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To
os ciidadãos tê
êm a mesm
ma dignid
dade social e são igu
uais peran
nte a
1. Todos
lei.
2. Ninguém
N
p
pode
ser privilegia
ado, beneficiado, prejudicad
p
do, privado
o de
quallquer dire
eito ou ise
ento de qualquer
q
dever
d
em razão de
e ascendência,
sexo
o, raça, lííngua, terrritório de
e origem, religião, convicçõe
es política
as ou
ideo
ológicas, in
nstrução, situação económic
ca, condiçã
ão social ou orienttação
sexu
ual.
Constitu
uição da Repú
ública Portug
guesa, artigo
o 13.º

ig
das mulh
heres e do
os homens
s é um diireito fund
damental para
"A igualdade
todo
os e todas
s, constitu
uindo um valor capital para a democra
acia. A fim
m de
ser completam
mente con
nseguido, não é su
uficiente que este direito es
steja
almente re
econhecido
o, sendo necessário
n
o o seu efe
etivo exerc
cício em todos
t
lega
os aspetos
a
da
a vida: poliitica, econ
nómica, so
ocial e culttural."

"Carta Euro
opeia para a Igualdade das
d
Mulheres
s e dos Home
ens na Vida Local"
L
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Introdução
a Igualdade
e de Géne
ero tem vindo a serr reconhec
cido como uma
O prrincípio da
comp
ponente ind
dispensáve
el à implementação co
om sucesso
o de medida
as e projeto
os de
dese
envolvimentto quer dos processos de gestão interna das
d
autarquias locais quer
das populações
s que serve
em. Para ta
al estas dev
verão ter em
e conta as necessida
ades,
ectativas e aspiraçõe
es de mu
ulheres e homens, adequando
o as respostas
expe
presttadas e integrando, de forma tra
ansversal, o objetivo da promoção da igualdade
entre
e homens e mulheres.
apel das autarquias tem sido destacado
d
e importantte no
O pa
como extrremamente
dese
envolvimentto de polítiicas locais que promo
ovam a coe
esão e o d
desenvolvim
mento
socia
al, privilegiando-se uma cidadania ativa que
q
promov
va o envollvimento co
om a
comu
unidade, o desenvolv
vimento hu
umano, a inclusão so
ocial, o diá
álogo social e a
igualldade de gé
énero.
essidade da
a integraçã
ão do
Com base nas Diretrizes Nacionais que refletem a nece
cípio da Igualdade
I
de Género nas autarquias, enquanto estratégia que
princ
contribuirá para
a a revitaliz
zação do te
ecido social, para o reforço da co
ompetitivida
ade e
envolvimen
nto, e atendendo ao facto
f
de “A
A Integraçã
ão da
para a promoção do dese
ensão de género na Administraç
A
ção Pública
a, Central e Local, com
mo requisito de
dime
boa governação
g
o”, se constituir como
o primeira estratégia
e
d interven
de
nção do IV Plano
Nacio
onal para a Igualdade
e, Género, Cidadania e Não Disc
criminação (2011-201
13), a
Câmara Municip
pal do Barrreiro consid
dera, enqua
anto veículo
o privilegiad
do da muda
ança,
o de importtância fulcrral ajustar a sua atuaç
ção neste domínio.
d
como
É po
ois, com ba
ase neste pressuposto
p
o de intervenção que surge o presente estudo,
dese
envolvido no
n âmbito do Plano para a Ig
gualdade – Câmara
a Municipa
al do
Barrreiro, fina
anciado pe
elo Program
ma Operac
cional Pote
encial Hum
mano – POPH,
P
tipolo
ogia de Inttervenção 7.2
7 – Planos
s para a Igualdade.
Intrinsecamente ligados à própria conceção
c
do Plano pa
ara a Igualldade, o es
studo
vos:
tem por objetiv

o

Realizar um
m diagnóstiico aprofun
ndado da situação da Igualdade de Género e da
c
conciliação
entre a vida familiar e pessoal e a vida pro
ofissional ju
unto de todas as
c
chefias,
trabalhadoras
s e trabalhadores da Câmara Municipal
M
do
o Barreiro, com
v
vista
à iden
ntificação do
os principais pontos fortes
f
e pon
ntos fracos
s que interfferem
n promoçã
na
ão destes princípios;
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o

P
Promover
in
nternamentte a análise
e das ques
stões de gé
énero e con
nciliação en
ntre a
v
vida
familiar e pessoal e a vida profissional
p
l, sobretudo
o averiguan
ndo qual o grau
d satisfação das trrabalhadora
de
as e dos trabalhado
ores face às medida
as já
d
disponibiliza
adas, auscu
ultando de igual mod
do as suas necessidad
des e even
ntuais
s
sugestões
n
neste
campo.

o
in
nerentes a este estudo dizem aiinda respeito à criaçã
ão de uma base
Os objetivos
teórica que su
ustente as
s medidas a implem
mentar com
m vista a uma mud
dança
cessidade de
d adaptaçã
ão da Câma
ara Municip
pal do
organizacional, que contemple a nec
eiro às várias dimensões inerenttes à incorp
poração do
o Princípio d
da Igualdad
de de
Barre
Géne
ero, e não se restring
gindo apenas ao níve
el interno, uma
u
vez que, e tendo em
conta
a a sua po
osição priviilegiada enquanto ato
or social de
e maior rellevo, deverrá na
sua atuação manifestar
m
u
uma
consta
ante preocupação em
m influencia
ar e fomentar a
ntos da pop
pulação.
mudança de atiitudes e comportamen
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1.

E
Enquadram
mento

te
eórico

da

temática
a

da

Igu
ualdade

d
de

Géner
ro

7

e

impo
ortância da
d sua inte
egração na
as Autarqu
uias Locais
gualdade entre
e
mulheres e homens e a não discrriminação é um prin
ncípio
A Ig
reconhecido na
a Constituição da República
R
Portuguesa
P
ma das ta
arefas
como um
d Estado Português
P
q
que
deve, não
n
só gara
antir o direito à Iguald
dade,
fundamentais do
moção, o que
q
signific
ca igualdad
de de direittos e
mas,, também, assumir a sua prom
liberdades para
a a igualda
ade de opo
ortunidades
s de partic
cipação, rec
conhecimen
nto e
ns, em todo
os os domín
nios da soc
ciedade, político,
valorrização de mulheres e de homen
econ
nómico, labo
oral, pesso
oal e familia
ar.
ongo das úlltimas déca
adas muito foi feito pe
ela promoçã
ão da iguald
dade de dirreitos
Ao lo
entre
e mulheres
s e homens
s, temos atualmente a consciên
ncia de que
e a humanidade
não é neutra, mas
m
sim “d
dual”, os se
eres human
nos ou são homens ou
u são mulh
heres.
m, deixou de ser ac
ceitável que as difere
enças de sexo,
s
que são biológ
gicas,
Assim
continuem a co
onduzir à desigualdad
d
de de géne
ero, traduz
zindo-se em
m diferença
as de
gica e que
e levam ao desequillibro da participação de home
ens e
ordem sociológ
heres na es
sfera pública e familiarr.
mulh
ada vez mais se obs
servam tra
ansformações profund
das no “mo
odelo
Atualmente, ca
cionalmente
e assente numa
n
consttrução socia
al de papéiis de génerro em
familiar”, tradic
ão do sex
xo, conduz
zindo a uma
u
conce
eção do masculino
m
e do fem
minino
funçã
diferrenciada e hierarquiz
zada em termos de
e importân
ncia, segun
ndo a qua
al se
atrib
buíam ao ho
omem papé
éis e responsabilidade
es no domín
nio público, de susten
nto, e
de orientação
o
para resulttados, de competitivid
c
dade e forrça, e à mulher papé
éis no
domínio privado
o, de cuidado da casa
a e da famíllia, com base em cara
acterísticas mais
cionais e re
elacionais.
emoc
e
conce
eito de “m
modelo fam
miliar” com
mummente aceite, foram
f
De facto, a este
scentadas novas varriáveis e realidades,
r
fruto das várias modificações
s nas
acres
estru
uturas familiares, que
e nos perm
mitem hoje em dia rec
conhecer a existência
a não
de um,
u
mas de
d vários “modelos familiares””, (famílias
s monoparrentais, fam
mílias
reconstituídas, famílias cllássicas de
e dupla pro
ofissão) em
m que a tó
ónica domin
nante
os os eleme
entos do ca
asal terem uma atitud
de ativa fac
ce ao
passa pelo factto de ambo
alho, passa
ando as mu
ulheres a as
ssumir uma
a postura mais
m
particip
pativa na esfera
e
traba
pública.
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Estes
s novos “m
modelos familiares” implicam necessariam
mente um a
ajustamentto na
organização da
a vida familiar e sobrretudo nas relações sociais
s
de g
género, que
estão
e para a im
mportância da
d inclusão do princípio da Igualdade de Gé
énero
que nos remete
t
as esferas da so
ociedade.
em todas
e em dia, em
m Portugal não existe
em na lei diiscriminaçõ
ões baseada
as no sexo,, mas
Hoje
apes
sar da existência de um
u quadro
o jurídico fa
avorável, a realidade continua a ser
bem diferente para as mulheres
m
e os homen
ns, resultando em prejuízo parra as
mulh
heres no acesso ao mercado
m
de
e trabalho e à partic
cipação na esfera pública,
nomeadamente
e no acesso
o à participa
ação na atiividade políítica, e para os homen
ns na
participação na vida familiar.
a persistir as seguintes assim
c
metrias enttre mulherres e
Destte modo, continuam
homens:

o

A taxa de participação das mulheres e dos ho
omens e n
no mercad
do de
o é desigua
al, facto que se reflete
e na existê
ência do ga
ap salarial entre
trabalho
mulhere
es e homen
ns e conseq
quentemente no maio
or número de situaçõe
es de
pobreza entre a po
opulação feminina;

o

Nas emp
presas priv
vadas e na administração pública
a, os lugare
es de chefia
a são
maiorita
ariamente ocupados
o
p
por
homens
s, apesar de
d o núme
ero de mulh
heres
com hab
bilitações su
uperiores ser
s superiorr ao dos homens;

o

A existê
ência de profissões
p
t
tendencialm
mente fem
mininas e ttendencialm
mente
masculin
nas;

o

Diferenttes participa
ações e us
sos do tempo entre mulheres
m
e homens no
o que
diz resp
peito à vida familiar, assumindo
o ainda as
s mulheres
s a maioria
a das
tarefas domésticas
d
s;

o

Pese em
mbora a lic
cença de parentalidad
p
de, de aco
ordo com a lei, possa
a ser
partilhad
da pela mã
ãe e pelo pai,
p
são ain
nda poucos
s os homen
ns que aufferem
deste direito, em grande
g
partte devido ao
a modo co
omo são estigmatizado
os no
al de trabalh
ho;
seu loca

o

Maior incidência de
e crimes de
e violência doméstica
d
c
contra
as m
mulheres;

o

Existênc
cia de barre
eiras psicos
ssociais no que diz re
espeito ao a
acesso a ca
argos
políticos
s e à participação na vida
v
cívica em
e geral, por
p parte da
as mulheres.

q
que
e retrata a situação
o das mulh
heres e do
os homens
s em
Perante este quadro
ugal, afigu
ura-se de toda a pe
ertinência o envolvim
mento das autarquia
as na
Portu
prom
moção da Igualdade
I
de Género
o, que pela
a posição privilegiada que ocupam,

8

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

deve
erão atuar em duas vertentes
v
fu
undamenta
ais do processo de tra
ansformaçã
ão da
socie
edade, a ve
ertente inte
erna ou organizacionall e a verten
nte externa.
v
in
nterna esta
a importância reflete-se na din
namização de política
as de
Na vertente
gestã
ão de recu
ursos huma
anos, que incorporem
m o princípio da iguald
dade de gé
énero
nas várias dim
mensões que
q
a com
mpõem, in
ncluindo medidas
m
de
e promoção
o da
ciliação entrre a vida prrofissional e a vida fam
miliar e pes
ssoal.
conc
v
ex
xterna, valoriza-se o trabalho de
d proximidade desenvolvido co
om a
Na vertente
popu
ulação, no que diz respeito às questões
s sociais, culturais, educaciona
ais e
econ
nómicas, tornando-as, por isso mesmo,
m
as entidades
e
m
mais
capazes de passar da
palav
vra à açã
ão, no qu
ue respeitta à igualdade entrre mulherres e hom
mens,
nomeadamente
e no incenttivo à participação e representação das mulheres na vida
ca e cultural e na promoção da mudan
nça dos papéis
política, social,, económic
onsequente eliminação
o dos
tradicionais atrribuídos às mulheres e aos homens e à co
e género.
esterreótipos de
a atuação das
d
autarqu
uias em pro
ol da Igualdade de Género, tem
m sido
O reforço desta
cupações fu
ulcrais do Estado Porrtuguês, O IV Plano N
Nacional pa
ara a
uma das preoc
Igualdade, Gén
nero, Cidada
ania e não Discriminação (PNI), em vigor d
de 2011 a 2013,
2
mo o instru
umento de
e políticas públicas de
e promoçã
ão da igualdade
assume-se com
uadrando-se nos com
mpromissos assumidos
s por Portu
ugal nas v
várias instâ
âncias
enqu
interrnacionais e europeias
s, com desttaque para a Organiza
ação das Nações Unid
das, o
Cons
selho da Europa
E
e a União Eu
uropeia, de
esignadame
ente a Esttratégia pa
ara a
Igualdade entre
e Homens e Mulheres
s, 2010-2015 e a Esttratégia da União Euro
opeia
scimento — Europa 2020,
2
de 20
010, que consagra a nova
para o Emprego e o Cres
atégia da União Eurropeia para
a o empre
ego e o crescimento
c
o sustentáv
vel e
estra
inclu
usivo, e ainda a impre
escindibilida
ade da adoç
ção do maiinstreaming
g de género
o nos
programas naciionais de re
eforma elab
borados e aplicados
a
po
or cada Esttado memb
bro.
V PNI diviide-se em 14 áreas estratégic
cas, sendo
o a área e
estratégica nº1
O IV
subo
ordinada à Integraçã
ão da Dim
mensão de Género na
n Adminis
stração Pública,
Centtral e Local, como Req
quisito de Boa Governação. O grande
g
obje
etivo desta área
cons
siste na in
ntegração da perspe
etiva de género
g
em
m todos o
os sectores da
administração pública,
p
cen
ntral e local.
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2. O Contexto
o Organizacional
Dada
a a dupla vertente
v
que o Plano
o para a Ig
gualdade re
esultante d
deste estud
do irá
apresentar, op
ptámos ne
este ponto
o por pro
oceder em primeiro lugar a uma
cterização do Concelh
ho do Barre
eiro, nos aspetos que diretament
d
te se relacio
onam
carac
com a temátic
ca da Igua
aldade de Género, à qual se seguirá
s
um
ma descriçã
ão da
comp
posição org
gânica da Câmara
C
Mun
nicipal do Barreiro.
B
2.1 - Caractterização Demográfica e So
ocioeconó
ómica do Concelho
o do
Barrreiro
opulação
Terrritório e Po
oncelho do Barreiro oc
cupa uma posição cen
ntral no
O Co
espa
aço da Área
a Metropolittana de Lis
sboa (AML), região
que acolhe 18 Concelh
hos, integrrando a Unidade
U
e NUT III – Peníns
sula de
Terriitorial designada de
Setúbal. Localiz
zado na ma
argem esqu
uerda do Rio
R Tejo,
aixado na maior
m
aglom
meração urbana do país,
p
faz
enca
frontteira com os Concelh
hos do Seix
xal, a Oes
ste, cujo
limite
e é traçado pelo rio Coina; Se
esimbra, Se
etúbal e
Palm
mela, a Sul; e Moita, a Este.

4 km2, o Barreiro tem,
t
de ac
cordo com
m os resulttados
Com uma área de 36,4
nitivos dos Censos de 2011, 78.764
7
habitantes res
sidentes e apesar da
a sua
defin
reduzida dimen
nsão aprese
enta uma das
d
mais elevadas de
ensidades p
populaciona
ais da
nsula de Se
etúbal, 2.16
63,8 hab./K
Km2.
Penín
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A população residente no munic
cípio do barreiro
b
re
egistou um
m dos ma
aiores
éscimos (-7
7,9%), em toda a áre
ea metropo
olitana de Lisboa
L
entrre 1991 e 2001.
2
decré
Se bem
b
que o Barreiro continue a perder população, o decrésc
cimo no último
ú
perío
odo interce
ensitário, é pouco significativo (-0,3%) comparativ
c
vamente co
om o
anterior regista
ado.
Quadro nº 1 – Variiação da Po
opulação Re
esidente po
or sexo, 1960-2011

1960
HM

H

19 70
M

Var.
V
19
960/
1970

HM

H

1991

1981
M

5
59055 28615 30440
3508 8 17289 17799 59,8

Var.
1970/
1981
57

HM
M

H

Var.
1981/
1991

M

8805
52 43218 44834

-2,6

HM

H

M

85768 41863 43905

2001
Var.
V
19
991/
2
2001
-7,9

HM

H

M

79011 382
283 40729

Fonte: INE

Gráfico nº 1 - Variiação da Po
opulação Re
esidente po
or Sexo 200
01-2011

57,5
5
52,5
47,4
42
2,5

2011

2001
Mas
sculino

Fe
eminino

Fonte: IN
NE, Censos 20
001/2011

O co
oncelho do Barreiro es
stá dividido
o em oito
fregu
uesias,

se
endo

que
e

três

e
estão

no

perím
metro da cidade do
o Barreiro: Alto do
Seixa
alinho, Barrreiro e Verrderena; duas estão
fora da cidade
e mas no núcleo
n
urb
bano mais
solidado:
cons

Lavradio

apresentando

as

e

ntes
restan

Santo
o

André,

carac
cterísticas

s rurais: Coina, Palha
ais e Santo António
mais
da Charneca.
C

2011
Var..
2001
1/
2011
1
-0,3
3

HM

H

M

78764 37347 41417
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A ev
volução da população
o por fregu
uesia no período
p
inte
ercensitário
o 2001 – 2011
assumiu comportamentos
s distintos, de decré
éscimo em
m alguns c
casos (Barreiro,
o do Seixalinho) e de acréscimo noutros (L
Lavradio, Sa
anto Antón
nio da
Verderena, Alto
oina).
Charrneca, Santto André, Palhais e Co
Gráfico nº
º 2 - Variaç
ção da Popu
ulação Residente por Freguesia
F
2
2001-2011

Barreiro
o

Lavradio

Palhais

Santo
André

Verrderena

o do
Alto
Seixa
alinho

o
Santo
António
o da
Charne
eca

Coina

2
2001

8823

13051

1229

11319

1
11514

205
522

10983

1576

2
2011

7449

14428

1869

11480

1
10285

199
995

11536

1722

Fonte: IN
NE, Censos 20
001/2001

No

âmbito

d
do

presente

estudo
o,

torna-se

fundam
mental

pro
oceder

a

uma

cterização dos princip
pais indicadores dem
mográficos do
d concelh
ho por sexo
o, de
carac
form
ma a apreen
ndermos qual o seu efeito na realidade
r
c
concelhia
p
para mulheres e
homens.
Gráfic
co nº 3 - Po
opulação Residente
R
po
or Freguesiia e Sexo – 2011

Santo
o do
Alto
António da
Seixalinho
Charnec
ca

Barre
eiro

Lavradio
o

Palhais

Santo
André

Verrderena

Mas
sculino

77
347

6856

908

5542

4835

933
34

5577

826

Fem
minino

72
397

7572

961

5938

5450

106
661

5959

896

Fonte:: INE, Censos 2011

Coina

12

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

No que
q
concern
ne à popula
ação reside
ente, e pese
e embora o decréscim
mo verificad
do na
popu
ulação totall já evidenc
ciado em cima, verific
ca-se que o sexo feminino contin
nua a
assumir uma maior
m
repres
sentatividade no conc
celho do Ba
arreiro, e na
a totalidade
e das
uesias que
e o compõ
õe. Este da
ado torna--se evidentte quando procedem
mos à
fregu
análiise da relaç
ção de mas
sculinidade::
Qua
adro nº 2 - Variação da
d Relação de Masculinidade no Concelho
C
d
do Barreiro nos
perríodos interrcensitários
s – 2001-20
011

Fonte: PORDATA
A, Relação de Masculinid
dade segundo os Censos 2001 e 2011
1

O cálculo da relação de masculinidad
m
de1 efetuad
do através dos resulta
ados dos Ce
ensos
1 acentuou,, no Concellho do Barrreiro, o predomínio do
o número de mulheres
s face
2011
aos homens. Em
E
2011, a relação de
d masculinidade é de
d 90,2 homens para
a 100
heres, enquanto este
e indicador em 200
01 era de 94,0 hom
mens para 100
mulh
mulh
heres.
do em conta a distribuição da população
o pelos dife
erentes grupos etário
os, a
Tend
análiise desta tabela
t
dem
monstra, qu
ue pese em
mbora entrre 2001 e 2011 se tenha
t
verifficado um ligeiro aum
mento da população jovem (10
0,2%), verrificamos que
q
o
grup
po etário qu
ue mais se destaca co
orresponde à populaçã
ão com 65 e mais ano
os em
opos
sição aos re
estantes.
p
inttercensitário 2001 - 2011, é esta
e
a faix
xa etária q
que em te
ermos
No período
perce
entuais tem
m um maio
or acréscimo de (28,1%), o que atribui um
m peso evollutivo
basta
ante significativo a es
sta categoriia no conjunto da população residente.
De fa
acto no Concelho do Barreiro te
em-se vindo
o a registarr um progrressivo aum
mento
do ín
ndice de envelhecime
e
ento2, send
do o Barre
eiro, com um
u
índice de 152,3 %, o
conc
celho da Pe
enínsula de Setúbal qu
ue apresenta o maiorr índice de envelhecim
mento
popu
ulacional em
m 2011, va
alor igualme
ente superiior à média
a da Área M
Metropolitan
na de
Lisbo
oa (118,3 %)
% e do Continente (1
131,3 %).

