de apresentação de candidaturas a fundos comunitários e a prémios na área da
Igualdade de Género, os quais possibilitam o desenvolvimento de novos projectos e actividades e o
reconhecimento das preocupações da instituição neste âmbito;
• Possibilidade de a instituição passar a ser identificada como modelo de boas práticas a seguir por
entidades congéneres.
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ANEXO V - LISTAGEM DE MEDIDAS FACILITADORAS
DA IGUALDADE DE GÉNERO E CONCILIAÇÃO
PASSÍVEIS DE SER INTRODUZIDAS NA INSTITUIÇÃo
MEDIDAS FACILITADORAS DA IGUALDADE DE GÉNERO E CONCILIAÇÃO
Incorporar nos conteúdos programáticos dos diferentes cursos de formação a desenvolver, um módulo
relacionado com a questão da Igualdade de Género;
Promover ou facilitar o acesso a acções de formação profissional qualificante e de reconversão
profissional em horário laboral, de forma previamente acordada entre as partes, de modo a não prejudicar
o desenvolvimento das actividades da instituição;
Criação de incentivos à maior participação dos homens na vida familiar, como por exemplo implementar
“O dia do Pai”, atribuindo a cada colaborador do sexo masculino um dia por mês para que este possa
passar mais tempo com os/as seus/suas filhos/as;
Proporcionar aos/às colaboradores/as a possibilidade de deixarem as suas crianças nos serviços de
apoio à infância da instituição com benefício de trabalhador/a;
Criação de licenças de apoio à família para pais e mães ou colaboradores/as com outros/as dependentes
a cargo, com durações superiores às previstas na lei;
Implementação de medidas especificas que favoreçam a reintegração na vida activa de colaboradores/as
que tenham interrompido a sua carreira por motivos familiares;
Promover acções de formação/sensibilização em “Promoção de Competências Parentais”;
Alargar, por iniciativa própria da instituição, o período de licença parental a ser gozado pelo pai.
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ANEXO VI - EXEMPLOS DE PROGRAMAS
E INICIATIVAS PROMOTORES DA
IGUALDADE DE GÉNERO
QREN – PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO
O Eixo 7 – Igualdade de Género, do POPH – Programa Operacional Potencial Humano, tem como objectivo
fundamental, difundir uma cultura de igualdade através da integração da perspectiva de género nas
estratégias de educação e formação, a igualdade de oportunidades no acesso e na participação no mercado
de trabalho, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a prevenção da violência de género e a promoção
da eficiência dos instrumentos de política pública na promoção da igualdade de género e de capacitação
dos actores relevantes para a sua prossecução.
Objectivos:
• Aumentar a eficiência dos instrumentos de política pública na promoção da igualdade de género e
do seu sistema de governação;
• Reforçar o papel da Sociedade Civil como agente estruturante para a Igualdade de Género;
• Difundir os valores da Igualdade de Género através da educação e informação;
• Promover a igualdade de oportunidades no acesso e na participação no mercado de trabalho,
assumindo a prioridade de combater a segregação horizontal e vertical do mercado de trabalho e a
desigualdade salarial;
• Promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando prioridade à criação de
condições de paridade na harmonização das responsabilidades profissionais e familiares;
• Prevenir a violência de género, incluindo a violência doméstica e o tráfico de seres humanos.
Para mais informações: www.poph.qren.pt
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PRÉMIO “IGUALDADE É QUALIDADE”
Desenvolvido pela CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o Prémio Igualdade é
Qualidade é uma distinção de prestígio que visa distinguir as empresas e/ou entidades que promovam
acções positivas na área da Igualdade e da Qualidade no trabalho, no emprego e na formação profissional
para mulheres e homens.
Objectivos:
• Combater a segregação no mercado de trabalho;
• Reduzir as desigualdades nos ganhos médios mensais entre as mulheres e os homens;
• Reduzir o diferencial entre as taxas de desemprego das mulheres e dos homens;
• Melhorar a qualidade das condições de trabalho;
• Criar as condições para progressos na contratação colectiva;
• Aumentar a participação das mulheres na formação profissional qualificante;
• Apoiar o emprego das mulheres;
• Valorizar competências adquiridas em contexto profissional, familiar e social;
• Introduzir na cultura das organizações, designadamente das empresas, a ideia de que a conciliação
da actividade profissional e da vida familiar é um direito e um dever dos trabalhadores e das
trabalhadoras;
• Promover a sensibilização à igualdade de oportunidades.
Para mais informações: www.cite.gov.pt
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PROGRESS – PROGRAMA COMUNITÁRIO PARA O EMPREGO E A SOLIDARIEDADE
O programa PROGRESS visa conceder apoio financeiro à aplicação dos objectivos da União Europeia no
domínio do emprego e dos assuntos sociais, no período 2007 – 2013, contribuindo assim para a realização
dos objectivos da estratégia de Lisboa.
O programa divide-se em cinco vertentes que correspondem a cinco grandes domínios de acção: emprego,
protecção e inclusão sociais, condições de trabalho, luta contra a discriminação e diversidade e igualdade
entre homens e mulheres. Os principais objectivos do programa no que diz respeito à Igualdade de Género
são:
• Melhorar a compreensão da situação relativa às questões da igualdade entre homens e mulheres e
a sua integração nas políticas comunitárias, em especial através da realização de análises e estudos
e do desenvolvimento de estatísticas e indicadores, bem como avaliando o impacto de legislação,
políticas e práticas existentes;
• Apoiar a aplicação da legislação da UE em matéria de igualdade entre homens e mulheres, mediante
um acompanhamento reforçado, a formação de profissionais neste domínio e a ligação em rede dos
organismos especializados;
• Sensibilizar, divulgar informações e promover o debate sobre os principais desafios e aspectos
políticos em matéria de igualdade entre homens e mulheres e de integração deste princípio em todas
as políticas comunitárias;
• Desenvolver a capacidade das principais redes da UE (por exemplo de peritos nacionais ou de
organizações não governamentais) para perseguirem as metas políticas comunitárias.
Para mais informações: www.europa.eu
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ANEXO VII - LISTAGEM DE RECOMENDAÇÕES A
ADOPTAR NA COMUNICAÇÃO COM O EXTERIOR
RECOMENDAÇÕES A ADOPTAR NA COMUNICAÇÃO COM O EXTERIOR
Utilizar imagens positivas que contribuam para a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens
e contrariem estereótipos de género, nomeadamente, imagens onde uns e outros assumem papéis não
tradicionais (ex. imagens que apresentem ou simbolizem mulheres em situação “activa” em domínios
tradicionalmente masculinos e vice-versa) em anúncios, capas de publicações, vídeos, “stands”, páginas
da Internet, etc;
Assegurar o igual protagonismo feminino e masculino nas publicações (newsletters, folhetos, relatórios/
/estudos, página da Internet) e nos diferentes meios de comunicação (entrevistas, notícias, reportagens,
editoriais, artigos de opinião);
Incluir notícias focalizadas na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nos diferentes
tipos de publicações (newsletters, página da Internet, folhetos, etc.);
Assegurar o igual protagonismo feminino e masculino em seminários ou eventos públicos, garantindo
a presença de conferencistas, oradores e presidentes de mesa de ambos os sexos;
Realizar eventos focalizados no tema da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens para
informação/divulgação/demonstração de boas práticas desenvolvidas em matéria de igualdade.
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ANEXO VIII - LISTAGEM DE RECOMENDAÇÕES PARA A
ADOPÇÃO DE UMA LINGUAGEM INCLUSIVA
Apresentam-se de seguida alguns exemplos que permitirão:
• Utilizar uma linguagem positiva que incorpore e promova a Igualdade de Género;
• Promover a utilização de uma linguagem inclusiva, utilizando os termos masculino e feminino na
construção dos discursos escritos e orais.

