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Investigadoras querem
saber como os empresários
vêem a aplicação da lei da

paridade dentro das suas

empresas

Em que medida a lei que exige mais

paridade nos órgãos de gestão das

empresas públicas e cotadas em bol-
sa está a gerar mais igualdade entre
homens e mulheres? Uma coisa é cer-
ta: "Equilíbrio numérico não é igual-
dade", afirma Sara Falcão Casaca,
professora do Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade
de Lisboa (ISEG) e coordenadora do

projecto Women on Boards, o "primei-
ro estudo compreensivo sobre mulhe-

res nos órgãos de gestão em Portu-
gal", que pretende acompanhar o

processo de implementação da Lei
n.° 62/2017.

Desde Janeiro de 2018, as empresas
do sector empresarial do Estado e
Local têm que eleger 33,3% de mulhe-

res para os novos mandatos dos seus

órgãos de administração e fiscaliza-

ção. No caso das empresas cotadas
em bolsa, o patamar mínimo de

representação feminina após as
assembleias gerais electivas desde
Janeiro de 2018 é de 20%, passando a

33,3% a partir de Janeiro de 2020. Na
altura da recolha destes dados, havia
43 empresas cotadas (hoje são apenas

40), 160 empresas do sector empre-
sarial do estado e 150 empresas do
sector empresarial local.

O projecto Women on Boards foi

apresentado publicamente no final
de Março, em Lisboa. Até 2021, a equi-

pa quer saber o que é que está a
mudar (ou não) nas dinâmicas inter-
nas. "Estamos só a falar de equilíbrio
numérico, ou as pessoas têm a per-
cepção de que está a haver uma
mudança qualitativa no sentido da

igualdade efectiva? Mulheres e

homens estão em igualdade nos pro-
cessos de tomada de decisão estraté-

gica relevantes que passam pelos
conselhos de administração?", ques-
tiona a investigadora.

Em Julho do ano passado, as mulhe-
res representavam 16% dos membros
dos órgãos de administração de

empresas cotadas em bolsa (12% em
Julho de 2017). Nas empresas do sec-

tor empresarial do estado, as mulhe-
res representam 31% do total de mem-
bros dos órgãos de administração
(28% no ano anterior), enquanto nas

empresas do sector empresarial local
elas são 28% (20% do mesmo mês de

2017). Em 2018, as maiores empresas
portuguesas cotadas em bolsa tinham
uma média de 21,6% de mulheres nos

órgãos de decisão.

Contudo, ainda que os números
globais tendam a aproximar-se do

desejado por força da lei, a proporção
é menos animadora quando se fala
do número de mulheres em cargos
executivos: apenas 10% em Portugal,
de acordo com o Eurostat. Elas têm
um peso maior (29,1%, segundo dados
de 2018) em funções não executivas,
de monitorização ou supervisão, por
exemplo.
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