1
2

Quo
ociente entre
e os efetivos populaciona
ais do sexo masculino
m
e os
o do sexo fe
eminino

Relação entre a população
o idosa e a população jovem, deffinida habitu
ualmente co
omo o
d pessoas com 65 ou mais anos e o número
o de pessoas
s com
quociiente entre o número de
idade
es compreendidas entre os 0 e os 14 anos.
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Quadro nº 3 - Evolução
o da Popula
ação Reside
ente por Gru
upo Etário – 2001-2011

Fonte: IN
NE, Censos 20
001/2011

ão da popu
ulação por grupo etárrio e sexo a análise deste
d
Relattivamente à repartiçã
gráfico, demonstra a evid
dência de uma
u
maior representa
ação do sex
xo feminino
o nos
pos etários,, dos 25 ao
os 64 anos
s e dos 65
5 e mais an
nos. Estes valores vã
ão ao
grup
enco
ontro da ten
ndência atu
ual de femin
nização do envelhecim
mento e de uma esperrança
média de vida mais
m
elevad
da para o sexo
s
feminino.
Gráfico
o nº 4 - Pop
pulação Res
sidente por
r Grupo Etá
ário e Sexo – 2011

9621

65
5+

7467

621
226

25--64

15--24

0--14

20421

3661
3750

5
5506
5717

Fem
minino

Mas
sculino

Fonte:: INE, Censos 2011

14

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

•

Caracte
erização do Quadro Familiar do
d Barreiro
o

As trransformações ocorrid
das em Porttugal nos últimos
ú
30 anos,
a
tais c
como, a entrada
mass
siva das mulheres
m
no
o mercado de trabalh
ho, o decréscimo da fecundidad
de, o
aumento da esperança
e
média de
e vida e o envelhe
ecimento d
demográfico
o da
ulação, têm
m originado
o a compos
sição de novas realid
dades familiares, sobre as
popu
quais
s importa aqui
a
efetuar uma brev
ve reflexão.
Qu
uadro nº 4 – Carateriza
ação do Qu
uadro Familliar no Conc
celho do Ba
arreiro – 20
011

Em 201
11, existiam no Concelho
o do Barreirro 33.174 fa
amílias clássiicas,
tendo-se
e registado um
u acréscimo de 10,7 % relativamen
nte a 2001

O peso das famílias
s monoparen
ntais, no tota
al de família
as clássicas é de
9,6 %

Actualm
mente residem
m no concelh
ho 8113 fam
mílias unipess
soais, sendo que
3804 co
orrespondem a indivíduos
s com mais 65
6 anos

A dime
ensão média das famílias
s em 2011 é de 2,4 enq
quanto em 2001
2
era de 2,6
2

A Taxa Bruta
B
de Nattalidade, calc
culada de aco
ordo com os censos de 20
011,
é de 9,4
4%

A Taxa de
d Fecundida
ade Total é de
e 43,5%, sen
ndo superior no grupo etá
ário
dos 30 aos
a 34 anos (90,4%)
Fontes: POR
RDATA, INE, Censos 2011
1

•

Caracte
erização do nível de escolaridade da Po
opulação

do Barreirro, houve nesta
No que
q
se refe
ere ao nív
vel da instrrução da população
p
n
últim
ma década transform
mações pos
sitivas, des
stacando-se
e a reduçã
ão da tax
xa de
analffabetismo no concelho, em 201
11, existiam
m 3,6% de
e analfabeto
os no conc
celho,
valorr este, inferior ao da década
d
ante
erior (5,8 %).
%
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Ao nível da freg
guesia, a ta
axa de analfabetismo diminuiu em todas elas, destaca
andoq
em 20
001 tinha uma
u
taxa de
d 14,1% e neste decénio
se a freguesia de Coina que
regre
ediu para 8,1%, man
ntendo-se mesmo assim ainda a que aprresenta o maior
m
número de população analfabeta.

Grá
áfico nº 5 - Taxa de analfabetism
mo, contine
ente, região
o, sub-regiã
ão, concelh
ho e
freguesia (%) – 20
001-2011

8,1

Coina
4,6

Santto António da
a Charneca
3,7

Alto do Seixalinho
3
3,1

Verderena

Palhais

2,9
9

Lavradio

2,9
9

5,4

2
2011
6,6

5,6

3
3,2

AML

2
2001

4,6

3,8

PS

Cont

4,4

3
3,2

Barreiro

7
6,2

3
3,2

Sa
anto André

14,1

2,2

7
5
5,7
8,9

Fonte: INE

Ao nível
n
da distribuição da populaçã
ão, pelos diversos níveis de ensiino (ver Qu
uadro
nº 5), neste últtimo decéniio (2001-20
011), podemos retirarr as seguinttes conclus
sões:
ação que não
n
tem qua
alquer níve
el de ensino
o, de 9,6% para
Diminuiu o peso da popula
%.
7,7%
úmero de crrianças a frrequentar o pré-escola
ar, 1% nestte decénio.
Aumentou o nú
n
do 1º
º ciclo do ensino bá
ásico ouve um decré
éscimo da população
o que
Ao nível
comp
pletou este
e nível relattivamente ao
a decénio passado, 2001
2
– 23,1
1% completou o
1º ciiclo do ensino básico e em 2011-- 22,4%,
No 2º
2 e 3º cic
clo e secun
ndário, hou
uve um aumento da população que comp
pletou
estes
s níveis de ensino.
nsino pós-s
secundário é o que tem
t
menorr expressão
o no conce
elho e o ensino
O en
supe
erior aumen
ntou, embo
ora que com
m pouca ex
xpressão neste último
o decénio: 2001
– 6%
% completou o ensino superior e 2011 – 9,3
3%.
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Quad
dro 5 - Evollução dos Níveis
N
de en
nsino da po
opulação, co
oncelho – (
(2001-2011
1)

2001

2011

Nív
veis de Ensin
no

%

%

Taxa de analfabetism
a
mo

5,8

3,6

S/ Nível de ensino

9,6

7,7

Frequenttar Pré -esco
olar

1ºCic
clo

2º Cic
clo

3º Cic
clo

1,1

2,1

Co
ompleto

23,1

22,4

Inc
completo

5,3

2,6

Fre
equenta

4,1

4,3

Co
ompleto

4,8

5,3

Inc
completo

2,1

1,0

Fre
equenta

2,1

2,4

Co
ompleto

5,7

10,3

Inc
completo

2,9

2,8

Fre
equenta

2,7

3,5

Co
ompleto

10,5

11,9

Inc
completo

9,1

4,3

Fre
equenta

4,1

3,6

Ensin
no

ompleto
Co

0,7

0,6

Pós-

Inc
completo

0,2

0,1

dário
Secund

Fre
equenta

--

0,2

Co
ompleto

6,0

9,3

Inc
completo

1,3

2,3

Fre
equenta

4,6

3,3

Secund
dário

Superrior

Fonte: INE

Face
e aos dados
s analisados constata--se que o maior
m
peso da popula
ação tem o nível
de ensino básic
co.

Uma análise em
m termos de género, permite-nos
p
s aferir que
e as mulherres com 1º
º ciclo
ções de nív
vel de ensin
no superiorr são em maior
m
perce
entagem qu
ue os
e com habilitaç
o que estes constituem
m a maior percentage
em nos resttantes níve
eis de
homens, sendo
no, designa
adamente nos
n
2º e 3º
º ciclos e se
ecundário. De registar, também, que
ensin
a pe
ercentagem
m de mulhe
eres sem nenhum nív
vel de esco
olaridade é superior à dos
homens.
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Gráfico
o nº 5 – Nív
vel de Escollaridade da
a População
o, por Sexo – 2011

Sem nível de
esco
olaridade

1 Ciclo
1º

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

To
otal

7,7

29,3

8,6

16,5

19,8

15

Ma
asculino

6,3

26,5

10

19

21,3

13,5

Fe
eminino

8,9

31,8

7,3

14,3

18,5

16,3

Superior

Fonte:: INE, Censos 2011

•

Caracte
erização Socioeconó
ómica

esultados apurados
a
nos Censos de 2011 para
p
o Conc
celho do Ba
arreiro mos
stram
Os re
que a populaçã
ão ativa, es
stimada em
m 36504 pessoas, diminuiu cerca
a de 9% fac
ce ao
orresponde
endo a 2895
5 pessoas.
ano de 2001, co
Gráfico
o nº 6 – Va
ariação da População
P
Ativa,
A
por Sexo
S
2001 – 2011

Masculiino

Fem inino

Total

2001

20817
7

185
582

3
39399

2011

18169
9

183
335

3
36504

Fonte: IN
NE, Censos 20
001, 2011
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Grráfico nº 7 – Populaçã
ão Ativa por
r Freguesia
a e Sexo 20
011

anto
Sa
Alto do
Antó
ónio da
Seixalinho
S
Cha
arneca

B
Barreiro

Lavradio

Palhais

Santo
André

Verderena

Masculino

1599

34
460

505

2776

2242

4381

2791

415
5

Feminino

1640

34
499

490

2715

2292

4534

2789

376
6

Coina

Fonte:: INE, Censos 2011

a
com os dados dos
d
Censos
s de 2011, a taxa de atividade
a
da populaçã
ão em
De acordo
idade
e ativa (15
5 e mais anos) apresenta um valor de 46,4%, inferiior ao regis
stado
para o período homólogo de 2001, em 3,5 p.p.. A taxa de
e atividade dos homen
ns em
e
idade

ativa

(48,7%)

excedeu

a

das

mulheres
m

(44,3%)

em

4,4

p.p..

Comparativame
ente a 2001, é de rea
alçar que fo
oi a taxa de atividade
e masculina
a que
stou o maio
or decréscim
mo, (5,7 p.p.), passan
ndo de 54,4
4% para 48
8,7%, embora a
regis
taxa de atividad
de feminina
a também tenha
t
dimin
nuido 1,3 p.p..
p
Quadro nº 6 – Variaçã
ão da Taxa de Atividad
de Total e por
p
Sexo – 2001-2011
1
Taxa de Ativ
vidade Total

Taxa de Ativ
vidade Total

200
01

20
011

49,9
9%

46,,4%

Taxa de Attividade Masculina
a

Taxa de Atividade
A
Masculina

54,4%

48,7%

Taxa de Atividade Feminina
a

Taxa de Atividade
A
Feminin
na

45,6%

44,3%

Fonte: INE
E, Censos 20
001 e 2011
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Centtrando esta análise em funçã
ão do gén
nero, como
o se pode
e verficar pela
obse
ervação dos
s gráficos acima
a
apresentados, esta
e
situação é bastante mais visível
v
no caso
c
dos ho
omens, ao contrário do que se tem vindo
o a constattar em perríodos
anteriores, pelo
o que impo
orta comprreender quais os fato
ores que se
e encontram na
e deste fenó
ómeno.
base
uida a deco
omposição da variaçã
ão homólog
ga da
Destte modo, apresentamos de segu
popu
ulação ativa por sexo
o, atenden
ndo às com
mponentes: população
o emprega
ada e
dese
empregada,, sector de atividade e taxa de desemprego
o.
G
Gráfico
nº 8 – Variação
o da Popula
ação Ativa Empregada
a por Sexo 2001 - 201
11

Masculino

Feminino

T
Total

2001

19136

1651
10

3
35646

2011

15341

1555
57

3
30898

Fonte: INE
E, Censos 20
001 e 2011

mpregada, estimada
e
em 30898 pessoas
p
parra o ano de
e 2011, registou
A população em
d
de cerca de
d 13% (47
748 pessoas
s) face ao ano
a
de 200
01.
um decréscimo
úmero de homens emp
pregados diminuiu cerrca de 20%
% (3795) face ao perío
odo
O nú
homólogo e o de
d mulheres
s diminuiu aproximadamente 5%
% (953).
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Grá
áfico nº 9 – Variação da
d Populaç
ção Ativa Em
mpregada por
p
Sector d
de Atividad
de e
Sex
xo 2001 - 2011
2

Fonte: INE
E, Censos 20
001 e 2011

q
concern
ne ao secto
or de atividade, com a desativação das prin
ncipais unid
dades
No que
fabris existente
es, o Barreiro perdeu muito das suas carate
erísticas de
e pólo indus
strial,
o que explica o evide
ente decréscimo da população masculina (2689 pes
ssoas
facto
face a 2001) em
mpregada no sector secundário,
s
, e consequ
uentemente
e a discrepância
já sinalizada en
ntre a diminuição da população
o ativa fem
minina e ma
asculina, por se
ar
trata

de

um
m

sector

onde

ain
nda

predo
ominam

a
as

chamadas

ssões
profis

tendencialmentte masculin
nas.
a populaç
m sendo, atualmente
a
ção ativa, quer
q
no caso das mu
ulheres, que
er no
Assim
caso dos homen
ns, encontrra-se maiorritariamentte ligada ao
o sector terciário.
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Gráffico nº 10 – Variação da Populaç
ção Ativa Desemprega
ada por Sex
xo 2001 - 2011

Masculino

Feminin
no

T
Total

2001

3753

2072

3
3753

2011

2778

2828

5
5506

Fonte INE, Censos de 2001
2
e 2011

opulação de
esempregad
da, estimad
da em 550
06 pessoas no ano de
e 2011, reg
gistou
A po
um acréscimo
a
d cerca de
de
e 46% (175
53 pessoas)), face a 20
001.
Grá
áfico nº 11 – Populaçã
ão Ativa Des
sempregad
da por Freguesia e Sex
xo 2001 - 2011
2

S
Santo
Alto do
Antó
ónio da
Seixalinho
S
Cha
arneca

B
Barreiro

Lav
vradio

Palha
ais

Santo
André

Verderena

Masculino

275

4
486

58

390

357

753

447

62
2

Feminino

225

5
502

52

372

366

753

434

74
4

Fonte: INE,
I
Censos de 2011

na
Coin
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A tax
xa de dese
emprego foi de 15,36% em 2011, traduzin
ndo um acrréscimo de 5,86
p.p. face a ano de 2001.
artindo esta análise por sexo, constatamos que a taxa de desemprego
o dos
Repa
homens (15,56
6%), em 2011
2
é lige
eiramente superior (0
0,4 p.p.) à das mulh
heres
15%).
(15,1
gual modo, e corrobo
orando a te
endência já
á apresenta
ada para o decréscim
mo da
De ig
popu
ulação ativ
va emprega
ada mascu
ulina, a an
nálise do gráfico
g
aba
aixo revela
a um
aumento da tax
xa de desem
mprego ma
asculina fac
ce ao ano de 2001 (7,46 p.p.).
xa de dese
emprego da
as mulheres
s também aumentou, face ao an
no de 2001
1, em
A tax
3,95 p.p..

Gráfico nº
n 12 – Variação da Ta
axa de Dese
emprego po
or Sexo 200
01 - 2011

5,15
15

15,56

15,36

11,20
9,50
8,10

Mas culino

Feminino
2
2001

T otal

2011
1

Fonte: INE
E, Censos 20
001 e 2011

r
s esta análise pelas várias freg
guesias qu
ue compõe o concelh
ho do
Ao repartirmos
Barre
eiro, verificamos que
e a fregue
esia de Co
oina, pese embora seja das menos
m
povo
oadas do co
oncelho, é a que apres
senta a tax
xa de desem
mprego tota
al (17,19%
%) e a
taxa de desemp
prego femin
nina (19,68
8%) mais elevadas.
e
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Gráfico nº
º 13 – Taxa
a de Desem
mprego por Freguesias
s e Sexo 2001 – 2011

Sa
anto
Alto do
A
Antón
nio da
Se
eixalinho
Charrneca

Ba
arreiro

Lavr adio

Palhais
s

Santo
André

Verderena

Masculino

17,2

14,,05

11,49

14,05

15,92

17,19

16
6,02

14,94
4

Feminino

13,72

14,,35

10,61

13,7

15,97

16,61

15
5,56

19,68
8

Total

15,44

14
4,2

11,06

13,88

15,95

16,89

15
5,79

17,19
9

a
Coina

Fonte:: INE, Censos 2011

•

Problem
máticas So
ociais iden
ntificadas pela Rede
e Social d
do Barreiro
o em
matéria
a de Igualdade de Género
G

s a caracte
erização do
os principais aspetos demográfic
cos e socio
oeconómico
os do
Após
conc
celho, impo
orta comp
preender quais as problemátic
p
cas sociais existentes no
Conc
celho do Ba
arreiro e diretamente
e relacionad
das com a temática d
da Igualdad
de de
Géne
ero, bem como
c
as es
struturas de apoio à população existentes que, procuram
dar resposta às problemá
áticas sinalizadas. Es
ste levantamento foi feito tendo
o por
e a informação dispon
nível no “Diagnóstico Social
S
do Concelho
C
do
o Barreiro” e no
base
“Plan
no de Desenvolvimentto Social do
o Barreiro 2010-2012”
2
”.
•

Violênc
cia Domésttica

olência dom
méstica configura uma
a grave viollação dos direitos
d
hum
manos, tal como
c
A vio
é de
efinida na Declaração
o e Plataforma de Aç
ção de Peq
quim, da O
Organização
o das
Naçõ
ões Unidas (ONU), em
e
1995, onde se considera que
q
a violê
ência contrra as
mulh
heres

é

um

obstá
áculo

à

c
concretizaç
ção

dos

objetivos

de

iguald
dade,

dese
envolvimentto e paz, e viola, difiiculta ou anula o goz
zo dos direitos human
nos e
das liberdades
l
fundamenttais.
ombate à violência
v
do
oméstica te
em vindo a assumir-s
se como um
m dos obje
etivos
O co
nucle
eares para que se alc
cance uma sociedade mais justa e igualitárria. Com viista à
pross
secução de
este objetiv
vo a Câmara
a Municipal do Barreirro, tem estabelecido desde
d

24

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

2012
2 um prottocolo de cooperação
o, com Ga
abinete de
e apoio à vitima – GAV
dinam
mizado pela Rumo, uma coopera
ativa sem fins
f
lucrativ
vos com se
ede no Concelho
do Barreiro.
G
presta
a apoio e atendimen
nto especializado em
m situaçõe
es de Violência
O GAV
Dom
méstica ao nível do atendiment
a
to proporc
cionando apoio psicológico, soc
cial e
jurídico, interve
enção em situações
s
d crise que
de
e promovam
m uma efe
etiva re/inse
erção
al através da re/cons
strução de projetos de vida co
om base n
num suportte de
socia
atendimento de
e multivalê
ências e nu
uma perspe
etiva partic
cipativa de
e um Modelo de
ntegrado, disponibiliz
zando um conjunto de
d resposta
as à população
Atendimento In
dente nos Concelhos
C
d Barreiro e da Moita.
do
resid
s dados diisponibilizados pelo GAV,
G
para além dos
s 93 casos
s em
Com base nos
mpanhamen
nto, foram sinalizados
s os seguinttes casos de
d violência
a doméstica
a, em
acom
2012
2:
Q
Quadro
nº 7 – Ocorrên
ncias de Vio
olência Dom
méstica 201
12

2012
• Barreiro: 44
3
• Moita: 43
• Outros Concelhos: 6

•

Família e Comu
unidade - Insuficiê
ência de respostas
s sociais para
s e de apo
oio à famíliia
crianças e jovens

cias de apoio a
oblema rela
acionado co
om o funciionamento das valênc
O prrincipal pro

esta faixa etária está re
elacionado com um dos grand
des temas
s abordado
os no
prese
ente estudo
o – a conciliação entrre a vida familiar e pessoal e a v
vida profissiional,
neste
e caso das famílias residentes no
o concelho do Barreiro
o.
s de conciliação diagn
nosticados estão
e
relac
cionados co
om os
Nestte caso, os problemas

horários de funcionamento dos esttabelecimen
ntos públic
cos de ens
sino pré-es
scolar
d Barreiro
o, a neces
ssidade de
e um
tendo sido refferido no Diagnóstico Social do

ongamento dos mesm
mos, tanto do
d prolonga
amento matinal (a com
meçar pelas 7h)
prolo
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e prrolongamen
nto vesperrtino (até às 19h00), sobretudo para a
as famílias que
traba
alham fora do concelh
ho.
Apes
sar do esfo
orço feito pelo
p
concelho para attenuar esta
a situação, estas solu
uções
não se têm re
evelado suficientes para
p
atende
er todas as
a necessid
dades, resttando
apen
nas três soluções para
a os casais com filhos//as a cargo:

o

o recurrso ao privado com
m fins luc
crativos, que nem s
sempre prratica
mensalid
dades com
mpatíveis com
c
a disp
ponibilidade
e financeirra do agre
egado
familiar;;

o

o recurs
so à rede so
ocial das IP
PSS com jarrdim de infâ
ância;

o

o recurs
so a jardins de infância
a sediados noutros co
oncelhos lim
mítrofes;

o

o recurs
so às rede
es sociais de proxim
midade sob
b lógicas d
de interaju
uda e
vizinhan
nça que sub
bstituem a rede forma
al deste tipo
o de respos
sta educacio
onal.