EM VEZ DE…

UTILIZAR…

Os portugueses

O povo português, a nação portuguesa, as portuguesas e os
portugueses

A língua materna

A língua de origem

Os cidadãos

Os cidadãos e as cidadãs

Os eleitores

O eleitorado, as eleitoras e os eleitores

Os políticos

A classe política

Os directores

A direcção, as directoras e os directores

Os assessores

A assessoria, as assessoras e os assessores

Os técnicos

O pessoal técnico, as técnicas e os técnicos

Os delegados sindicais

A representação sindical

O homem

O ser humano, a humanidade, a mulher e o homem

Os direitos do homem

Os direitos humanos, os direitos das pessoas, os direitos da mulher
e do homem

O interessado

A pessoa interessada

Nascido em

Data de nascimento ou natural de

Filho de

Filiação

O titular da conta

Titular da conta

O requerente

Requerente
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EM VEZ DE…

UTILIZAR…

Os adultos

As pessoas adultas

Os jovens

A juventude

Os meninos

As crianças, a infância, as meninas e os meninos

Os irmãos

As irmãs e os irmãos

Os descendentes

A descendência

Os habitantes

A população, as habitantes e os habitantes

O juiz decidirá

Decidir-se-á judicialmente

Um dos que

Uma das pessoas que

Algum dos presentes

Alguma das pessoas presentes

Cada funcionário deverá registar
a entrada

Deverá ser registada a entrada

Precisa-se de estagiário

Estágio disponível

O leitor

O público leitor, as leitoras e os leitores

Autor desconhecido

Autoria desconhecida

Na elaboração de documentos recomenda-se:
• Emprego dos dois géneros (feminino e masculino) sempre que não saibamos se o destinatário é
homem ou mulher (ex: Exm.ª Senhora e Exm.º Senhor);
• O uso do termo cônjuge, para designar tanto a mulher como o marido;
• A referência à mulher e ao homem em todos os tipos de trabalho e funções profissionais;
• A menção dos dois géneros separados por uma barra oblíqua quando não existir um só vocábulo
abstracto ou neutro (ex: a/o interessada/o; o/a licenciada/o; o/a trabalhador/a).
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ANEXO IX - SUGESTÃO DE INFORMAÇÕES E
ACTIVIDADES A DIVULGAR NO PLACARD
Sugestão nº 1
Disponibilizar informação pertinente acerca da legislação numa linguagem acessível e de fácil compreensão.
Por exemplo…
Colocar um SABIA QUE:

