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Está explicado passo a passo como 

se faz uma “auditoria de género” 

numa empresa — ou seja, uma ava-

liação que mostre se trabalhadores 

homens e trabalhadores mulheres 

estão a ser tratados de igual modo. E 

está também explicado passo a passo 

como se põe em prática um “plano 

de acção para a igualdade” numa pe-

quena, média ou grande empresa 

— cotada ou não na bolsa. 

Um conjunto de guiões foi apre-

sentado ontem por um grupo de 

investigadoras que andaram no ter-

reno a estudar e a testar fórmulas 

desde Novembro de 2014. A secre-

tária de Estado para a Cidadania e 

a Igualdade, Catarina Marcelino, 

aplaudiu e prometeu que, “em bre-

ve”, levará à concertação social um 

pacote de medidas relacionadas com 

o tema.

Para além da imposição de 33% de 

mulheres nos conselhos de adminis-

tração das empresas cotadas e das 

empresas do Estado, e do aumento 

do tempo de licença parental goza-

da pelos homens para três semanas, 

Catarina Marcelino diz que pretende 

ainda apresentar para discussão pe-

los parceiros sociais propostas para 

reduzir a disparidade salarial — em 

Portugal, elas ganham menos 18% do 

que eles e, nos últimos anos, o fosso 

não tem parado de aumentar.

Há um novo manual 
de instruções para 
empresas que querem 
apostar na igualdade

Mas ontem foi dia, sobretudo, 

de se falar dos novos instrumentos 

que as empresas passam a ter à sua 

disposição para avaliar como estão 

e para desenvolver planos para a 

igualdade, à sua medida. Comece-se 

pelo diagnóstico: no que diz respeito 

a salários, “a empresa divulga a ta-

bela de remunerações, onde consta 

o vencimento” em cada categoria de 

cada profi ssão? E “garante o respeito 

pelo princípio de salário igual para 

trabalho igual?” Incentiva a empresa 

os seus trabalhadores homens a go-

zarem as licenças parentais? Até que 

ponto promove o seu envolvimento 

nas responsabilidades familiares? 

São perguntas como estas (no to-

tal são 101) que se fazem numa audi-

toria de género. Que, segundo Sara 

Falcão Casaca, a investigadora do 

Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG), da Universidade de 

Lisboa, que coordenou este pro-

jecto, deve idealmente ser levada 

a cabo por uma equipa externa à 

empresa, que garanta a necessária 

“neutralidade”, “isenção” e “confi -

dencialidade”. Sara Falcão Casaca 

diz que já há um grupo de peritos 

em Portugal que podem fazer esta 

avaliação — as empresas têm a quem 

recorrer.

O Projecto Igualdade de Género nas 

Empresas — Break Even foi fi nanciado 

pelo EEA Grants (Mecanismo Finan-

ceiro do Espaço Económico Europeu 

2009-2014), teve a coordenação do 

ISEG e foi desenvolvido em parceria 

com o CESIS (Centro de Estudos para 

a Intervenção Social), o CIEG (Centro 

Interdisciplinar de Estudos de Géne-

ro do ISCSP, da Universidade de Lis-

boa) e o Centro de Investigação em 

Género da Universidade de Oslo.

Entre Novembro de 2014 e Abril 

de 2016, a equipa liderada por Sara 

Falcão Casaca trabalhou com sete 

empresas: Administração do Porto 

de Lisboa; Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda; CTT; Lisgráfi ca; Grupo 

Dorisol; Pestana Management; e 

L’Oréal Portugal.

Cada uma das empresas envolvi-

das desenvolveu um plano de acção 

para a igualdade, que deverá ser 

aprovado em breve pelas respectivas 

administrações e direcções — “mui-

tas introduziram nos seus planos me-

didas destinadas a incentivar os seus 

trabalhadores homens a optarem por 

opções mais fl exíveis de horários” e a 

gozar mais licenças parentais, tendo 

em vista uma melhor conciliação da 

vida profi ssional com a vida familiar, 

diz Sara Falcão Casaca. “O grande 

desafi o, agora, é chegar a todas as 

outras empresas.”

Igualdade
Andreia Sanches

Como se faz uma auditoria 
de género? Um projecto 
desenvolvido em sete 
empresas chegou 
a 101 perguntas

A igualdade estará em breve na 
agenda da concertação social