Estrutura etárria progressivamentte a envelhecer
O fen
nómeno do
o duplo env
velhecimentto da popullação, caracterizado p
pelo aumento da
popu
ulação idos
sa e pela redução
r
da
a população
o jovem, continua
c
be
em vincado
o nos
resultados dos Censos 20
011. Há 20
0 anos, em
m 1991, ce
erca de 1/5 da população
perte
encia ao grrupo etário mais jovem
m (0-14 an
nos), e apenas 11,3%
% estava inc
cluída
no grupo etário
o dos mais idosos (com
m 65 ou + anos).
Em 2011,
2
o Ba
arreiro apre
esenta pouc
co mais de 14 % da população no grupo etário
e
mais
s jovem (0-14 anos) e cerca de
e 22% da população tem 65 ou
u mais ano
os de
idade
e, o que ev
vidência a propensão para uma população envelhecid
da, resultad
do do
aumento da esp
perança de
e vida.
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Gráfico nº
n 14 – Evolução da Es
strutura Etá
ária da Pop
pulação 199
91 – 2011

201
11

14,2

9,4

200
01

12,9

13,7

199
91

17,4
4

0%

54,6

21,7

57
7,6

16
6,9

20%

54,3

40%
%
0-14

15,8

15--24

60%
25-6
64

11,3

80%

100
0%

65 + anos

Fon
nte: Censos 2011
2

Em termos evolutivos, nas
n
duas últimas
ú
déc
cadas, assistiu-se a um progre
essivo
aumento do ín
ndice de en
nvelhecime
ento que, no
n concelho do Barre
eiro, passo
ou de
65,3%, em 19
991, para 122%,
1
em 2001 e 152,2
1
em 2011,
2
em consequência o
predomínio da população idosa sobre
e a populaç
ção jovem.
Gráfico
o nº 15 – Ev
volução do Índice de Envelhecim
E
mento 1991 – 2011

152,2
122

65,3

1991

2001

Fonte: INE

2011
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Os equipamen
e
tos e as respostas sociais para
idoso
os desempe
enham um papel relev
vante no
âmbito

da

proteção

social

desta

popu
ulação e das
d
respetivas famíliias.
Nestte sentido, o conhec
cimento e a
referrência sobrre a realid
dade desta
as

De acordo com os qu
uestionários
efetuados

no

âm
mbito

do
o

o Concelho
o,
Diagnóstico Social do
uições Partticulares de
e
às 5 institu
Solidarieda
ade

So
ocial

do
o

respo
ostas no contexto
c
do
o panoram
ma

Concelho do
d Barreiro
o, apurou-se
e

demográfico do concelho revela-s
se

que a maio
oria dos/as
s seus/suas

pertinente

utentes são mulheres
s (60,6 %)
),
com

Centtros de Diia, Centros
s de Conv
vívio,
Lares
s

de

Dom
miciliário,

Ido
osos,
S
Serviço

Serrviços
de
e

de

Apoio

idades

com
mpreendidas

6 e os 95 an
nos.
entre os 66

Apoio
D
Domiciliário
o

Integ
grado, são
o as respostas típic
cas de ap
poio à
terce
eira idade que
q
existem
m no Concelho do Barrreiro.
Rede
e Solidária
a

-

Centros de Dia (5)

-

Centros de Convívio (4)

-

Lares de
e Idosos (2)

-

Serviço de Apoio Domiciliário
D
(4)

-

Serviço de Apoio Domiciliário
D
Integrado (1)

Rede
e Privada Lucrativa

-

Lares de
e Idosos (7)

-

Serviço de Apoio Domiciliário
D
(2)

O Ba
arreiro é o concelho da Peníns
sula de Se
etúbal que regista a menor tax
xa de
cobe
ertura de re
espostas so
ociais para idosos, qu
uer no total das respo
ostas existe
entes
(5,8 %) quer na
n Rede Solidária (4,7
7 %).É, aind
da, o conce
elho do Dis
strito de Se
etúbal
que regista a maior
m
taxa de utilizaç
ção na Rede
e Solidária (99,1 %),, o que significa
que a capacid
dade insta
alada das respostas sociais encontra-se
e
e praticam
mente
esgo
otada nas IP
PSS.
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Qua
adro 8 - Tax
xas de Cobertura e de
e Utilização
o das Respo
ostas Sociaiis para Idosos,
n – Abril 20
012
tottais no período de Jan

Unidade

Taxa de
d Cobertu
ura

Taxa de

T
Territorial

(%)

Utillização (%
%)

Total

Rede
e

Tota
al

Solidár
ria

Rede
e
Solidária

Alc
cochete

9,0

8,0

85,3
3

83,4
4

Alm
mada

8,1

7,2

92,3
3

92,9
9

Ba
arreiro

5,8

4,7

93,0
0

99,1
1

Mo
oita

11,2

11,0

93,2
2

93,6
6

Sesimbra

12,9

11,7

82,5
5

83,0
0

Settúbal

11,9

7,8

89,6
6

91,3
3

Alc
cácer do Sa
al

9,6

8,1

72,2
2

71,0
0

Grâ
ândola

9,6

7,7

90,3
3

94,4
4

7,8

7,4

80,4
4

84,2
2

11,1

11,1

74,7
7

74,7
7

24,7

24,7

71,1
1

71,1
1

Santiago

d
do

Cacém
Sin
nes
Pen
nínsula
Settúbal

d
de

(m
média)

Fonte: Ca
arta Social e Entidades

O de
esenvolvime
ento quantitativo e qu
ualitativo de
d respostas sociais pa
ara idosos,, com
Acorrdos de Coo
operação, assume
a
um
ma importân
ncia vital no
o Concelho do Barreirro, no
pano
orama da disponibilidade da oferta exis
stente, conforme ilu
ustra o qu
uadro
segu
uinte:
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Quadro 9 – Tipos de Respostas Sociais par
ra Idosos, Capacidade
C
e e Taxa de
e
Utilização

Uniidade

R
Respostas

Terrritorial

Sociais

Capacidade

Taxa
a de Utiliza
ação

Ins
stalada

(%)

Rede
Privada
a
Lucrativa

Red
de

Rede
e
Solidár
ria

Priva
ada
Lucra
ativa

Liista
Re
ede

Solidária

de
d
Espera

C
Centro
de

Barrreiro

Dia

-

210

-

94
4,7

378
3

SAD

79

300

40,5

10
04,6

348
3

119

156

86,5

10
00,0

2..239

-

130

-

10
00,0

68

Lar de
Idosos
C
Centro
de
Convívio

A offerta da resposta de Lar de Idosos é res
sidual, 275 utentes (56,7% na rede
solidária) e é de
d longe ins
suficiente para
p
cobrirr a procura. Constata--se uma grrande
carên
ncia, quer pelas taxas de utiliza
ação, quer pelo núme
ero altamente signific
cativo
das listas
l
de es
spera.
O Se
erviço de Apoio
A
Dom
miciliário tem vindo a revelar-se
e, nos últim
mos anos, uma
respo
osta priorittária e alternativa às respostas mais tradic
cionais, com
mo os lares
s, e a
ser referenciad
r
da cada ve
ez mais na questão do
d envelhe
ecimento. N
No Concelh
ho do
Barre
eiro abrang
ge 39,5 % da
d população apoiada
a pela rede solidária.
À se
emelhança de outras respostas sociais, alguns equip
pamentos não conseg
guem
dar resposta às solicitaçõ
ões para es
sta valênciia de SAD. Com tal, acabam por se
verifficar situaçõ
ões de sobrrelotação e listas de espera.
e
Em extra acorrdo, atualmente,
enco
ontram-se a ser apoiad
dos pelas IPSS 16 ute
entes.
Os Centros
C
de Convívio, por outro lado, são também espaços
e
qu
ue permitem
m ao
idoso
o uma maiior ocupaçã
ão do seu tempo e contrariam
c
alguma te
endência pa
ara o
isolamento. Sã
ão, por is
sso, espaço
os de soc
ciabilidade que contribuem pa
ara a
qualiidade de vida deste grupo etário
o.
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O Co
oncelho do Barreiro conta
c
com quatro Cen
ntros de Convívio, trê
ês inseridos em
IPSS
S´s, com uma capacid
dade em te
ermos de Acordos
A
de
e Cooperação para ap
penas
130 utentes. O quarto Ce
entro de Co
onvívio é disponibiliza
ado por um
ma instituiçã
ão de
tipo associativo
o, designa
adamente a Associaç
ção de Reformados, Pensionisttas e
Idoso
os de Santo
o André.
Apes
sar da capa
acidade insttalada em Centro de Dia (210 lu
ugares), a resposta effetiva
em termos
t
de acordos
a
de cooperação
o abrange apenas 190
0 utentes.
2.2 - Caracte
erização da
d Compo
osição Org
gânica da
a Câmara Municipa
al do
Barrreiro
2.2.1 - Atribuiições e competência
as
A Câm
mara Munic
cipal é o órgão execu
utivo colegial do Município,
eleito
o pelos/as cidadãos e cidadãs maiores
s de 18 anos,
a
recen
nseados/as na área do
d Município, tendo p
por Presidente o
prime
eiro candida
ato da lista
a mais votada.
A Câ
âmara Mun
nicipal do Barreiro dispõe
d
de atribuições
s nos
seguiintes domín
nios, entre outros:

o

Ordenam
mento do Território
T
e Urbanismo;

o

Promoçã
ão e Desenv
volvimento
o;

o

Ação Social;

o

Educaçã
ão

o

Saúde

o

Cultura e Património

o

Desporto
o

o

Coopera
ação Extern
na;

o

Habitaçã
ão Social;

o

Ambientte e Saneam
mento Básico;

o

Transportes e Com
municações;;

o

Equipam
mento rural e urbano;

o

Energia;;

o

Defesa do
d Consumidor;

o

Proteção
o Civil;
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A orrganização, estrutura e funcionamento do
os serviços da Câmarra Municipa
al do
Barre
eiro, de ac
cordo com o Despach
ho nº 1939
91/2010, de 31 de D
Dezembro, estão
e
organizados nos termos do Decreto-Lei n.º 305
5/2009 de 23
2 de Outu
ubro e orien
ntamse pelos
p
princíípios da un
nidade e eficácia
e
da ação, da aproximaçã
ão dos serrviços
aos/à
às cidadão
os/ãs, da desburocrratização, da raciona
alização de meios e da
eficiê
ência, visan
ndo:
a)

Incentivar

mecanismos

de

participaç
ção,

demo
ocratização
o,

cooperação,

coord
denação e concertação com os diversos
d
agentes;
b) Reduzir
R
a complexid
dade organ
nizativa su
ubjacente às tomada
as de dec
cisão,
alige
eirando-as e tornando-as mais trransparente
es e acessív
veis;
c) In
nstituir elem
mentos e modelos
m
de flexibilizaç
ção de relaç
ções e de a
articulação intra
e interinstitucio
onal;
d) Desenvolverr, no âmbito
o das tecno
ologias de informação
o e comunic
cação (TIC)), um
siste
ema integra
ado de info
ormação/co
omunicação
o/prestação
o com os d
demais age
entes,
cuja implementtação perm
mita assegurrar uma infformação eficaz e tran
nsparente;
e) Simplificar
S
procedimen
ntos, torna
ando a administração
o mais efic
ciente e eficaz,
privilegiando, em
e concreto
o, a opção por fórmulas mais sim
mples, cóm
modas, expe
editas
e eco
onómicas;
f) Organizar
O
o serviços municipaiis com base nos pre
os
essupostos
s da ciênciia da
administração, dotando-os, designad
damente, da
d dimensão
o e do pess
soal adequa
ados,
garantindo a existência de
d funcioná
ários/as com
m formação especializada em vários
v
secto
ores, integrando cheffias intermédias dinâmicas e es
stimuladora
as de proce
essos
de decisão rigo
orosos, céle
eres e desb
burocratizad
dos e apostando no a
aperfeiçoam
mento
e forrmação con
ntinua do pe
essoal;
g) Criar
C
um plano
p
de qualificação
q
o efetiva dos recurs
sos human
nos disponíveis,
paralelamente desenvolvendo form
mação para
a a reconv
versão parra novas áreas
á
profissionais, garantindo emprego,
e
r
reduzindo
a contrataç
ção externa
a e assegurrando
a ade
equação da
as trabalhadoras e dos
s trabalhad
dores às necessidades existentes
s;
h) Criar
C
métodos de trab
balho em equipa, prom
movendo a comunicação interna
a e a
coop
peração inttersectorial, desenvollvendo a motivação dos funcionários pa
ara o
esforrço

conjunto

de

m
melhorar

os

serviç
ços

e

compartilhar

os

risco
os

e

respo
onsabilidad
des;
i) Fo
omentar as
s condições
s para a existência de
d uma administração
o de qualid
dade,
respo
onsável e ao
a serviço dos/as
d
cidadãos/ãs.
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A Câmara Mu
unicipal do
o Barreiro assume um
u
modelo de orga
anização Misto,
M
maio
oritariamente hierarq
quizado. Ao modelo hierarquiz
zado corre
esponderá uma
estru
utura nucle
ear, compos
sta por Dep
partamento
os, e uma estrutura
e
fle
exível comp
posta
por unidades
u
e subunidades orgânica
as.
Com
mpõem a estrutura nuclear
n
da Câmara Municipal
M
do Barreirro:

o

Departamento de Administraç
A
ção Geral e Patrimonia
al (DAGP);

o

Departamento de Águas
Á
e Resíduos (DA
AR);

o

Departamento de Ambiente
A
e Serviços Urbanos
U
(DA
ASU);

o

Departamento de Desporto,
D
A
Associativis
mo e Cultu
ura (DDAC);

o

Departamento de Intervenção
I
o Social e Educação
E
(D
DISE);

o

Departamento de Inovação
I
e Comunicaç
ção (DIC);

o

Departamento de Obras
O
Municipais (DOM
M);

o

Departamento de Planeament
P
to e Gestão
o Urbana (D
DPGU);

Com
mpõem a estrutura flexível da Câmara Municipal
M
d Barreirro:
do

o

Divisão de Desenvo
olvimento Económico
E

o

Divisão de Gestão Financeira (DAGP)

o

Divisão de Património, Contra
atos e Aprovisionamen
ntos (DAGP
P)

o

Divisão de Recurso
os Humanos
s (DAGP)

o

Divisão de Adminis
stração Gerral (DAGP)

o

Divisão de Exploraç
ção (DAR)

o

Divisão de Projetos
s e Obras (DAR)

o

Divisão de Higiene Urbana (D
DAR)

o

Divisão Comercial (DAR)

o

Divisão de Desportto (DDAC)

o

Divisão de Bibliotec
cas e Arquiivo (DDAC))

o

Divisão de Cultura,, Património
o Histórico e Museológ
gico (DDAC
C)

o

Divisão de Jardins e Espaços Verdes (DA
ASU)

o

Divisão de Serviços
s Urbanos (DASU)
(

o

Divisão de Sustenttabilidade Ambiental
A
(DASU)

o

Divisão de Interven
nção Sociall (DISE)

o

Divisão de Educaçã
ão (DISE)

o

Divisão de Informá
ática e Nova
as Tecnolog
gias (DIC)

o

Divisão de Comunicação (DIC
C)

o

Divisão de Equipam
mentos Mun
nicipais (DO
OM)

o

Divisão de Obras, Estudos
E
e Projetos
P
(DOM)

o

Divisão de Rede Viária (DOM))
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o

Divisão de Planeam
mento e Ord
denamento
o do Território (DPGU)

o

Divisão de Gestão Urbana e Licenciamen
L
nto (DPGU))

o

Divisão de Fiscaliza
ação (DPGU
U)

o

Divisão de Informa
ação Geográ
áfica (DPGU
U)

São Gabinetes
s de Asses
ssoria e Ap
poio à Ges
stão:

o

Gabinete
e de Apoio à Presidência

o

Gabinete
e da Juventtude

o

Gabinete
e de Audito
oria e Acom
mpanhamen
nto

o

Gabinete
e de Descentralização
o para as Frreguesias

o

Gabinete
e de Proteç
ção Civil

o

Gabinete
e Técnico Florestal
F

Cons
stituem Se
erviços no
o âmbito de
d unidade
es orgânicas existen
ntes:

o

Apoio ao
o Empresárrio (DDE)

o

Turismo (DDE)

o

Formaçã
ão Profissional (DRH)

o

Higiene,, Segurança
a e Saúde no
n Trabalho
o (DRH)

o

Centro de
d Informaç
ção Autárquica ao Con
nsumidor (DAGP)

o

Controlo
o e Planeam
mento (DAS
SU)

o

Centro de
d Educação Ambienta
al da Mata da Machada (DSA)

o

Salubrid
dade e Serv
viços Veterinários (DASU)

o

Gestão Mercado
M
Mu
unicipal 1.º
º de Maio (D
DASU)

o

Controlo
o e Planeam
mento (DOM
M)

o

Frota Mu
unicipal (DO
OM)

o

Qualidad
de e Moderrnização Administrativa (DIC)

o

Audiovis
suais (DCPH
HM)

o

Associattivismo (DD
DAC)

o

Centro de
d Apoio ao
o Imigrante
e, da Divers
sidade e do
o Diálogo Cu
ultural

o

(DIS)

o

Controlo
o e Planeam
mento (DAR
R)

o

Gestão e Cadastro (DAR)
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Para uma melhor comprreensão da
a estrutura
a orgânica da Câmarra Municipa
al do
Barre
eiro, aprese
entamos de
e seguida o seu Organ
nograma:
Orrganogram
ma

osição do Executivo
E
Camarário
2.2.2 - Compo
xecutivo Ca
amarário é o órgão colegial do
o Município
o e é, cons
stituído por um
O Ex
Presiidente

e

oito

Vere
eadores/as,,

sendo

que
q

neste

caso

se
e

verifica

uma

repre
esentação igualitária
i
a nível do
ao
o número de vereadorres/as do se
exo mascullino e
do se
exo feminin
no.
Grá
áfico nº 16 – Repartiçã
ão por Sexo
o do nº de Vereadores
V
s/as
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2.2.3
3 - Carac
cterização dos Recursos Humanos da
a Câmara Municipa
al do
Barrreiro
A ca
aracterizaçã
ão dos recursos hum
manos da Câmara Municipal
M
do Barreirro foi
efetu
uada com base nos dados
d
forn
necidos pela Divisão de Recurso
os Humano
os da
autarquia, mais
s concretam
mente o Balanço Socia
al do ano de
e 2010.
Os dados
d
que se apresen
ntam em seguida
s
carracterizam os Recurso
os Humano
os da
Câmara Municipal do Ba
arreiro em algumas das suas dimensões
s e preten
ndem
forne
ecer um rettrato da rea
alidade.
Começando por analisar a distribuiç
ção das trabalhadora
as e dos trrabalhadore
es da
Câmara Municiipal do Ba
arreiro porr sexo é possível
p
ve
erificar que
e, apesar de a
assim
metria não ser muito
o elevada, os homen
ns se encon
ntram em maior núm
mero,
repre
esentando cerca de 60% do total
t
de trrabalhadora
as e traba
alhadores como
c
demonstra o grráfico seguiinte.
G
Gráfico
nº 17
1 – Distrib
buição das trabalhado
oras e dos trabalhadorres por Sex
xo