LICENÇA PARENTAL
A LICENÇA PARENTAL INICIAL DE 150 DIAS CONSECUTIVOS PODE TER A DURAÇÃO DE 180 DIAS
CONSECUTIVOS, SE A MÃE E O PAI GOZAREM CADA UM/A, EM EXCLUSIVO, PELO MENOS 30 DIAS
CONSECUTIVOS, OU DOIS PERÍODOS DE 15 DIAS CONSECUTIVOS, APÓS O PERÍODO DE GOZO OBRIGATÓRIO
PELA MÃE DE SEIS SEMANAS.
NO CASO DE NASCIMENTOS MÚLTIPLOS, ACRESCE UM PERÍODO DE 30 DIAS POR CADA GÉMEO/A ALÉM
DO/A PRIMEIRO/A.

PARA O PAI
APÓS O GOZO DA LICENÇA PARENTAL INICIAL EXCLUSIVA DO PAI, ESTE TEM DIREITO A PARTILHAR COM
A MÃE A RESTANTE LICENÇA PARENTAL INICIAL.
DEPOIS DO GOZO OBRIGATÓRIO PELA MÃE DE SEIS SEMANAS DE LICENÇA A SEGUIR AO PARTO, A
RESTANTE LICENÇA PARENTAL INICIAL PODE SER PARTILHADA, DESDE QUE AMBOS INFORMEM, POR
ESCRITO, AS RESPECTIVAS ENTIDADES EMPREGADORAS ATÉ 7 DIAS APÓS O PARTO.
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Sugestão nº 2
Proporcionar aos/às colaboradores/as um momento de reflexão acerca da sua situação face à conciliação
através da proposta de jogos de rápida resolução.
Por exemplo…
FAÇA A SUA ANÁLISE

A Conciliação da Família e do Trabalho
Significa:
Saber equilibrar a vida pessoal e familiar com as tarefas profissionais

Responda às seguintes questões
1. Sabe aproveitar bem o tempo livre?
2. Tem tempo suficiente para dedicar à sua família, a si próprio/a?
3. Quando chega a casa vindo/a do emprego está demasiado cansado/a fisicamente para fazer tarefas
familiares?
4. Fica stressado/a quando tenta equilibrar as suas tarefas familiares com o seu trabalho?
Se respondeu NÃO à 1 e à 2 e SIM à 3 e à 4, Não sabe gerir bem o tempo entre a sua vida pessoal,
familiar e profissional

Dicas:
Organize-se em casa - Conciliar a carreira profissional e a família pode tornar-se vertiginoso se não
tiver a colaboração dos restantes membros do agregado familiar. Distribua as tarefas domésticas de
forma a que todos/as ajudem. Aplique as regras do trabalho em equipa à família.
Aprenda a gerir o tempo - Se planear as tarefas do dia seguinte com antecedência pode evitar andar
a correr e seguramente vai garantir um maior sucesso nas funções que desempenha.
Reserve tempo para si e para a sua família - o segredo de um/a profissional produtivo/a reside também
na forma como ocupa os seus tempos livres.
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Sugestão nº 3
Definir de forma acessível conceitos relacionados com a temática da Igualdade de Género, que à partida se
possam afigurar como de mais difícil compreensão.
Por exemplo…
SABE O QUE SIGNIFICA:
Discriminação Sexual Directa – Situação em que uma pessoa é tratada menos favoravelmente em razão do
seu sexo.
Fonte: Publicação da CIG, A Igualdade de Género em Portugal, 2009

Gap Salarial (ou Fosso Salarial) entre Mulheres e Homens – Desfasamento entre os rendimentos médios de
homens e mulheres.
Fonte: Publicação da CIG, A Igualdade de Género em Portugal, 2009

Tecto de vidro – Barreira invisível resultante de uma série complexa de estruturas em organizações dominadas
por homens que impede as mulheres de obterem cargos importantes.
Fonte: Publicação da CIG, A Igualdade de Género em Portugal, 2009
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FASCÍCULO III

ANEXO X - CARTAZES TEMÁTICOS
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FASCÍCULO III

ANEXO XI - SUGESTÕES DE INFORMAÇÃO
A DISPONIBILIZAr

Fonte: Jornal de Notícias, 9 de Abril de 2006
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FASCÍCULO III

Fonte: Materiais Pedagógicos de apoio ao/à Formador/a – Projecto Convidas

CADERNO PRÁTICO PARA A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO NA CÁRITAS EM PORTUGAL | 32