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0

No que
q
se refe
ere à taxa de feminiza
ação total e por carre
eira, os da
ados eviden
nciam
uma taxa de fe
eminização
o total de cerca
c
de 40%. Ao nív
vel de Dirigentes de nível
interrmédio, mu
ulheres e homens
h
encontram-se
e em núme
ero equilibrado, com uma
perce
entagem de
e cerca de 50% para ambos os sexos.
s
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É na
as carreiras
s de Técnic
co/a Superior e Assistente Técn
nico/a que as mulhere
es se
enco
ontram em maior núm
mero, carrreiras estas
s com uma
a taxa de feminizaçã
ão de
60,48% e 64,67% respetivamente.
As maiores
m
assimetrias en
ntre mulherres e home
ens ocorrem
m na carreirra de Assistente
Operracional e na
n carreira relativa à área inform
mática. Nes
stas a taxa de feminiz
zação
apresenta valorres relativa
amente baixos, com uma
u
percen
ntagem de menos de 30%
na ca
Operaciona
arreira de Assistente
A
al e apenas
s 11% na carreira
c
res
speitante à área
de in
nformática.
É en
ntão possív
vel constattar a sub-rrepresentaç
ção das mulheres
m
na
a carreira mais
desq
qualificada, bem com
mo nas áre
eas tradicio
onalmente masculinas. Estes dados
d
pode
em ser verifficados no Quadro e no
n Gráfico que
q
de segu
uida se aprresentam.
Q
Quadro
nº 10
1 – Taxa de
d feminização total e por carreirra

Trabalha
adoras e Trabalhado
T
ores da Câ
âmara Mun
nicipal do Barreiro
Taxa de

Carreira
a

Ho
omens

Mulhere
es

To
otal

Total

486

333

8
819

40,66%

16

17

3
33

51,52%

49

75

1
124

60,48%

59

108

1
167

64,67%

334

127

4
461

27,55%

Informática

8

1

9

11,11%

Outros
s

20

5

2
25

20,00%

Dirigente
es Interméd
dio
Técnico/
/a
Superio
or
Assistente
Técnico/
/a
Assistente
Operacion
nal

fe
eminizaçã
ão

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0
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Grráfico nº 18
8 – Distribu
uição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores por carre
eira

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0

Analisando os vínculos
v
contratuais afere-se que
e a maioria
a (aproxima
adamente 82%)
8
das trabalhadoras e dos trabalhadores têm um
m Contrato
o de Traballho em Fun
nções
Públiicas por Te
empo Inde
eterminado. Apesar de
d a difere
ença ser re
eduzida, sã
ão os
homens que ap
presentam uma maiorr percentag
gem de vín
nculo contra
atual por te
empo
indetterminado (83% do to
otal de hom
mens). Por sua vez a percentage
em de mulh
heres
com o mesmo vínculo
v
é de
e 78%.
Grráfico nº 19
9 – Distribu
uição das trrabalhadoras e dos tra
abalhadore
es por víncu
ulo
contratuall

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0
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No que
q
respeita
a aos prestadores de serviços, os homens
s estão em maior núm
mero.
Cons
statando-se
e que de um
m total de 9 trabalhadores neste regime, 7
78% pertencem
ao se
exo mascullino (7 trab
balhadores) e 22% ao sexo femin
nino (2 trab
balhadoras)).
Ao analisar
a
esttes dados tendo
t
em consideraçã
c
ão o peso das prestações de se
erviço
em cada um dos sexos
s, verifica-se que, no
n caso da
as mulhere
es, existe uma
perce
entagem de
d
0,6% de mulhe
eres em regime
r
de
e prestação
o de serv
viços,
repre
esentando os 7 trabalhadores no mesmo
o regime 1,4%
1
do número tota
al de
homens.
Ao observar
o
o nível de an
ntiguidade, é possível constatar que, na Câ
âmara Municipal
do Barreiro,
B
a maior parrte das tra
abalhadoras
s e dos tra
abalhadore
es, desemp
penha
funçõ
ões na Câmara há um
u
período
o compreen
ndido entre
e os 5 e o
os 9 anos, logo
segu
uido por aqu
uele que en
ngloba uma
a antiguidad
de entre os
s 10 e os 14
4 anos.
Os restantes
r
e
escalões
de
e antiguida
ade estão, também, todos
t
eles representa
ados,
pese
e embora o facto do es
scalão “40 ou mais an
nos” ter ape
enas dois trrabalhadore
es.
Comparando ho
omens e mulheres
m
ve
erifica-se um
ma situação semelhan
nte ao níve
el dos
escalões mais representa
ados, dito de outro modo, os homens e
estão em maior
m
número nos esc
calões 5-9 e 10-14, as
ssim como as mulhere
es.
Analisando, ain
nda, a distrribuição de mulheres e homens pelo nível de antiguid
dade,
cons
stata-se que, à exceç
ção dos es
scalões “até 5 anos” e “30-34””, o númerro de
mulh
heres e hom
mens é próx
ximo em to
odos os outtros.
Gráfico
o nº 20 – Nível de antiguidade po
or Sexo

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0
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Incid
dindo agora
a a observação nos escalões
e
ettários, verifica-se que
e a maioria
a das
traba
alhadoras e dos traba
alhadores têm
t
idades compreendidas entre
e os 30 e os
o 59
anos
s. Do total de 819 tra
abalhadoras
s e trabalh
hadores ape
enas 62 sittuam fora deste
d
interrvalo.
O nú
úmero de mulheres
m
e homens é mais ou menos
m
idênttico até ao intervalo etário
e
40-4
44 anos, es
stando as principais
p
diferenças nos
n
intervalos 45-49, 50-54 e 55-59,
diferrenças essa
as de 35, 44
4 e 44 pess
soas respettivamente.
A ma
aior parte dos
d
homens que traba
alha na Câm
mara Munic
cipal do Barreiro enco
ontrase no
n
escalão
o etário dos
d
50 ao
os 54 ano
os, já as mulheres
s encontra
am-se
conc
centradas em maior nú
úmero entrre 35 e os 39
3 anos.
Grráfico nº 21
1 – Distribu
uição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadore
es por escallão
etário

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0

Tend
do como base
b
de an
nálise o níível de esc
colaridade das trabalhadoras e dos
traba
alhadores da
d Câmara Municipal do Barreirro constata
a-se que se
e distribuem de
form
ma mais ou menos equilibrada
a pelos níveis de escolaridad
e
de “9º ano ou
equiv
valente”, “12º ano ou
u equivalente” e “licen
nciatura”. Com
C
um valor ligeiram
mente
supe
erior enconttra-se o nív
vel “4 anos de escolarridade”, porr oposição a
ao nível “6 anos
de escolaridad
e
e”, com um
u
valor inferior. Os
O restante
es níveis d
de escolaridade
apresentam vallores residu
uais.
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Analisando as principais diferenças
s entre ho
omens e mulheres,
m
afere-se que a
maio
oria das mu
ulheres que trabalham
m na Câmara Municip
pal do Barreiro tem como
c
nívell de escolaridade a “licenciatura
a”, sendo o “12 ano ou
o equivale
ente” o seg
gundo
nívell de escola
aridade com
m mais mu
ulheres. Porr sua vez, os homens
s situam-se em
maio
or número no nível “4 anos de
d escolaridade”, com
m a maiorr representtação
segu
uinte no nív
vel “9º ano ou equivale
ente”.
Grráfico nº 22
2 – Distribu
uição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores por nível de
e
escolaridad
de

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0

Finallizando

es
sta

sucinta
a

caracterrização

co
om

a

aná
álise

de

a
alguns

aspetos

direttamente re
elacionados
s com as temáticas
s da Igua
aldade de Género e da
Conc
ciliação enttre a Vida Familiar
F
e Pessoal e a Vida Proffissional, co
onstatamos
s que
na Câmara
C
Mun
nicipal do Barreiro,
B
no
o ano de 2010, em va
alores abso
olutos, fora
am os
homens que tiv
veram o ma
aior número
o de dias de ausência.
Conttudo, distribuindo o número
n
tota
al de dias de ausência em cada
a um dos sexos
s
pelo número to
otal de trab
balhadoras e trabalha
adores do mesmo
m
sex
xo estes va
alores
alterram-se. No caso das mulheres
m
o valor é de
e cerca de 31
3 dias porr mulher fic
cando
os ho
omens com
m aproximad
damente 24.
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Gráfiico nº 23 – Total de dias de ausê
ência distrib
buídos por Sexo

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0

Nos dias de au
usências po
or proteção
o na paren
ntalidade sã
ão, também
m, as mulh
heres
que se destaca
am. Do total de 170
00 dias utiilizados pelas trabalh
hadoras e pelos
traba
alhadores da
d Câmara
a Municipal do Barreiro cerca de 86% diz
zem respeitto às
mulh
heres.
Grá
áfico nº 24 – Dias de ausência
a
po
or proteção
o na parenttalidade, de
e acordo com o
Sexo

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0
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Os dias
d
de aus
sência para assistência a familia
ares são sin
ntomáticos e indicam uma
repro
odução e uma
u
manutenção dos
s estereótip
pos de gén
nero, a qual pretendemos
analiisar mais aprofundad
a
amente ao
o longo des
ste diagnós
stico. Dito de outro modo,
m
são as mulherres que co
ontinuam a ausentar--se mais para
p
presta
ar assistência a
familiares. Com
mo mostra
a o gráfico
o seguinte,, as mulhe
eres tivera
am, em te
ermos
perce
entuais, um
m valor de dias
d
de aus
sência 40,2
2% superiorr ao dos ho
omens.
Gráfiico nº 25 – Dias de au
usência parra assistênc
cia a familia
ares, segun
ndo o Sexo

Fonte: Câmara Municipa
al do Barreir
ro – Balanço Social 2010
0
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3. Metodologi
M
a
O dia
agnóstico a desenvolv
ver no âmb
bito deste projeto
p
terá
á como prin
ncipal objettivo a
obtenção de informação aprofundad
a
da e fidedig
gna acerca da realidad
de sobre a qual
se pretende inttervir e transformar, estando
e
es
sta necessid
dade de ela
aboração de um
retra
ato organiz
zacional as
ssente num
m princípio fundamen
ntal: o de conhecer para
atuar.
Cons
siderando que
q
“a rea
alidade não
o fala por si”, o con
nhecimento das dinâm
micas
sobre
e as quais se pre
etende inte
ervir é um problem
ma comple
exo que exige
conh
hecimentos teóricos e metodológ
gicos de alguma proffundidade. Assim sendo, a
elabo
oração do presente diagnóstico irá ass
sentar num
ma perspe
etiva dinâmica,
adotando a me
etodologia de investig
gação-ação operacionalizada de acordo com os
objettivos que lhe estão subjacente
es e o enquadramentto teórico da temátic
ca da
Igualdade de Género
G
ate
endendo à importânciia da sua integração nas autarquias
locais, especialmente na Câmara Municipal
M
do
d Barreiro
o nas verte
entes interrna e
externa.
A me
etodologia adotada pa
assou pelas
s seguintes fases:

•Co
onhecimento da realidade organ izacional: levanttamento das

necessidades, pro
oblemas

vivenc
ciados

pellos/as destinatárrios/as do estudo
o: Executivo Cam
marário; Chefias e Trabalhadoras
s e Trabalhadorres da
Pré –
Dia
agnóstico

Câmara Municipal do
d Barreiro; cara
acterização dem
mográfica do con
ncelho do Barreirro e caracterização da
com
mposição orgânic
ca da Câmara.

•De
efinição da meto
odologia: formulação do problem
ma e respetivas
s hipóteses;

M
Modelo

de
efinição dos obje
etivos

gerrais e específicos
s, construção e aplicação dos in
nstrumentos de análise:
a
Guião d e Entrevista a aplicar
ao Executivo Cama
arário e Question ários a aplicar às
s Chefias e a trabalhadoras e Tra
abalhadores.

de
Análise

•An álise de conteúd
do das entrevista
as, tratamento do
os dados obtidos
s através dos que
estionários, de acordo
Trattamento

com
m o modelo de análise e os objettivos definidos pa
ara o estudo/dia
agnóstico

dos
Res
sultados

•Pro
odução de recom
mendações de in tervenção para a Integração do Principio da Igu
ualdade de Géne
ero na

Intervir para
o Futuro

Câmara Municipal do
d Barreiro, nas vertentes intern
na e externas, co
om vista à elaborração do Plano para
p
a
Igu
ualdade.

44

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

3.1 - Modelo de
d Análise
e

EXECUTIVO
CHEF
FIAS

MARÁRIO
CAM

TRABALHADORAS
S
E
TRABALHADORES
S
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Tend
do por bas
se os obje
etivos do presente
p
estudo/diag
e
gnóstico, fo
oi desenha
ado o
modelo de an
nálise acim
ma aprese
entado de forma esquemátic
e
a, assente
e na
form
mulação das
s hipóteses que de seg
guida passa
amos a apre
esentar:

Hipóttese A
• As políticas interna
as de gestão organizacion
nal, definidas no Regulame
ento
de

dos Serviço
O
Organização
os da

Câma
ara

Municipa
al do Barre
eiro,

maniffestam uma preocupação
p
com a inclus
são do princíp
pio da Iguald
dade
de Gé
énero e da Conciliação
C
e
entre
a Vida Familiar e Pessoal
P
e a Vida
V
Profissional, dos trrabalhadoras e das trabalh
hadores;

Hipóttese B
• A exis
stência de assimetrias de género, na vertente
v
interna e externa
a de
atuaç ão da Câmarra Municipal do
d Barreiro, vai
v de enconttro ao paradig
gma
al, que ainda atribui a mulheres e ho
omens diferen
ntes
da sociedade atua
s e participaç
ções nas esfe ras familiar , profissional e pública;
papéis

â
dos
s estudos de
d género e das polítticas para a promoçã
ão da igualdade
No âmbito
entre
e mulheres
s e homens
s, têm vindo a ser deffinidos inúm
meros conc
ceitos com vista
à reiinterpretação de realiidades outrrora explica
adas segun
ndo parâme
etros patria
arcais
ou antropocêntricos, bioló
ógicos, dem
mográficos, ou exclusiv
vamente de
e classe soc
cial.
Destte modo e com
c
vista à clarificaçã
ão das hipó
óteses apresentadas, a
apresentaremos
de seguida
s
a definição
d
d
dos
principais conceittos que co
onsideramos fundame
entais
aborrdar, quand
do a realidade em estu
udo é a tem
mática da Ig
gualdade de
e Género.
O princípio
p
da
a Igualda
ade de Género
G
em
m vigor na
n
socieda
ade Portug
guesa
corre
esponde à ausência de assime
etrias entre
e mulheres
s e homen
ns em todo
os os
indic
cadores

re
elativos

à

organizaç
ção

social,,

ao

exerrcício

de

direitos

e

de

respo
onsabilidad
des, à auton
nomia indiv
vidual e ao bem-estarr.

o

Pressupõ
õe o igua
al reconhec
cimento do
o valor so
ocial dos homens e das
mulhere
es e do resp
petivo estattuto na soc
ciedade;

o

Implica a particip
pação equillibrada de homens e mulheres
s em toda
as as
esferas da vida, inc
cluindo a participação
p
o económica
a, política, social e na
a vida
familiar,, sem barre
eiras em relação ao se
exo;

o

Sublinha
a a liberda
ade que to
odas as pe
essoas têm
m de desen
nvolver as suas
capacida
ades e de fazer as su
uas escolha
as sem as limitações impostas pelos
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papéis sociais
s
de género e considera,
c
valoriza e trata os c
comportame
entos
aspiraçõ
ões e neces
ssidades das mulheres
s e dos hom
mens de igu
ual forma.
Para uma mellhor compreensão e interioriza
ação do princípio da
a Igualdade de
Géne
ero, importta desde já
j efetuar uma distinção entre
e sexo e género. Assim
A
send
do:

Não obstante a diferenciação acima apresentad
da, continua a persistir uma “div
visão”
da sociedade a partir das
s diferenças
s biológicas, de tal fo
orma que a
ambos os sexos
s
detêm o poder: o poder na
n esfera pública
p
atrib
buído aos homens,
h
e poder na esfera
e
priva
ada atribuíído maiorittariamente às mulheres intrins
secamente ligado às suas
funçõ
ões materrnais e reprodutoras
s, visão que aliada aos aspettos cultura
ais e
histó
óricos que pautam o processo de
d socialização a que todos os indivíduos estão
e
sujeiitos, leva a criação de
e representações gen
neralizadas e socialme
ente valoriz
zadas
acerc
ca do que as mulhere
es e os homens deve
em ser: estereótipos
s de género, e
fazerr: papéis sociais
s
de género.
Tend
do por base
e esta prem
missa, é de
e salientar que a abo
ordagem da
a perspetiv
va de
géne
ero, no âmb
bito do pres
sente estud
do, introduz um critérrio de análise centrado
o nas
assimetrias de
d género construída
as social e culturalme
ente e na observação
o dos

efeitos que essas assime
etrias repre
esentam para
p
as mu
ulheres no acesso a uma
maio
or participação na esfe
era pública e para os homens nu
uma maior participaçã
ão na
esferra privada.
Quan
ndo esta abordagem
a
é feita no seio de uma orga
anização, c
como a Câmara
Muniicipal do Ba
arreiro, imp
porta ainda
a definir os conceitos que em ma
atéria de ge
estão
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de re
ecursos hu
umanos são
o determinantes para
a aferir a existência
e
d
de condiçõe
es de
traba
alho dignas
s e isentas de descrriminação de qualque
er índole. Serão porr isso
determinantes nas análise
es que se se
eguem os seguintes
s
c
conceitos:

•

Concilia
ação entre
e a Vida Fa
amiliar e Pessoal
P
e a Vida Pro
ofissional

A co
onciliação da ativida
ade profiss
sional com
m a vida familiar
cons
stitui

um

dos

dire
eitos

das

trabalhad
doras

e

dos

traba
alhadores consagrado
o na Constituição da
a República
a

“Todos

Portu
uguesa.

distinção de sexo, raça, cidadania,

os

territóriio

Cons
sideramos pois, como
o fundamental, a aná
álise da

traba
alhadores

de

oriigem,

s
sem

relig
gião,

convicçõ
ões políticas ou ideológic
cas,

conc
ciliação enttre a esferra pública que inclui a vida

têm dire
eito à organiz
zação do traba
alho

profissional e a esfera privada que inclui a vida

em

pessoal e familiiar, uma ve
ez que amb
bas se influe
enciam

antes, de forrma a faculta
ar a
dignifica

condições

socialme
ente

realizaç
ção pessoal e a permitirr a

entre
e si, sendo que a maior responsa
abilidade fe
eminina

conciliaç
ção da activid
dade profissio
onal

sobre
e a última, tem conse
equências que
q
se traduzem na

com a v
vida familiar”.

descriminação das mulhe
eres no trabalho e no
o emprego

Constituição
o da República Portugu
uesa, artigo 59.º,

ao nível das ca
arreiras e das
d
remune
erações, assim como na
discrriminação masculina
para a
m
ao nível do
d tempo disponível
d
vida familiar e pessoal.
p

•

Segrega
ação Sexu
ual do Merrcado de Trabalho
T

Conc
centração de
d mulhere
es e home
ens em dife
erentes tip
pos e níveiis de ativid
dade,
send
do

as

mu
ulheres

confinadas

a

um

leq
que

mais

limitado

de

ocupações:

segrregação horizontal
h
l, e a grraus inferiiores na estrutura hierárquica
a da

organização: se
egregação
o vertical.

•

Disparidade Salarial entre Mulheres e Homens
s

De acordo
a
com
m a Comissão Europeia, a disparidade salarial en
ntre home
ens e
mulh
heres reporrta à difere
ença média
a entre o pagamento à hora dos
s homens e das
mulh
heres (antes da dedução de quaisquerr impostos
s sobre o rendimen
nto e
contribuições para a segurança socia
al).

n.º
º 1 b)

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

•

49

Mainstrreaming de Género

Por último, rev
veste-se de
e extrema importânc
cia a abord
dagem des
ste conceito
o, no
âmbito da org
ganização em anális
se, enquanto princíp
pio fundam
mental de boa

gove
ernação, um
ma vez que
e nos remete para a pertinência
p
da integra
ação sistem
mática
da dimensão
d
d igualdad
da
de de géne
ero em todas as fase
es do proce
esso de de
ecisão
política - conce
eção, aplica
ação, acompanhamentto e avaliaç
ção com viista à prom
moção
da igualdade
i
entre mullheres e homens.
h
De
D acordo com Han
nnan (2003
3), o

main
nstreaming de género não trata simplesmente da inte
egração ou da inclusão
o das
mulh
heres nas agendas do
d desenvo
olvimento. Implica um
u
process
so dinâmic
co de
alterração de ob
bjetivos, es
stratégias e ações parra assegura
ar que mulh
heres e homens
possam

influe
enciar,

pa
articipar

e

beneficiar

dos

mesmos

processos
s

de

dese
envolvimentto, sobretudo ao nível
n
das organizações nas su
uas estrutturas,
proce
edimentos e cultura
as para criar
c
ambie
entes instiitucionais promotores da
igualldade de gé
énero.
Para além dos
s conceitos
s acima ex
xplanados, este estud
do foi tam
mbém elabo
orado
atendendo às várias
v
direttivas intern
nacionais e nacionais em matéria de Igualdade
de Género:
G

Dirrectrizes Intternacionais
s
•C
Carta das Naçõ
ões Unidas (ONU
U), 1945
•Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948
bre a Eliminação de Todas as Formas
F
de Disc riminação contrra as Mulheres (CEDAW), 1979
9
• Convenção sob
A
de Pequim
m (PAP), 1995
•Plataforma de Ação
•O
Objetivos de De
esenvolvimento
o do Milénio, 20
000
•Pacto Europeu para a Igualdad
de de Género, 2006
2
L
2007
•Declaração de Lisboa,
Carta das Mulhe
eres, 2010
•C
•Estratégia para a Igualdade en
ntre Mulheres e Homens, 2010
0 -2015

Dirrectrizes Nac
cionais
• Constituição da
a República Porrtuguesa, 1976
• IV Plano Nacion
nal para a Igualdade – Género
o, Cidadania e Não
N
Descrimina
ação, 2011-2013
nal contra a. Violência Domésttica, 2011 - 2013
• IV Plano Nacion
• Resolução do Conselho
C
de Min
nistros n.º 39/2
2010
• Plano de Desenvolvimento So
ocial do Barreiro
o, 2010-2012
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Com base nos
s conceitos acima de
escritos, e tendo porr enquadramento legal as
direttrizes intern
nacionais e nacionais mencionadas, a anális
se efetuada
a incidiu sobre a
estru
utura de re
elações entrre os recurrsos human
nos da Câm
mara Municipal do Barreiro,
inclu
uindo o Exe
ecutivo Camarário, abrangendo
a
o as suas característi
c
icas individ
duais,
funçõ
ões desem
mpenhadas,, bem com
mo, as norrmas de conduta
c
orrganizaciona
ais e
meca
anismos de
e comunica
ação adotad
dos, definin
ndo-se para tal os se
eguintes ve
etores
de análise, corrrelacionado
os entre si:
1 Caracterrização pes
1)
ssoal, familiiar e profiss
sional dos públicos-alv
vo;
2 Formas de organiza
2)
ação do tra
abalho;
3 Usos do tempo nas
3)
s esferas fa
amiliar, pessoal e profissional;
4 Igualdad
4)
de de Géne
ero e cultura organizac
cional;
5 Representações sociais da Igu
5)
ualdade de Género;
6 Iniciativas de prom
6)
moção da Ig
gualdade de
e Género pa
ara o exterrior;
A análise destes vetores será
s
efetuad
da através dos seguin
ntes indicad
dores:

o

Sexo, id
dade, habilitações lite
erárias, esttado civil e composiçã
ão do agre
egado
familiar;;

o

Repartiç
ção

das

mulheres

e

dos

homens

n
nas

diversas

categ
gorias

profissio
onais;

o

Formas de organiz
zação do trrabalho pra
aticadas e desejadas por mulheres e
homens;

o

Situação
o do/a cônjjuge/companheiro/a face
f
à proffissão e ex
xistência ou
u não
de dificu
uldades de conciliação
o;

o

Diferenttes usos do
d tempo de
d mulherres e homens nas e
esferas fam
miliar,
pessoal e profissional, e sua relação com
m a existên
ncia ou não
o de dificuld
dades
de conciiliação;

o

Distribuiição de ben
nefícios porr sexo;

o

Formas de participação e de poder
p
por sexo;
s

o

Grau de
e perceção dos/as inq
quiridos/as
s face à pa
articipação de mulheres e
homens nas esfera
as familiar, pessoal e profissional
p
l;

o

Grau de conhecime
ento dos/as
s inquiridos
s/as acerca da temátic
ca da Igualdade
de Géne
ero e formas de acesso
o à informa
ação;

o

Grau de
e perceção
o dos/as inquiridos//as acerca
a da existtência de uma
preocupação com a Igualdade
e de Género
o no seio da organizaç
ção;

o

Grau de
e perceção
o dos/as in
nquiridos/as acerca da
d existênc
cia de medidas
promoto
oras da Igualdade de Género
G
no Concelho do
d Barreiro..
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Para

a

operacionalizaçã
ão

deste

modelo

de

análise foram
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co
onstruídos três

instrrumentos de recolha de
d informaç
ção:
1 Guião de
1d entrevista a apllicar ao Presidente
P
da Câma
ara e a ou
utros
dois

m
membros

do

Executivo

Cam
marário,

por

perm
mitir

obter

um

conhecim
mento mais aprofund
dado da viisão da prrópria Câm
mara acerca
a das
temática
as em análiise, dada a posição es
stratégica que
q
os/as e
entrevistado
os/as
ocupam, tendo com
mo duplo ob
bjetivo:

o

averiguar o gra
au de conhecimento de
d cada me
embro do e
executivo acerca
da situação
s
da
a Igualdade de Géne
ero, quer na Câmarra Municipa
al do
Barre
eiro, quer na sociedade em geral e, sobre
etudo, a sua visão sobre o
modo
o

segundo
o

o

qual

esta

rea
alidade

de
everia

ser

abordada
a

na

organização que dirige;

o

obter um conju
unto de in
ndicadores quantitativ
vos e qualitativos sob
bre o
modo
o como o princípio
p
da
a Igualdade
e de Género
o é incorpo
orado nos vários
v
domínios

da

Câmara,

nomeadam
mente

no
o

que

diz
z

respeito
o

às

repre
esentações sociais de género, às
s práticas de
d organiza
ação do trabalho
e às oportunidades de progressão profissiona
al de mulhe
eres e hom
mens,
desig
gnadamentte no que co
oncerne o acesso
a
a fu
unções de c
chefia.
A opção po
or esta téc
cnica de re
ecolha de informação deveu-se ao facto de
d se
a
apresentar
como mais
s informal,, permitind
do uma abordagem fflexível que
e não
liimita a riqu
ueza, a criatividade e abrangênciia da inform
mação recolhida.
2 Questio
2onário de autodiag
gnóstico a aplicar às chefia
as dos vá
ários
Departa
amentos da
d Câmara, por perrmitir uma auto refle
exão acerca
a dos

principais pontos fortes
f
e po
ontos fracos
s da atuaçã
ão da Câm
mara no dom
mínio
da Igualldade de Gé
énero;
3 Questio
3onário a aplicar
a
às
s Trabalha
adoras e aos traba
alhadores, por
permitir recolher um
u
leque de
d informa
ação mais vasto
v
e representativ
vo do
universo
o em estud
do, acerca das temáticas da Ig
gualdade d
de Género e da
Conciliaç
ção entre a Vida Famiiliar e Pesso
oal e a vida
a Profissional;
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4. Aplicação
A
dos Ques
stionários
s e das En
ntrevistas
4.1 - Question
nários aplicados às Trabalhad
doras e Trrabalhadorres da Câm
mara
Mun
nicipal do Barreiro
B

De acordo
a
com
m os dados obtidos attravés dos Quadros de
d Pessoal disponibiliz
zados
pela Câmara Municipal
M
do Barreiro relativos ao
a ano de 2010, trab
balhavam nesta
n
organização 819 pessoas.
Com base neste
e universo foi definida
a uma amo
ostra repres
sentativa, q
quer ao nív
vel do
sexo
o, quer ao nível das carreiras profissionais existenttes, selecio
onada de forma
f
aleattória com base
b
numa listagem de
efinida pela
a Divisão de
e Recursos Humanos.
A am
mostra defin
nida preten
ndia incidir sobre cerca de aprox
ximadamente 50% do total
das trabalhador
t
ras e dos trabalhadores, tendo para
p
tal sido distribuíd
dos, em forrmato
imprresso, 395 questioná
ários. No que diz respeito
r
à taxa de retorno, foram
f
receb
bidos, até ao prazo fixado, 25
58 questio
onários, corresponden
ntes a 65%
% da
amos
stra definid
da, e a cerc
ca de 32% do total das trabalhad
doras e dos
s trabalhado
ores.
Grá
áfico nº 26 – Taxa de cobertura
c
d estudo fa
do
ace ao tota
al das traba
alhadoras e dos
trabalhadores da CMB
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4.2 – Questionário de
e autodiag
gnóstico aplicado às Chefia
as da Câm
mara
Mun
nicipal do Barreiro
B

Tend
do igualmen
nte por bas
se os dado
os dos Quad
dros de Pessoal dispo
onibilizados
s pela
Câmara Municipal do Barreiro relativ
vos ao ano
o de 2010, constatám
mos a existência
de 32 cargos de chefias, cujos/as
c
de
etentores/a
as considerá
ámos impo
ortante abra
anger
atrav
vés de um
m questioná
ário de au
utodiagnosttico relativamente à forma com
mo o
princ
cípio da Igu
ualdade de Género se encontra in
ncorporado
o na organiz
zação.
Nestte caso não foi defin
nida uma amostra,
a
mas
m
antes pretendeu
u-se envolv
ver a
totalidade das chefias,
c
ten
ndo sido re
emetido porr correio eletrónico a cada uma delas
um questionáriio. Em terrmos de ta
axa de reto
orno, esta não foi to
otal, tendo sido
receb
bidos até ao
a prazo de
efinido 20 questionário
q
os preench
hidos, o que
e correspon
nde a
cerca
a de 63% do
d total das
s chefias ex
xistentes.
Gráfico nº 27 – Tax
xa de cobertura do es
studo face ao
a total das
s chefias

4.3 – Entrevis
stas realiza
adas ao Ex
xecutivo da
d Câmara
a Municipa
al do Barre
eiro

Tal como
c
referrido anterio
ormente, aquando
a
da
a explicitaç
ção do modelo de an
nálise
defin
nido para este
e
estudo
o, a metodologia a op
peracionaliz
zar previa a realizaçã
ão de
entre
evistas que
er ao Presiidente da Câmara qu
uer a outro
os membro
os do Exec
cutivo
Camarário.
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Destte modo, fo
oi realizado um total de
d 3 entrev
vistas, com recurso a uma técnic
ca de
entre
evista semii-directiva e com uma
a duração média
m
de 60
6 minutos,, as quais tendo
t
sido efetuadas presencialmente, fora
am objeto de gravaçã
ão depois d
de devidam
mente
autorizada por cada um/a dos/as enttrevistados
s/as.
4.4 – Tratame
ento e aná
álise dos dados

Para a análise dos questiionários efe
etuados às
s trabalhadoras e trab
balhadores e às
chefiias recorre
eu-se ao programa in
nformático SPSS - Statistical
S
P
Package for the
Socia
al Sciences
s, o qual pe
ermite realizar análise
e estatística
a de dados no domínio
o das
Ciências Sociais
s. Após vallidada e codificada a informação
o apurada, os dados foram
f
intro
oduzidos nu
uma matriz,, a qual foi submetida
a a análise univariada
u
e bivariada
a.
No que
q
respeita às enttrevistas, toda
t
a infformação foi
f
objeto de análise de
conte
eúdo, atrav
vés do método de an
nálise temá
ática catego
orial, tendo
o sido extrraídas
as co
onclusões que
q
aqui se
erão apresentadas.
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5.

Resultado
os

do

Q
Questionár
rio

aplica
ado

às

Trabalhad
doras

e

aos

Trab
balhadores
s da Câma
ara Municipal do Bar
rreiro
5.1 – Caractterização do Perfil Sociofam
miliar das
s Trabalha
adoras e dos
Trab
balhadores
s da Câma
ara Municipal do Bar
rreiro

Nestte ponto pretendemo
p
os efetuar uma caracterização
o pessoal e familiarr das
traba
alhadoras e dos traba
alhadores da
d Câmara Municipal do Barreirro inquirida
as/os,
demonstrando como se encontram
m repartida
as/os face ao sexo, aos difere
entes
grup
pos etários e aos níveis de habilittações literá
árias.
Esta dimensão de análise revela-se de grande importância no âmbitto deste estudo,
nomeadamente
e no que diz respeitto à sua relação
r
da conciliação entre a vida
familiar e pess
soal e a viida profissional, no sentido
s
de aferir qua
ais as princ
cipais
estra
atégias que a este propósito são adottadas pela
as trabalha
adoras e pelos
traba
alhadores.
Realizar-se-á de igual modo um
ma caracte
erização do
os agregados familiiares,
nomeadamente
e em termo
os de dimen
nsão e núm
mero de filho
os/as a carrgo.

o

Ligeira predomin
nância do sexo
s
masc
culino

Os dados
d
resultantes da aplicaçã
ão dos qu
uestionários
s revelam desde logo a
existtência de uma predom
minância do
o sexo masculino, aind
da que pou
uco significa
ativa.
Do universo
u
total das trabalhadoras
s e dos trabalhadores
s inquiridas
s/os, 59,3%
% são
do se
exo masculino e 40,7
7% do sexo
o feminino, o que indic
ca uma diferença de cerca
de 18,6%.
Relattivamente a esta rep
partição po
or sexo afigura-se também imp
portante re
ealçar
que as percenttagens obtidas atravé
és dos que
estionários efetuados são totalm
mente
repre
esentativas
s da real repartição do unive
erso total das traballhadoras e dos
traba
alhadores da
d Câmara Municipal do
d Barreiro.
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Gráfico nº28 - Reparttição das trrabalhadoras e dos tra
abalhadore
es por Sexo
o

o

Populaç
ção feminina relativ
vamente mais
m
jovem
m

A esttrutura etária das trab
balhadoras e dos trab
balhadores revela que as mulherres se
enco
ontram mais representadas no grupo etá
ário dos 26 aos 45 anos (55,,3%),
comp
parativame
ente aos ho
omens (48,0
0%).
Obse
ervando em
m termos de
e repartição por sexo, os homen
ns apresenttam uma média
m
de id
dades mais
s elevada, visto que registam uma
u
maior percentage
em (50,7%
%) no
grup
po etário do
os 46 aos 65 anos, porr contrapos
sição aos 43
3,7% de m
mulheres.
Gráffico nº 29 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos traballhadores se
egundo a Id
dade
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o

Heterog
geneidade
e ao nível das
d
Habiliitações Litterárias

Num
ma primeira
a apreciação dos dados apurado
os constata
amos desd
de logo que
e em
term
mos globais
s, e não descurando a represe
entatividade
e de cada um dos sexos
s
dentro do uniiverso em análise, as mulherres são de
etentores de habilita
ações
acad
démicas sup
periores à dos
d homens
s.
Verifficou-se qu
ue entre a totalidade
e das mulheres, a maioria,
m
ce
erca de 37
7,5%,
apresenta uma
a escolarida
ade ao nív
vel do 12ºa
ano, enqua
anto cerca de 28,8%
% dos
homens aprese
enta essas mesmas
m
ha
abilitações.

G
Gráfico
nº 30
3 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
Habiliitação Acad
démica

o

Predom
minância da Conjuga
alidade e do
d tipo de Família N
Nuclear

Relattivamente ao estado civil, obse
erva-se que
e a maioria
a das traba
alhadoras e dos
traba
alhadores são
s
casada
as/os, mais
s concretam
mente 56,9
9% dos ho
omens e 54
4,8%
das mulheres
m
in
nquiridas.
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Gráffico nº 31 - Repartição
o das trabalhadoras e dos trabalhadores se
egundo o Es
stado
Civil

Para

além

da
as

caracte
erísticas

s
sociodemog
gráficas

da
as

trabalh
hadoras

e

dos

traba
alhadores efetuou-se também uma carac
cterização da sua sittuação fam
miliar,
tendo-se apurado a predo
ominância do
d agregado
o familiar composto
c
por 3 pessoa
as.
Circu
unstanciand
do por sexo
o, esta reallidade é ev
videnciada por
p 42,2% das mulhe
eres e
34,5% dos hom
mens.
Gráffico nº 32 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos traballhadores segundo o nº
n de
pesso
oas que com
mpõem o Ag
gregado Fa
amiliar
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Ao aprofundarrmos a análise da constituiç
ção dos agregados
a
familiares das
traba
alhadoras e dos trabalhadores in
nquiridas/os
s, podemos
s constatarr que na ma
aioria
dos casos pred
domina o agregado
a
f
familiar
constituído pelo
p
núcleo
o conjugal, com
filhos
s/as, e co
om pouca expressão
o no que diz respe
eito à co-residência com
ascendentes ou
u outras/os
s familiares, verifican
ndo-se assim a existência de traços
carac
cterísticos

que

apontam

no

sentido

do
d

que

p
podemos

designar

como
c

“conjjugalidade familiar”.
Repa
artindo por sexo, 49,5
5% das mu
ulheres e 46,0%
4
dos homens in
nserem-se nesta
n
tipolo
ogia de ag
gregado fa
amiliar, a qual corre
esponde à “família tiipo” da Eu
uropa
Ocidental.

G
Gráfico
nº 33
3 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
c
composição
o do Agrega
ado Familia
ar

Tal como
c
referido, constatta-se que a maioria das trabalha
adoras e do
os trabalhad
dores
têm filhos a ca
argo sendo
o que apenas 27,5% das mulhe
eres e 45,0
0% dos homens
referrem o contrrário.

59

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

G
Gráfico
nº 34
3 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
existência
a de filhos/
/as a cargo

o

Famílias com sob
bretudo um
m/a filho/
/a a cargo

Ainda no âmbito da com
mposição fa
amiliar das trabalhado
oras e dos
s trabalhad
dores,
conc
cluímos que
e se caracte
eriza pela predominân
p
ncia de um//a filho/a a cargo.
Deta
alhando, ce
erca de 61,,8% das mulheres
m
e 57,8% dos
s homens c
confirma, aquilo
a
que anteriorme
ente design
namos porr “conjugalidade familiar”, isto é, a tradic
cional
família elementtar composta pelo pai,, mãe e 1 ou
o 2 filhos/as.
Gráfico nº35 - Repartição
R
das trabalhadoras e dos
d
trabalh
hadores seg
gundo o número
c
de filhos/as a cargo
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Denttro do unive
erso de filh
hos/as a cargo das tra
abalhadoras
s e dos trabalhadores
s, não
obsta
ante o gru
upo mais re
epresentado ser o do
os se encon
ntram já n
na idade ad
dulta,
com idades aciima dos 18
8 anos, com
m cerca de
e 32%, há no entanto
o de ressalltar o
facto
o de existir um núm
mero bastante signific
cativo de crianças ou jovens ainda
a
depe
endentes de
e acompan
nhamento parental
p
ac
crescido, os
s/as quais se inserem
m nos
grup
pos etários com
c
idades
s inferiores a 18 anos..
Gráffico nº 36 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos traballhadores se
egundo o grupo
etário dos
s/as filhos/
/as a cargo

o

Rede de
e apoio familiar com
m alguma expressão
o

Com base ne
esta evidên
ncia torno
ou-se pertinente ana
alisar quais as solu
uções
socio
oeducativas
s a que as
s trabalhadoras e os trabalhado
ores recorrem para deixar
d
os/as
s filhos/as quando esttão a trabalhar.
Destta forma, aos/às inquiiridos/as qu
ue afirmara
am ter filho
os/as em id
dade pré-es
scolar
ou escolar,
e
foi--lhes pedid
do que apo
ontassem quais
q
as so
oluções soc
cioeducativa
as de
“cará
ácter familiiar” (em ca
asa com Mã
ãe/Pai, em casa com empregado
o/a, em cas
sa de
avós
s) ou outras, de “cará
ácter institu
ucional” (Creche ou Jardim de Infância, Es
scola,
ATL) que adotam para os//as confiar quando vão trabalharr.
Nestte sentido apurou-se
a
q
que
a opção
o passa sobretudo por soluções socioeduca
ativas
no exterior
e
do
o espaço fa
amiliar, tais como a escola, as creches, os jardins-deinfân
ncia ou os ATL.
A
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De notar
n
no entanto
e
a existência de uma percentage
em ainda significativ
va de
traba
alhadoras (21%)
(
e trabalhadores (16,9%
%) que afirm
mam recorrrer à sua rede
familiar de apoio, nomead
damente de
eixando os//as filhos/as
s ao cuidad
do dos avós
s.
G
Gráfico
nº37 - Repartição das tra
abalhadoras
s e dos trab
balhadores
s segundo as
a
cioeducativ
vas adotada
as
soluções soc

Ainda no âmbito da com
mposição do
d agregad
do familiar das traba
alhadoras e dos
traba
alhadores e relativam
mente à exiistência de outros/as dependenttes a cargo
o que
não crianças, apurámos
a
q
que
esta é muito pouc
co significattiva, registando-se ap
penas
cerca
a de 8,3% no caso das
d
mulhere
es e 5,6% no caso dos
d
homens
s e referind
do-se
sobre
etudo a ido
osos/as.
G
Gráfico
nº 38
3 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
existên
ncia de outtros/as dep
pendentes a cargo

94,,4

91
1,7

8,3

5,6
Sim

Não
Maasculino

Feminino
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5.2 – Caracte
erização do
d Perfil Socioprofis
S
ssional da
as Trabalh
hadoras e dos
Trab
balhadores
s da Câma
ara Municipal do Bar
rreiro

Nestte ponto prretende-se efetuar um
ma caracterrização da atividade s
socioprofiss
sional
realiz
zada pelas trabalhado
oras e pelos
s trabalhad
dores, incidindo a noss
sa análise sobre
s
variá
áveis tais como a cate
egoria profiissional, o vínculo
v
con
ntratual e o tipo de ho
orário
praticado.
O ob
bjetivo subjjacente a este tipo de análise prende-se co
om a aferiçã
ão da existência
al e transv
ou não
n
dos efe
eitos denom
minados po
or segregaç
ção horizon
ntal, vertica
versal
na es
strutura lab
boral da Câ
âmara Muniicipal do Ba
arreiro.
Começando esta análise pela repartição das//os inquirid
das/os por departamento,
cons
statamos a existência
a de uma maior rep
presentativiidade de ttrabalhadorras e
traba
alhadores do DAR - Departam
mento de Águas e Resíduos e do DAGP Depa
artamento de Adminis
stração Gerral e Patrim
monial.
G
Gráfico
nº 39
3 - Repartiição das tra
abalhadora
as e dos trabalhadores
s segundo os
o
De
epartamenttos

o

Maior representa
atividade feminina
f
na
n carreira
a de Técnico/a Supe
erior

A priimeira cons
statação a efetuar no que diz res
speito à repartição da
as trabalhad
doras
e do
os trabalha
adores pela
a tipologia de carreirras profissionais onde
e se encon
ntram
inserridas/os ap
ponta-nos no
n sentido de uma predominân
p
cia sobretu
udo ao nível da
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corre
espondente
e a Assisten
nte Técnico/a, a qual aglutina
a
58
8,3% dos homens e 35,3%
das mulheres.
m
A segunda cate
egoria proffissional ma
ais representada é a de Técnico
o/a Superio
or, na
qual encontram
mos um peso superiorr do sexo feminino, com
c
uma p
percentagem de
23,5% por conttraponto a 19,5% do sexo mascu
ulino.

G
Gráfico
nº 40
4 - Repartiição das tra
abalhadora
as e dos trabalhadores
s segundo as
a
Catego
orias Profis
ssionais

o

O Conttrato por Tempo Indetermi
I
nado é o principa
al vínculo das
trabalhadoras e dos
d
traballhadores

Relattivamente ao tipo de vínculo da
as trabalhad
doras e do
os trabalhad
dores à Câmara
Muniicipal do Ba
arreiro, apu
urámos que
e a maioria das mulhe
eres e dos h
homens tem
m um
Conttrato

de

Trabalho

por

Tem
mpo

respe
etivamente
e 90,6% e 94,7%.
9

Indeterminado,

com

pe
ercentagens
s

de
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Gráffico nº 41 - Repartição
o das trabalhadoras e dos trabalh
hadores se
egundo o tip
po de
Vínculo

o

Acentua
ada antig
guidade da
as trabalh
hadoras e dos trab
balhadores ao
serviço, sobretud
do do Sexo
o Masculin
no

Com base nos
s dados an
nteriores, podemos
p
ta
ambém es
stabelecer uma correlação
entre
e o tipo de
e vínculo contratual,
c
que como
o vimos é forte, e a antiguidad
de no
posto
o de traba
alho, o que
e nos apon
nta no senttido de um
ma maior a
antiguidade pela
estab
bilidade co
ontratual, presente
p
n
numa
forte
e representtação de ttrabalhadorras e
traba
alhadores ao
a serviço da
d Câmara há mais de
e 10 anos.
Obse
ervando estta variável mais em detalhe,
d
afe
erimos que
e os trabalh
hadores do sexo
masc
culino apre
esentam um
ma maior pe
ercentagem
m de antigu
uidade no g
grupo dos 16
1 ou
mais
s anos (45,3%), já as mulheres dividem-se
e entre os 11
1 a 15 anos e com 16
1 ou
mais
s anos, em igual perce
entagem, 33,7%.
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G
Gráfico
nº 42
4 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
a
antiguidade
e

o

Prevalê
ência do Horário
H
R
Rígido
a Tempo
T
Intteiro, repartido po
or 35
horas de
d trabalho
o semanall

Quan
nto à moda
alidade de horário
h
de trabalho, da
d totalidad
de das trabalhadoras e dos
traba
alhadores inquiridas/o
os, 53,0% da mulhere
es e 61,9%
% dos home
ens apresentam
um horário
h
rígid
do a tempo
o inteiro.
As re
estantes modalidades
m
s mais representadas
s são a de trabalho p
por turnos,, que
agrega 15% da
d totalida
ade das trrabalhadora
as e dos trabalhado
ores, a jorrnada
continua com uma
u
percentagem ag
gregada de
e 12,1% (a
assumindo os homens um
peso
o mais reprresentativo do que o das
d
mulherres, com re
espetivamente 15% e 8%)
e o horário
h
flex
xível a temp
po inteiro com
c
8,1%, sendo que no caso de
esta modalidade
esta é mais pattente no sexo feminino
o (15%) do
o que no masculino
m
(3
3,4%).
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G
Gráfico
nº 43
4 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
m
modalidade
de horário
o de trabalh
ho

Quan
ndo questio
onados/as sobre o número de horas que a sua atividade profiss
sional
lhes ocupa se
emanalmente, verifico
ou-se nas respostas dos/as in
nquiridos/a
as de
ambos os sex
xos uma claríssima represen
ntação do horário d
das 35 horas,
h
apresentando outro
o
tipo de
d cargas horarias um valor mera
amente res
sidual.

Gráfico nº 44 - Repartição das traba
alhadoras e dos trabalhadores se
egundo a ca
arga
ho
orária semanal

67

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

o

A maioria das tra
abalhadorras e dos trabalhado
t
ores está satisfeita com
o horárrio de trab
balho

Como nos é demonstrado pelo gráfic
co abaixo, e embora quer
q
a tipo
ologia de ho
orário
de trrabalho, qu
uer a carga
a horária se
emanal sejjam definid
das pela Câ
âmara Municipal
do Barreiro,
B
a grande
g
maioria das tra
abalhadora
as e dos tra
abalhadores
s (cerca de 75%
do to
otal das inq
quiridos/as está satisfe
eita com o horário de trabalho praticado.
De notar aind
da que de a repartiição por sexo
s
demo
onstra uma
a ligeira maior
m
satis
sfação por parte
p
das mulheres,
m
7
77,3%
do que por partte dos hom
mens (74,5%
%).
Grá
áfico nº 45 - Repartiçã
ão das trabalhadoras e dos traba
alhadores s
segundo o grau
g
de satisffação com o horário de
e trabalho praticado

Se nos
n
debruça
armos sobrre uma análise mais detalhada deste grau
u de satisfação,
tendo em conta a modaliidade de horário
h
de trabalho
t
de
esempenha
ada, verifica
amos
al no caso dos/as
d
que
e têm isenç
ção de horá
ário (100% para ambos os
que esta é tota
sexo
os) e quas
se total para os/as que pratiicam jorna
ada continua (100%
% das
mulh
heres e 95
5,5% dos homens)
h
e trabalho por turnos
s (92,3% d
das mulherres e
91,3% dos hom
mens).
No extremo
e
op
posto encon
ntramos as
s mulheres
s que pratic
cam um ho
orário flexíível a
temp
po inteiro, em que mais
m
de 40% não se encontram
m satisfeita
as (no caso
o dos
homens a satis
sfação é total), bem como
c
37,1%
% dos hom
mens e 26%
% das mulh
heres
que são detenttores/as de
e um horárrio rígido a tempo intteiro e com
m o qual nã
ão se
enco
ontram tota
almente sattisfeitos/as..
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Grá
áfico nº 46 - Repartiçã
ão das trabalhadoras e dos traba
alhadores s
segundo o grau
g
de sattisfação com a modaliidade de ho
orário de trrabalho pra
aticado

o

A maioria das tra
abalhadorras e dos trabalhadores não exerce ca
argos
de supe
ervisão

Quan
ndo inquirid
das/os sob
bre se exerrciam ou não funções
s de supervisão de outras
o
traba
alhadoras ou trabalhadores, constatamo
c
os, de acordo com os resulttados
apurrados, que cerca de 17,6% do
os homens
s assume um cargo de superrvisão
enqu
uanto 22,3% das mu
ulheres ass
sume essa
a mesma tipologia
t
de cargo, sendo
s
assim
m verificada
a a existência de mais
s mulheres a ocupar cargos
c
de supervisão.
Grá
áfico nº 47 - Repartiçã
ão das traba
alhadoras e trabalhad
dores segun
ndo o exerc
cício
de Funç
ções de Sup
pervisão
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o
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Maior perceção
p
p
por
parte das
d
mulhe
eres de situ
uações de
e beneficia
ação

Incid
dindo

os

objetivos

deste

diagnóstico

nas

ques
stões

da

Igualdade
e

de

Oporrtunidades,, e mais co
oncretamen
nte da Igua
aldade de Género
G
den
ntro da Câmara
Muniicipal do Barreiro, qu
ualquer investigação neste
n
âmbiito ficaria iincompleta sem
que se procede
esse à análise da forma como algumas
a
va
ariáveis po
oderão influ
uir no
seu desempenh
d
ho das funç
ções das tra
abalhadoras
s e dos trab
balhadores.
Com este objettivo preciso
o foram elencadas e apresentada
a
as às/aos in
nquiridas/o
os um
conju
unto de característica
as pessoais
s, a partir do
d qual dev
veriam enu
umerar qua
ais as
que já as/os teriam, no
o decorrerr da sua experiência
e
a profission
nal na Câmara
Muniicipal do Ba
arreiro, feito sentir descriminadas/os e/ou beneficiada
b
as/os.
Assim
m, tendo sido
s
apurad
do que a maioria
m
das
s trabalhad
doras e dos trabalhad
dores
afirm
ma nunca ter
t
percecionado nen
nhum tipo de benefic
ciação laboral (88,9%
% dos
existem no
homens e 73,9
9% das mulheres),
m
o entanto alguns fattores que pelas
diferrentes expressões den
ntro de cada
a grupo, sã
ão mereced
doras de de
estaque.
Destte modo e repartindo a análise por sexos, apurámos
s que é enttre o grupo
o das
mulh
heres que se encontrra uma ma
aior perceç
ção de ben
neficiação laboral, esttando
esta relacionada com as habilitações
h
s académica
as (12,0%) e a maternidade (8,7
7%).
G
Gráfico
nº 48
4 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
perrceção de situações
s
de
e beneficiação
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Por outro
o
lado,, verificou-se de igual modo que
e a maioria
a das traba
alhadoras e dos
traba
alhadores afirmou
a
nun
nca ter perc
cecionado nenhum tip
po discrimin
nação, send
do no
entanto de salientar que é entre o grupo
g
dos homens
h
que se encon
ntra a referrência
a um
m maior núm
mero de sittuações de discrimina
ação, estando estas re
elacionadas
s com
as ha
abilitações académicas (3,7%), idade
i
(1,5%
%) e sexo (1,5%).
(
G
Gráfico
nº 49
4 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
perc
ceção de siituações de
e discrimina
ação

5.3 – Concilia
ação entre
e a Vida Familiar,
F
Pessoal e profissio
onal e uso
os do
tempo por parrte de Trabalhadora
as e Trabalhadores

“Todos os trab
balhadores sem distinção de sexo,
s
raça, cidadania
a, território de
orige
em, religião
o, convicçõ
ões políticas ou ideoló
ógicas, têm
m direito à organizaçã
ão do
traba
alho em co
ondições so
ocialmente dignificanttes, de form
ma a facultar a realiz
zação
pessoal e a perrmitir a conciliação da atividade profissional
p
l com a vida familiar”..
Constituição da República Portuguesa, a
artigo 59.º, n.º 1 b)

Tend
do por bas
se esta deffinição do conceito de
d Conciliaç
ção entre a vida fam
miliar,
pessoal e profis
ssional, pre
esente na Constituiçã
C
o da República Portuguesa, torn
na-se
desd
de logo evidente a necessidade
n
e da existtência de um
u
equilíb
brio entre estas
diferrentes dime
ensões, fundamentais na vida de
e cada pess
soa.
ndemos neste ponto traçar
t
um panorama geral
Com base nestta constatação, preten
acerc
ca da situa
ação das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadore
es da Câma
ara Municip
pal do
Barre
eiro no qu
ue respeita
a à concilia
ação entre
e a vida fa
amiliar, pe
essoal e a vida
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profissional, procurando evidenciarr se o modelo
m
soc
cial domina
ante na nossa
n
socie
edade, o qu
ual continua
a a atribuirr às mulherres a princiipal responsabilidade pelos
cuida
ados e pelo
o trabalho prestados no âmbito da família e aos hom
mens a prin
ncipal
respo
onsabilidad
de pelo tra
abalho proffissional se
e encontra também repercutido
o nas
respo
ostas dada
as pelas trrabalhadora
as e pelos trabalhado
ores que rresponderam
m ao
ques
stionário.
Com esse intuitto, iniciarem
mos esta análise com as resposttas obtidas para a seg
guinte
ques
stão, formu
ulada de forrma direta aos/às inquiridos/as: “Sente diificuldades
s em

artic
cular o seu
u horário de
d trabalh
ho com a vida
v
familiiar?”

o

As mulh
heres reve
elam maio
ores dificuldades de conciliaçã
ão

Desd
de logo, os
s dados rec
colhidos ap
pontam-nos
s para uma
a situação positiva, sendo
s
que do total da
as trabalha
adoras e do
os trabalha
adores inqu
uiridas/os, 77,4% refferem
não sentir dificu
uldades na articulação
o destas du
uas esferas das suas v
vidas.
Existtem

no

e
entanto

algumas

nu
uances

rellativamente
e

a

esta

temática

que

cons
sideramos importante
i
aprofunda
ar. Assim, e se atenttarmos sep
paradamente às
respo
ostas dada
as por mulheres e por
p
homens, verificam
mos que, de acordo com
26,5% das resp
postas, são
o sobretudo
o as primeirras que afirrmam ter m
mais dificuld
dades
de conciliação,
c
, por contraponto aos
a
19,9%
% dos hom
mens que revelam estas
dificu
uldades.
G
Gráfico
nº 50
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
exis
stência de dificuldades
d
s de conciliação
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Procurámos de igual mod
do averigua
ar junto da
as trabalhad
doras e do
os trabalhad
dores
que afirmaram ter dificulldades em articular as
a dimensõ
ões familiarr e profissiional,
qual o fator ou fatores que
e as justific
cavam.
Nestte sentido constatam
mos que no
o caso do sexo fem
minino, as dificuldade
es de
conc
ciliação pre
endem-se sobretudo com a “s
sobrecarga de tarefa
as familiarres e
domésticas” (4
40%) e com
m as “responsabilidad
des familiarres” (36%)). Não obstante
ser também
t
es
sta a razão
o mais apresentada pelos
p
home
ens (35,5%
%) para as suas
dificu
uldades, ve
erificamos no entanto
o que é dad
do um maiior enfase às hipótese
es de
respo
osta mais relacionad
das com a atividade laboral co
omo sendo
o o “horáriio de
traba
alho” (25,8
8%), em detrimento
d
das relacio
onadas com
m as funçõ
ões familiares e
domésticas (19
9,4%).

G
Gráfico
nº 51
5 - Repartiição das tra
abalhadora
as e dos trabalhadores
s segundo as
a
razõe
es para as dificuldade
es de concilliação

Tend
do por bas
se estes da
ados, considerámos também
t
pe
ertinente p
proceder a uma
análiise dos dife
erentes imp
pactos da dimensão
d
fa
amiliar e da
a dimensão
o profission
nal na
existtência de dificuldade
es de con
nciliação po
or parte das
d
trabalhadoras e dos
traba
alhadores inquiridas/o
os.
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5.3.1 - Conciliação entrre a Vida Familiar e Pessoal e a Vida P
Profissional: A
Dimensão Pro
ofissional

Partindo da ca
aracterizaç
ção socioprrofissional já efetuad
da, preten
ndeu-se co
om o
aprofundar do estudo re
elativo a esta dimens
são apurarr a existên
ncia ou nã
ão de
situa
ações

rela
acionadas

com

a

atividade

profissio
onal

as

quais

possam

cons
substanciar--se impactto negativo
o na organização do quotidiano de mulheres e
homens.
Assim
m sendo, e em prim
meira análise, depree
endemos não estar n
na presenç
ça de
situa
ações que conduzam
m a alteraç
ções signifficativas no
o tempo d
de trabalho de
mulh
heres e ho
omens, sendo que a maioria das traba
alhadoras ((53,2%) e dos
traba
alhadores (44,5%) in
nquiridas/o
os afirmou que apenas “pontua
almente” fica
f
a
traba
alhar para além do ho
orário instittuído, seguiidas/os das
s/os que re
eferiram “nu
unca”
o faz
zer.

G
Gráfico
nº 52
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
frequê
ência da rea
alização de trabalho para além do horário p
previsto

Do mesmo
m
mo
odo, a maior parte dos trabalha
adores do sexo feminino e do sexo
masc
culino, respondeu “nunca” ou “raramente
“
e” levar tra
abalho parra casa, nã
ão se
regis
stando dife
erenças significativas ao nível do sexo das
s/os que re
eferiram fa
aze-lo
“algu
umas” ou “muitas” vez
zes”.
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G
Gráfico
nº 53
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
frequê
ência da rea
alização de trabalho em
e casa

o

O sexo feminino é quem mais
m
interro
ompe a attividade prrofissional

Quan
ndo questio
onadas/os se por alg
gum motiv
vo já interrromperam a sua carrreira
profissional na Câmara Municipal
M
do
o Barreiro por um pe
eríodo igua
al ou superrior a
três meses, ve
erificou-se que
q
a maio
oria quer das
d
trabalh
hadoras (68
8,7%) quer dos
traba
alhadores (81,7%)
(
re
espondeu nunca
n
ter efetuado
e
ne
enhuma intterrupção desse
d
tipo.
G
Gráfico
nº 54
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
ex
xistência de
e interrupçã
ão na ativid
dade profiss
sional na C
CMB

75

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

Analisando mais profunda
amente a incidência destas interrupções e sobretud
do as
caus
sas que se lhes encon
ntram subja
acentes, po
odemos aqu
ui verificar um claro efeito
e
do género,
g
pois é entre as mulhere
es que se registam mais
m
casos de interru
upção
(31,3
3%), justifiicados sobrretudo pela
a maternida
ade (64,5%
%).
Este é um dad
do que corrobora de
esde logo uma maior evidência
a do papel das
mulh
heres enquanto presta
adoras de cuidados à família (visão ainda muito pres
sente
na so
ociedade po
ortuguesa).
Não obstante esta
e
realida
ade, não podemos
p
aq
qui descurar que de acordo com os
dado
os fornecido
os pelo Dep
partamento
o de Recurs
sos Humano
os da Câma
ara Municip
pal do
Barre
eiro, no an
no de 2012, das 23 lic
cenças pare
entais conc
cedidas, 12
2 foram goz
zadas
por homens
h
e 11
1 por mulh
heres. Apurámos aind
da que 72 homens
h
usu
ufruíram de
e dias
para prestar ap
poio à família.
G
Gráfico
nº 55
5 - Repartiição das tra
abalhadora
as e dos trabalhadores
s segundo os
o
m
motivos
de interrupção
i
o na ativida
ade profissiional na CM
MB

64,5
57,9

38,7

21,1

Maternidade / Paternidadee

Exerrcer outra atividade
Masculino

Motivos de Saúde

Feeminino

5.3.2 - Conciliação entrre a Vida Familiar e Pessoal e a Vida P
Profissional: A
Dimensão Fam
miliar

Proce
edendo ago
ora à anális
se dos impactos direto
os da dime
ensão familiar na facilidade
ou dificuldade
d
da sua artticulação co
om a vida profissiona
al, tivemos neste contexto
como
o principal objetivo co
ompreende
er a forma como
c
mulh
heres e hom
mens organ
nizam
o seu tempo de
entro da esfera familiar, averigu
uando a ex
xistência ou
u não de fo
ontes
de desigualdade de género.
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o

As dific
culdades de
d concilia
ação são mais
m
sentid
das pelas trabalhad
doras
e pelos trabalhad
dores casa
adas/os e com filhos/as a carrgo

Assim
m, e da informação recolhida através dos
d
questio
onários há
á desde lo
ogo a
desta
acar o fac
cto de que
e no grupo
o das trab
balhadoras e dos trabalhadores
s que
revelaram senttir dificulda
ades de conciliação (2
22,6% do total), a m
maioria, ou seja
62,5%, detém o estado civil de casa
ada/o, a qu
ue correspo
ondem 72,4
4% dos homens
e 51,9% das mulheres.
m

Gráfico nº 56 - Rep
partição das trabalhad
doras e dos
s trabalhadores que
straram ter dificuldade
es de conciliação, segundo o Estado Civil
demons

Do mesmo modo, concluímos que as trab
balhadoras e os trab
balhadores que
afirm
maram deba
ater-se com
m dificuldad
des de conc
ciliação enttre a vida ffamiliar e a vida
profissional, a esmagador
e
ra maioria (80,4%)
(
refere ter filh
hos/as a ca
argo. Neste caso
há a destacar que esta situação é claramen
nte mais visível
v
entrre as mulh
heres
(92,6
6%) do qu
ue entre os
o homens
s (69,0%), o que mais
m
uma v
vez nos po
oderá
reme
eter para o modelo social
s
dominante, o qual
q
atribu
ui às mulhe
eres a prin
ncipal
respo
onsabilidad
de pelos cuiidados aos//às filhos/a
as.
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Gráffico nº 57 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos traballhadores co
om dificulda
ades
de
e conciliaçã
ão, segundo
o a existência de filho
os/as a carg
go

Face
e a esta ultiima análise
e e tendo presente
p
a composição
c
o dos agreg
gados familiares
das trabalhadoras e dos trabalhado
t
res anterio
ormente de
escrita, afig
gura-se tam
mbém
como
o

bastante

pertinen
nte

incidirr

sobre

o

perfil

dos/as

cô
ônjuges

do
os/as

inquiridos/as, dada a im
mportância que este
es/as desempenham nas dinâm
micas
familiares e con
nsequentem
mente nas estratégias
e
de concilia
ação adotad
das.

o

Maior visibilidad
v
e dos agrregados fa
amiliares em que q
quer a mu
ulher
quer o homem de
esempenh
ham uma atividade
a
p
profission
al

A an
nálise efetu
uada neste
e âmbito le
eva-nos a concluir que a situação da ma
aioria
dos/as cônjuges ou co
ompanheiros/as face ao traba
alho é sim
milar à do
os/as
inquiridos/as, ou
o seja, exe
ercem uma profissão a tempo intteiro (74,7%
%).
Da observação
o
o do gráfic
co seguinte
e ressalta igualmente
e o facto de que sã
ão as
mulh
heres quem
m mais refe
ere que os seus cônju
uges ou co
ompanheiro
os se encon
ntram
empregados (7
79,7%), ao passo que
e no caso da
d situação
o de desem
mprego são mais
os homens a referir
r
que as suas cônjuges ou
u companh
heiras se encontram nesta
cond
dição, o que
e vai de en
ncontro ao panorama nacional on
nde reconh
hecidamente
e são
os ho
omens que
em apresen
nta uma ma
aior taxa de
e atividade e as mulheres uma maior
m
taxa de desemp
prego.
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De ressaltar
r
ainda a existência de 5,7% dos
s inquiridos do sexo masculino
o que
afirm
mam que as
a suas cônjuges ou companhe
eiras se de
edicam exc
clusivamentte às
“tare
efas domés
sticas”, o que
q
mais uma
u
vez ap
ponta para o papel tradicionalm
mente
atrib
buído às mu
ulheres no que
q
diz respeito aos cuidados
c
co
om o lar.
G
Gráfico
nº 58
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
condição do/a cônjuge
c
perante o trabalho

o

Crescen
nte

tendê
ência

pa
ara

a

igual

valorização

d
das

carre
eiras

profissiionais de mulheres
m
e de home
ens

Com vista a mais
m
facilme
ente poderrmos concluir de que
e forma são
o vivenciad
dos e
valorrizados os papeis atriibuídos à mulher
m
e ao
o homem no
n que diz respeito à vida
profissional e à vida fam
miliar, por parte
p
das trabalhador
t
ras e dos ttrabalhadores e
respe
etivos/as cônjuges/co
ompanheiro
os/as, foram
m colocadas
s as seguin
ntes questões:
Ques
stão 1: “Quando um dos memb
bros do ca
asal tem/te
eve de enfrrentar situa
ações

profiissionais qu
ue exigem//exigiram grande
g
disp
ponibilidade
e de tempo
o, qual dos
s dois
tem//teve geralm
mente priorridade?”
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G
Gráfico
nº 59
5 - Reparttição das trrabalhadora
as e dos tra
abalhadores segundo a
prioridade em ca
asos de nec
cessidade de
d disponib
bilidade de ttempo

Tal como é visível no gráfico
g
acima, podem
mos verific
car a exis
stência de uma
tendência

para
a

a

nego
ociação

e

partilha

de

respon
nsabilidades

familiare
es

e

profissionais, não
n
existind
do uma cla
ara propen
nsão para a beneficiação de um
m dos
sexo
os, o que se
s reflete nas
n
opiniõe
es dadas po
or 40,4% dos
d
homen
ns e 43,1%
% das
mulh
heres.
Que
estão

2:

“Alguma vez
v
sentiu
u

que não

tem

ap
postado

o

suficiente
e no

dese
envolvimentto da sua
a carreira profissiona
al por faltta de cola
aboração do/da
d
seu/s
/sua cônjug
ge/companh
heiro/a?”
Grá
áfico nº 60 - Repartiçã
ão das trab
balhadoras e dos traba
alhadores s
segundo a não
n
aposta na
n carreira profissiona
al por falta de colaborração do/a cônjuge
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Também neste
e caso com
mprovamos
s, com ba
ase nas re
espostas o
obtidas, nã
ão se
verifficarem ass
simetrias de
d género muito ace
entuadas entre
e
os ca
asais aos quais
perte
encem as trabalhador
t
ras e os tra
abalhadores
s inquiridas
s/os, no qu
ue diz respe
eito à
valorrização da carreira pro
ofissional, visto
v
que a maioria, nomeadame
n
ente 85,2%
% dos
homens e 69,2
2% das mu
ulheres, não
o sente qu
ue a sua prrogressão p
profissionall seja
afeta
ada por faltta de colabo
oração do/a
a cônjuge/c
companheiro/a.
No entanto,
e
e apesar
a
desta tendênc
cia geral, nã
ão será de descurar o facto de cerca
de 20% das mu
ulheres inquiridas ter manifestad
do que “algumas veze
es” já sentiu
u que
a su
ua carreira
a profissio
onal poderia sair be
eneficiada se existis
sse uma maior
m
comp
preensão e/ou colaboração por parte
p
do seu cônjuge ou
o compan
nheiro.

o

Usos do
d
tempo na esfera familia
ar: eviden
ntes assim
metrias entre
e
géneros
s

Outrro ponto a focar
f
dentro da anális
se desta dim
mensão fam
miliar da co
onciliação, incide
sobre
e a caracte
erização do
o modo com
mo mulherres e home
ens reparte
em o seu te
empo
na es
sfera familiiar e pessoal.
Destte modo, e tendo em
m conta que
q
a análise das fo
ormas de organizaçã
ão do
traba
alho nos pe
ermitiu concluir que ta
anto as mulheres com
mo os home
ens inquirida
as/os
dedic
cam em média o mes
smo númerro de horas
s semanais
s ao trabalh
ho remunerado,
não existindo, como vim
mos, discrepâncias a destacar a este nível, veremo
os de
segu
uida se o mesmo
m
pode ser trans
sposto para
a a forma como mulh
heres e homens
ocup
pam o seu tempo
t
fora do contextto laboral.
Começando pela análise do tempo despendido
o em tarefas domésticas, a prim
meira
conc
clusão que podemos retirar aponta para o facto de que o ttempo dedicado
diariamente pelos homens
s a este tipo de tarefa
as é signific
cativamente
e inferior ao
o das
mulh
heres, estando a maio
or parte da
as respostas destes co
oncentrada
as nas hipóteses
“entrre 1 e 2 ho
oras” (49,6%) e “men
nos de 1 ho
ora” (29,8%
%), ao pass
so que cerc
ca de
66,2% das mulheres se concentram
c
m nas hipótteses de re
esposta acim
ma das 2 horas
h
de trrabalho dom
méstico diário.

81

Estu
udo / Diagnó
óstico: Igualdade de Gén
nero e Concilliação na Câm
mara Municipal do Barre
eiro

Gráffico nº 61 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos trabalhadores se
egundo o te
empo
diário
o despendido com tar
refas domés
sticas

Situa
ação semelhante enco
ontramos no que respeita aos cuidados com
m os/as filho
os/as
e ou
utros/as de
escendentes
s, onde o papel das mulheres, por tradiç
ção ainda muito
m
ligad
do ao papel de mãe, lh
hes reserva
a uma maio
or participaç
ção na vida
a familiar.
Assim
m, e embo
ora de form
ma não tão vincada co
omo a que retratámo
os relativam
mente
às ta
arefas domé
ésticas, ma
ais uma vez
z são as mulheres que
em tendenc
cialmente maior
m
número de horas despend
de neste tip
po de tareffas, como nos
n
mostra
am os 38,2% de
respo
ostas para a opção “m
mais de 3 horas”.
Gráffico nº 62 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos trabalhadores se
egundo o te
empo
diário de
espendido com
c
cuidad
dos a filhos/as e outro
os/as desce
endentes
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Já no que diz respeito ao tempo despendido
d
em atividades de la
azer, a situ
uação
alterra-se, send
do que nes
ste caso en
nquanto qu
ue a maioria dos ho
omens (47,,2%),
apon
nta para um
m tempo diário de laz
zer entre “1 e 2 horas”, as mulh
heres se situam
na su
ua maioria (51,9%) na opção “m
menos de 1 hora”.
Gráffico nº 63 - Repartição
o das traba
alhadoras e dos trabalhadores se
egundo o te
empo
diário de
espendido com
c
lazer

A an
nálise conjunta deste
es dados permite-nos
p
s concluir estarmos na presenç
ça, à
seme
elhança do
o que se pa
assa no co
ontexto nac
cional, de uma
u
sobrec
carga por parte
das mulheres no
n que diz respeito quer
q
às tarrefas domé
ésticas, que
er aos cuid
dados
com os/as filho
os/as, a qual conduz necessariam
n
mente a um
m menor te
empo dispo
onível
para atividades
s de lazer e às já an
nteriormente referidas maiores dificuldade
es ao
nívell da concilia
ação entre a vida familiar e pess
soal e a vida
a profission
nal.
Para além destta realidad
de, plasmad
da nos dad
dos já apresentados, e com vista a
comp
preender mais
m
apro
ofundadame
ente o mo
odo como as traba
alhadoras e os
traba
alhadores e da Câma
ara Municipal do Barre
eiro caracterizam a s
sua situação em
relaç
ção à conciliação en
ntre a vid
da familiarr e pessoa
al e a vid
da profissiional,
cons
siderámos também
t
pe
ertinente, como últim
mo ponto desta
d
análiise, percec
cionar
quais
s as ativida
ades às qua
ais gostariam de dedic
car mais tempo.
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o

84

Trabalh
hadoras e trabalhad
dores reco
onhecem a necessiidade de mais
“tempo
o de qualid
dade” para
a estar com
m a família

Do

conjunto

de

opçõe
es

de

res
sposta

fac
cultadas

à
às

trabalh
hadoras

e

aos

traba
alhadores, patentes no gráfico
o seguinte
e, verificám
mos a existência de
e um
cons
senso entre
e ambos os
s sexos no que diz respeito à ne
ecessidade de mais te
empo
para “estar com
m a família””, hipótese escolhida por 66,2% dos homens e 68,4%
% das
mulh
heres e que
e se tivermos em cons
sideração que
q
para a opção “pre
estar assistência
à fam
mília” se re
egistaram em
e ambos os casos percentagen
p
ns de respo
osta abaixo
o dos
20%
%, nos dem
monstra que
e de facto quer hom
mens quer mulheres reclamam mais
“tem
mpo de quallidade” para
a desfrutarr da companhia das su
uas famílias
s.

G
Gráfico
nº 64
6 - Repartiição das tra
abalhadora
as e dos trabalhadores
s segundo as
a
atividades para as qu
uais gostariam de ter mais
m
tempo
o

Da análise
a
das
s respostas obtidas há também a salien
ntar o fac
cto de que
e são
sobre
etudo as mulheres
m
q
quem
assu
ume necess
sitar de mais
m
tempo
o para cuid
dados
pessoais ou com
mo referido
o “assistênc
cia a si pró
óprio/a”, se
endo esta a segunda opção
o
mais
s escolhida por estas
s, com cerrca de 43,,9% das respostas ((por oposiç
ção a
apen
nas 12,5% de homens
s que assina
alaram esta
a opção).
Este

indicadorr

apresentadas

vem
que

de
este
apontam

modo
o
parra

corroborrar
uma

observ
vações

maior

an
nteriormentte

sob
brecarga

ao

nível

já
das

respo
onsabilidad
des familiares por parte
p
das mulheres, e consequ
uentes ma
aiores
dificu
uldades de articulação
o entre a viida familiarr e pessoal e a vida prrofissional.
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Por seu lado, os
o homens
s gostariam
m sobretudo de ter mais
m
tempo
o para “pra
aticar
desp
porto” (43,4
4%), “formação profis
ssional” (42
2,6%), “pas
ssear” (36%
%) e “estarr com
amig
gos” (27,2%
%), opções que embora não pela
a mesma orrdem são também as mais
referrenciadas pelas
p
mulhe
eres.
5.4 - Visão das trab
balhadoras
s e dos trabalhad
dores rellativamentte à
inco
orporação das temátticas da Ig
gualdade de Género
o e da Con
nciliação entre
e
a vida familia
ar e pess
soal e a vida
v
profis
ssional na
a Câmara Municipa
al do
Barrreiro

Send
do a Iguald
dade de Gé
énero e a Conciliação
C
entre a Vida Familia
ar e Pessoa
al e a
Vida Profission
nal, princíp
pios recon
nhecidos e consagra
ados na C
Constituição
o da
Repú
ública Portu
uguesa e in
ncidindo os objetivos subjacente
es a este diagnóstico sobre
s
a ca
aracterizaçã
ão da situ
uação da Câmara Municipal
M
d Barreiro
do
o face a estas
temá
áticas, no nosso
n
enten
nder qualqu
uer investig
gação neste
e âmbito fic
caria incom
mpleta
sem que se aus
scultasse a opinião da
as trabalhad
doras e dos
s trabalhadores da Câmara
relattivamente ao
a seu gra
au de conh
hecimento sobre
s
as te
emáticas e
em estudo, bem
como
o sem que
e se proce
edesse a uma análise
e pormeno
orizada dos
s valores e das
repre
esentações
s que os/as inquirido
os/as apres
sentam fac
ce às mesm
mas e à forma
f
como
o se enconttram incorp
poradas na organizaçã
ão.

o

Conhec
cimento po
ouco aproffundado sobre as te
emáticas d
da Igualda
ade
de Géne
ero e Conc
ciliação

Quan
ndo confro
ontados com a questtão “Está informado//a sobre a
as questõe
es da

Igualdade de Género
G
e da
d concilia
ação entre a vida fam
miliar e pe
essoal e a vida
profiissional?” as
a trabalhadoras e os
s trabalhadores demo
onstraram, como podemos
obse
ervar no grráfico seguinte, opiniõ
ões bastante diversas
s e dispers
sas pelas várias
v
opçõ
ões de resp
posta, o que em traço
os gerais nos
n
poderá apontar pa
ara a existência
de co
onhecimentto sobre as
s temáticas em estudo
o, embora não
n
muito a
aprofundad
do.
De sublinhar
s
ta
ambém a existência
e
d cerca de
de
e um terço
o do total d
de inquirido
os/as
que reconhece a sua falta de conhecimento rela
ativamente a estas qu
uestões.
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G
Gráfico
nº 65
6 - Conhec
cimento ace
erca das tem
máticas da Igualdade de Género
oe
Conciliação
o

Quisemos averriguar tamb
bém, junto daqueles//as que afirmaram te
er conhecim
mento
ou “a
algum conh
hecimento”, de que forma tiveram
m acesso a essa inforrmação.
Assim
m sendo, fo
oi referido como princ
cipal meio de obtençã
ão deste co
onhecimento por
parte
e dos trab
balhadores do sexo masculino os “meios
s de comu
unicação so
ocial”
(57%
%) e por pa
arte das tra
abalhadoras
s a própria “Câmara Municipal
M
do
o Barreiro”,, com
44,4% das respostas (s
sendo também a segunda opç
ção mais escolhida pelos
homens, com cerca
c
32,6%
%), comprrovando-se aqui a pre
eocupação da organiz
zação
em difundir
d
jun
nto das tra
abalhadoras e dos trrabalhadore
es informaç
ção sobre estas
temá
áticas.
G
Gráfico
nº 66
6 - Modo de
d obtenção do conhe
ecimento ac
cerca das te
emáticas da
Igualdade de
d Género e Conciliaçã
ão
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o
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Claro reconhecim
r
mento da existênc
cia de um
ma preocu
upação co
om a
Igualda
ade de Género na Câmara Municipa
al do Barrreiro, pattente
sobretu
udo nas iguais possiibilidades de progre
essão na c
carreira

Para além do já
á reconhecido papel da Câmara na
n dissemin
nação de in
nformação sobre
s
a

Ig
gualdade

de

Género,

foi

tam
mbém

dec
clarada

pe
ela

grande
e

maioria

das

traba
alhadoras e dos trab
balhadores, mais con
ncretamentte 74,3% dos home
ens e
70,2%

das mulheres,
m

a

existência

de

um
ma

preocu
upação

ev
vidente

co
om

a

incorrporação de
este princíp
pio no seio da organização.
Gráffico nº 67 - Existência de uma preocupação com a inco
orporação d
da Igualdad
de de
ão na CMB
Género e Conciliaçã

Na opinião
o
dos trabalhadores de ambos os sexos, es
ssa evidentte preocup
pação
enco
ontra-se as
ssente sob
bretudo nas “iguais
s possibilid
dades de progressão
o na
carre
eira”, bem como na existência de “salários iguais” e na “disp
ponibilizaçã
ão de
inforrmação sob
bre os direittos das trab
balhadoras e dos trabalhadores.
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Grráfico nº 68
8 - Evidênciias da preo
ocupação co
om a incorp
poração da Igualdade de
Género e Conciliaçã
ão na CMB

Ainda no que concerne às
à preocup
pações man
nifestadas pela Câma
ara ao nível da
Igualdade de Género
G
e da
a conciliaçã
ão por partte das suas
s trabalhadoras e dos seus
traba
alhadores, constatou--se que de entre as medidas ex
xistentes n
na autarquia, as
que foram consideradas mais imp
portantes prendem-s
se com a “facilitação de
ajusttamento pontual
p
dos horários
s de traba
alho” referrida por 3
33,7 % dos/as
inquiridos/as e a “facilita
ação inform
mal de ausê
ência ao trrabalho”, c
com 33,1%
% das
respo
ostas.
As re
estantes medidas
m
salientadas pelas
p
traballhadoras e pelos trab
balhadores, sem
flutuações no que
q
diz respeito ao se
exo, aponta
am para a possibilida
ade de trab
balhar
em “jornada
“
c
continua”
(26,2%), bem
b
como para a “compensaçã
ão por trabalho
dese
empenhado fora do horário de trabalho”
t
(22,7%) e para a “nã
ão existênc
cia de
reuniões fora do horário de
d trabalho”” (17,2%).
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Gráffico nº 69 - Medidas de apoio à Conciliação
C
existentes
s na CMB, m
mais valoriz
zadas
pelas
s trabalhad
doras e pelo
os trabalhadores

o

Desconhecimento
o de inic
ciativas de
d
promo
oção da Igualdade
e de
Género desenvolvidas pela
a Câmara junto
j
da comunidad
c
de

Por ultimo, e após
a
a aná
álise efetua
ada relativ
vamente à preocupaç
ção manifes
stada
pela Câmara com
c
a inco
orporação ao
a nível in
nterno do princípio
p
da Igualdad
de de
Géne
ero, procurramos tamb
bém saber junto das trabalhador
t
ras e dos trabalhadorres se
tinha
am conhec
cimento de
e “iniciativ
vas de prromoção da
d
Igualda
ade de Gé
énero
dese
envolvidas pela
p
Câmarra Municipa
al do Barreiro junto da
a comunidade”.
espostas ob
btidas apon
ntam-nos para um claro desconh
hecimento, mais acenttuado
As re
no caso
c
do se
exo mascu
ulino, relattivamente ao desenv
volvimento deste tip
po de
inicia
ativas destiinadas à co
omunidade.
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Gráfico nº 70 - Grau de conhecimen
c
nto sobre in
niciativas de promoção
o da Iguald
dade
de Género promovida
as pela CMB
B junto da comunidade
c
e

Aos cerca de 24,8% de
d
inquirid
dos/as que
e referiram
m ter con
nhecimento
o, foi
ques
stionado qu
ue tipo de iniciativas foram já desenvolvidas, tendo
o a maioria
a das
respo
ostas de am
mbos os se
exos aponttado para a realização
o de “ações
s de inform
mação
sobre
e igualdade
e de género
o”.

Gráfico nº 71 - Tipo de iniciativas de
e promoção
o da Igualda
ade de Gén
nero promov
vidas
pela CMB junto
j
da co
omunidade
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6. Resultados
R
s dos ques
stionários
s de autod
diagnóstico aplicado
o às Chefiias e
das entrevista
as realizad
das aos membros
m
do Executiv
vo da Câm
mara Municipal
do Barreiro
B

Com vista a pe
ermitir uma
a mais fácil e eficaz ca
aracterização da situa
ação da Câmara
Muniicipal do Barreiro,
B
no
o que conc
cerne à tem
mática da Igualdade de Género
o, foi
aplic
cado às Che
efias dos vá
ários deparrtamentos da Câmara
a Municipal do Barreirro um
ques
stionário de
e autodiagn
nóstico, con
nstituído po
or 70 questões, o quall foi estrutu
urado
em torno
t
de qu
uatro áreas
s estratégic
cas de gestão integra
ando, cada uma delas
s, um
conju
unto de dim
mensões de
e igualdade
e de género
o que serão
o objeto de
e intervençã
ão no
âmbito da elabo
oração do Plano
P
para a Igualdade e que de seguida en
nunciamos::
1 Planeam
1mento Esttratégico

o

E
Estratégia,
Missão e Valores da Câmara
C
Mun
nicipal do B
Barreiro

2 Gestão de Recurs
2sos Human
nos

o

R
Recrutamen
nto e Seleçã
ão

o

F
Formação
C
Contínua

o

G
Gestão
de Carreiras
C
e Remuneraç
ções

o

D
Diálogo
Soc
cial e Participação de Trabalhado
T
res

o

R
Respeito
pe
ela dignida
ade das mulheres e dos home
ens no loca
al de
trabalho

o

C
Conciliação
entre a Vid
da Profissio
onal, Familia
ar e Pessoa
al

o

B
Benefícios
D
Diretos
a Trrabalhadora
as, Trabalhadores e su
uas Família
as

o

P
Proteção
na
a Maternida
ade e Patern
nidade e As
ssistência à Família

3 Comuniicação
3-

o

C
Comunicaçã
ão Interna e Externa

4 Relação
4o com a Co
omunidade

Com base nas questões apresentad
das, era da
ada a poss
sibilidade de responde
er de
form
ma positiva (Sim) ou negativa
n
(N
Não), deven
ndo as chefias respon
nsáveis pelo
o seu
preenchimento,, assinalar as resposta
as que melhor traduze
em a situaç
ção da Câm
mara.
Com a aplicaçã
ão deste ins
strumento pretendeu--se procede
er a uma id
dentificação
o dos
princ
cipais ponto
os fortes e pontos fra
acos da atuação da Câ
âmara nestte domínio,, com
vista
a ao recon
nhecimento
o dos aspe
etos sobre
e os quais
s é necess
sário interv
vir e
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intro
oduzir mud
dança e, consequente
emente, po
ossibilitar uma definição objetiiva e
mensurável da
as priorida
ades de intervenção
o do Plan
no para a Igualdad
de a
imple
ementar.
De seguida
s
serrão apresentadas as principais conclusões
s que se po
odem retira
ar da
análiise dos 20 questionárrios recolhidos (por uma questão de não ttornar exau
ustiva
esta análise, os
s gráficos re
eferentes às
à respostas dadas pa
ara cada um
ma das questões
que compunham
m o questio
onário estão disponíve
eis em anex
xo a este re
elatório).
Com base nas respostas obtidas e de
d acordo com
c
as quatro áreas estratégica
as de
gestã
ão já apresentadas, podemos concluir
c
que o auto diagnóstico
d
efetuado junto
das chefias do
os diferente
es departamentos da
a Câmara Municipal
M
d
de Barreiro
o nos
apon
nta desde logo
l
para uma
u
visão global da situação da
d Câmara em matérria de
igualldade de género, bem
m como para a identificação de alguns pon
ntos fortes bem
como
o de algum
mas fragilida
ades.
De forma
f
a reforçar as conclusõe
es obtidas,, serão também aprresentados, em
mom
mentos cha
ave de com
mparação, os princip
pais aspeto
os resultan
ntes da an
nálise
efetu
uada às enttrevistas re
ealizadas ao
o Presidentte da Câma
ara e aos do
ois membro
os do
Exec
cutivo Cama
arário.
Estratégia, Miissão e Valores da Câmara
C
Mu
unicipal do
o Barreiro

No que
q
diz respeito à primeira dime
ensão de análise,
a
centrada no Pla
aneamento
o Estratégic
co da Câma
ara,
pode
emos

cons
statar

de

forma

c
clara,

uma

ausê
ência de um
ma incorporração do princípio da
Igualdade de Género,
G
patente na ine
existência
de uma
u
mençã
ão express
sa a este princípio,
querr na missão e nos valores da entidade,

Os/as três entrev
vistados/as referem
ados com o tem
ma e
esttar familiariza
reconhecem que existe um
ma
pre
eocupação fac
ce a esta temá
ática:
“(…))é sempre nec
cessário contiinuar a
trabalhar nes
sta temática da
d
Igua
aldade. É um ttrabalho consttante”.

querr no delin
near dos seus
s
regulamentos,
objettivos estrattégicos e planos de attividades.

“(…))sim, desde m
muito cedo. Se
empre
foi uma prreocupação.”
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Recrrutamento
o e Seleção
o

Por outro
o
lado, e no que se
s refere à segunda diimensão de
e análise, a área de Ge
estão
de

Recursos

Humanos,

as

respo
ostas

obtidas

aponttam

para

uma

situ
uação

subs
stancialmen
nte mais sa
atisfatória, sendo rec
conhecido pela
p
quase
e totalidade
e das
chefiias que os critérios e procedim
mentos de recrutamen
nto e seleç
ção de recursos
humanos, inclu
uindo os anúncios de
e oferta de
e emprego,, têm sem
mpre presen
nte o
princ
cípio da igu
ualdade e da não discrriminação em
e função do
d sexo.

Form
mação Con
ntínua

Relattivamente à formaç
ção profiss
sional das
traba
alhadoras
ressa
alta

e

da

dos

trabalhad
dores,

opinião

dos/a
as

As opiiniões dos/as
s três entrev
vistados/as são
s

inquiridos/as que a elabo
oração do

unânim
mes face à apo
osta na forma
ação profissional

plano
o de form
mação da Câmara

das trabalhadoras e dos trabalhad
dores:

tem

em

c
consideraçã
ão

o

“(…)existe um esfo
orço nesse sen
ntido, ainda qu
ue

princ
cípio da igu
ualdade e da
d não

a form
mação especializada seja po
ouco frequente
e”

discrriminação entre
e
mulhe
eres e

“(…) Há
H um incentiv
vo por parte d
da Câmara, pa
ara

homens, sendo
o incentiva
ada a

os trab
balhadores que
e querem ingrressar no ensiino

iguall participaç
ção de mullheres

superrior, cumprind
do sempre o q
que está na lei,
nos
s termos do estatuto
e
do tra
abalhador/a

e homens em
m processo
os de

e
estudante”

aprendizagem ao
a longo da
a vida.

“ (…) inc
centivamos mu
uito”

Não

obstante
e

esta

situação,

é

salientado não existir um
m estímulo por
parte
e da Câma
ara à frequ
uência de formação
no âmbito
â
da igualdade entre mulheres e homens,
h

nem

ser

prática corrente
e a inclusão
o de um mó
ódulo específico sobre
e Igualdade
e de Género
o nos
curso
os de forma
ação ministtrados.
Gesttão de Carrreiras e Remuneraç
R
ções

No que
q
concerne à gestã
ão de carre
eiras e às remuneraç
ções, as re
espostas ob
btidas
apon
ntam no sentido de qu
ue as comp
petências da
as trabalha
adoras e do
os trabalhad
dores
são reconhecid
das de mo
odo igual nos
n
proces
ssos de prromoção e progressã
ão na
carre
eira,

send
do

inclusiv
vamente

assegurado
os,

nos

processos

de

avaliação
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dese
empenho, procedimen
p
ntos que visem
v
a re
edução de elementos
s subjetivo
os de
discrriminação baseada
b
no sexo e des
senvolvidas
s ações pos
sitivas com
m vista a fac
cilitar
que mulheres e homens
s se possam candida
atar, em condições d
de igualdad
de, a
funçõ
ões dirigentes.
Diálo
ogo Social e Particip
pação das
s Trabalhadoras e do
os Trabalh
hadores

Outrra das conc
clusões que
e nos é perrmitido retiirar aponta
a para o inc
centivo dad
do às
traba
alhadoras e aos trabalhadores e da Câmara
a com vista
a a participa
arem no diá
álogo
socia
al e a apres
sentarem sugestões que contribu
uam para a igualdade entre mulh
heres
e homens, a co
onciliação entre
e
a vida
a profissional, familiarr e pessoal e a proteçã
ão da
mate
ernidade e da paternid
dade.
Resp
peito pela dignidade
e das mulh
heres e do
os homens
s no local de trabalh
ho

Nouttra dimensão de análise, e qua
ando convid
dadas a re
efletir sobre
e a importância
dada
a ao respeito pela dig
gnidade das
s mulheres e dos hom
mens no local de trab
balho,
as chefias inqu
uiridas afirm
maram, na sua maioria, que em
mbora ou não existam
m ou
desconheçam a existência
a de norma
as escritas que regulem esta dimensão, ou
o de
proce
edimentos específicos
s para repa
aração de danos
d
deco
orrentes da sua violaç
ção, a
realid
dade da Câ
âmara apon
nta para a não existê
ência de qu
ueixas form
mais de caso
os de
discrriminação em
e função do
d sexo.
Conc
ciliação en
ntre a Vida
a Profissio
onal, Famiiliar e Pess
soal

Em relação
r
à fa
acilitação da
d conciliaç
ção entre a vida profis
ssional, fam
miliar e pes
ssoal,
é refferida a possibilidade dada pela Câmara de
e se proced
der à adaptação do te
empo
sema
anal de tra
abalho, perrmitindo a sua flexibilização, be
em como concentrand
do ou
alarg
gando o ho
orário de tra
abalho diárrio, e os tu
urnos nos casos
c
aplicá
áveis, de ac
cordo
com as necessidades man
nifestadas pelos
p
trabalhadores e pelas traba
alhadoras.
De acordo
a
com
m os dados
s obtidos é-nos
é
tamb
bém possív
vel afirmar que a Câmara
enca
ara de modo
o igual o ex
xercício dos direitos parentais
p
po
or parte da
as trabalhad
doras
e dos trabalhad
dores, não existindo de
d acordo com
c
as opiiniões dos/as inquirido
os/as
discrriminações em função
o do sexo, nem penalizações a mulheres o
ou homens
s pela
assunção das suas respon
nsabilidades
s familiares
s.
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Ainda neste campo, o auttodiagnóstico efetuado
apon
nta

para

o

de

facto

a

Câ
âmara

incen
ntivar os trabalhador
t
res do sex
xo
masc
culino ao gozo
g
do pe
eríodo de
licença

volun
ntária

exclu
usivo

do

pai

de

uso

As opiniões dos/as três entrevistados/as face
e a esta
temá
ática evidencia
am por um lad
do, uma preoc
cupação
manife
esta em seguiir escrupulosa
amente a legis
slação em

confo
orme

vigor:

previsto na lei,, bem como à
partilha

com

a

mãe

“(…)seg
guimos os pra
azos da lei”

da

“(…)nã
ão podemos irr muito mais a
além do que está na lei”

licença parental.

“(..)va
amos cumprin
ndo a lei”

Já no que se relaciona
r
co
om
as

respostas

sociais

de

apoio
o às trabalhadoras e aos
traba
alhadores,

os

dados

obtid
dos aponta
am para a não
existtência

de
e

Por outro
o lado registámos também uma preocup
pação com a
adoção de medidas alternativas:
“(…)os trabalhadores da Câmara têm direito a 12 meiosdias que
e podem utiliza
ar para situaç
ções da sua viida pessoal”
“(…) há a preocupa
ação de comp
patibilizar as situações
s
laboraiis, com as nec
cessidades do
os trabalhadorres e isso”.

equipa
amentos

próprios destinados a filhos/as e/ou
a ido
osos/as e outros/as dependentes,
bem como de outro tipo
o de meca
anismos,
nomeadamente
e ao nível de apoios financeiros
s ou
subs
sídios, de su
uporte à orrganização familiar das trabalhad
doras e dos
s trabalhado
ores.

Com
municação Interna e Externa

Tend
do as ques
stões coloc
cadas incid
dido també
ém sobre a comunic
cação interrna e
externa da Câmara, constatamos que
q
em am
mbas é tomado em consideraç
ção o
princ
cípio da ig
gualdade e não discriminação em funç
ção do sex
xo, havendo a
preocupação co
om a utiliz
zação de formas
f
gra
amaticais inclusivas e neutras e de
imag
gens não discriminatórias em terrmos do género nos materiais
m
prroduzidos para
p
a
prom
moção das
s suas atiividades. Pese
P
embora esta realidade é no entanto
reconhecido nã
ão existir ainda uma
a preocupa
ação com o tratame
ento, de forma
f
siste
emática, do
os dados relativos às diversas
d
attividades de
esenvolvida
as pela Câm
mara,
desa
agregados por
p sexo.
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Rela
ação com a Comunid
dade
Neste ca
ampo, pese em
mbora, se tenha

Por último e no
n que diz respeito à relação
com

a

com
munidade

respo
ostas

às
s

envolvente
e,

questõ
ões

verifica
ado um défice
e de iniciativas
s
dirigiidas para o ex
xterior, ficou

as

manifestad
da a importân
ncia da adoção
o de

coloc
cadas

um Pllano para a Ig
gualdade que

demonstram a não existência de uma

contemple esta vertente:

clara
a aposta por
p
parte da Câmara
a no
dese
envolvimentto
ou

sensibilização,
divullgação

de

ações

de

de

atividades
s

de

junto

do
os

meios
s

“(…)Sim
m, ajuda, com
m plano ou com
m
ações concrretas”
“É imprescin
ndível”

de

comu
unicação e outras en
ntidades loc
cais que
incidam sobre as temáticas da Igu
ualdade de
e
Géne
ero e não discriminaçã
d
ão, violênciia doméstic
ca ou
tráfic
co de seres
s humanos.

De ig
gual modo,, é notório algum des
sconhecimento
relattivamente

à

proce
edimentos

adotados
s

sentiido

de

existtência

g
garantir

a

pela

ou
u

não

C
Câmara

de
d
no
o

represe
entatividade
e

equittativa de homens
h
e mulheres nos órgãos
s
de decisão loca
al, bem com
mo sobre in
niciativas de
reconhecimento
o de boas
s práticas individuais,
instittucionais

ou

empresariais

igualldade de gé
énero.

no
o

domínio da

P
Para
os/as três
s entrevistado
os/as não
há uma preo
ocupação com
m estas
questões, pois já é natural que
q
assim
a
aconteça
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7. Co
onsiderações Finais
s

Ante
es da implementação
o de um Plano
P
para a Igualda
ade torna-s
se fundam
mental
proce
eder a um correto dia
agnóstico da situação atual da orrganização sobre a qu
ual se
prete
ende opera
ar no que concerne
c
à igualdade entre mulh
heres e hom
mens, com vista
à identificação dos aspe
etos sobre os quais é necess
sário interv
vir e intro
oduzir
mudança, send
do essa a premissa que esteve
e na base da operac
cionalização
o dos
diverrsos instrumentos de
e recolha de informaç
ção que co
onduziram à obtenção
o dos
dado
os apresenttados neste
e relatório.
Destte modo, e proceden
ndo a uma
a apreciaçã
ão de caracter geral dos resulttados
obtid
dos, uma das principa
ais conclusõ
ões a retira
ar do diagn
nóstico efettuado prend
de-se
com o facto de se ter com
mprovado, através
a
das
s várias ana
alises apres
sentadas, que
q
a
Câmara Municipal do Barrreiro demo
onstra já um
ma atuação
o que pode
emos considerar
como
o positiva, no que respeita à inco
orporação do
d princípio
o da Igualdade de Gén
nero.
Apes
sar de se ter constattado a não
o existência de uma menção e
expressa a este
princ
cípio, nem na missão
o e nos va
alores da entidade,
e
n
nem
no delinear dos seus
regulamentos, objetivos estratégicos
e
s e planos de atividad
des, apurou
u-se desde logo,
querr com base nas respos
stas obtidas
s junto das
s trabalhado
oras e dos trabalhado
ores e
chefiias, quer através
a
dos
s testemun
nhos do Pre
esidente da
a Câmara e dos resta
antes
mem
mbros do executivo
e
camarário entrevistados, um rigoroso cu
umprimentto da
legis
slação em vigor no que
q
diz re
espeito às varias dim
mensões da
a Igualdad
de de
Géne
ero e da Co
onciliação entre
e
a Vida
a Familiar e Pessoal e a Vida Proffissional.
Outrro fator de destaque prende-se desde logo com o facto
f
de a grande ma
aioria
dos/as interven
nientes neste estudo ter
t reconhe
ecido nunca
a ter sido a
alvo de qua
alquer
tipo de descrim
minação lab
boral, em função
f
do sexo (ou de
d outras característiicas),
apon
ntando assim para a existência
a de uma preocupaçã
ão evidentte por partte da
Câmara Municipal do Barrreiro com a incorpo
oração do princípio
p
da Igualdad
de de
Géne
, assente s
ero, preocu
upação esta
a, tal como
o também constatado
c
sobretudo numa
n
estru
utura organ
nizacional promotora
p
d iguais co
de
ondições de
e trabalho e oportunid
dades
de progressão na
n carreira, tanto para
a o sexo fe
eminino com
mo para o s
sexo mascu
ulino.
Ainda em term
mos desta dimensão da gestão de recu
ursos huma
anos, os dados
d
resultantes do autodiagn
nóstico efe
etuado jun
nto das ch
hefias apontam para
a um
reconhecimento
o quase un
nanime, da
a presença do princíp
pio da igualdade e da
a não
discrriminação em função
o do sexo em todos os critérios e pro
ocedimento
os de
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recru
utamento e seleção de
d recursos
s humanos, incluindo os anúncios de ofertta de
emprego.
Este autodiagn
nóstico evidenciou de
e igual forrma o facto de, nos
s processo
os de
prom
moção e prrogressão na
n carreira
a, as comp
petências dos trabalhadores do sexo
feminino e do
o sexo masculino
m
s
serem
rec
conhecidas de igual modo, sendo
s
inclu
usivamente

assegurados,

nos

processos

de

avaliação

desempe
enho,

proce
edimentos que visam
m a redução de elem
mentos subjetivos de
e discrimin
nação
base
eada no sex
xo e desenv
volvidas aç
ções positiv
vas com vis
sta a facilita
ar que mulh
heres
e homens se po
ossam cand
didatar, em
m condições de igualda
ade, a funçõ
ões dirigentes.
Simu
ultaneamen
nte, e dando mostras da existtência de uma
u
politic
ca pró-ativ
va de
gestã
ão igualitária e não discriminattória dos seus
s
recurs
sos humanos, foi tam
mbém
notória uma fo
orte preocu
upação na adequação
o das med
didas imple
ementadas pela
Câmara

às

r
reais

nece
essidades

manifestad
das

pelas

trabalhad
doras

e

pelos

traba
alhadores em
e matéria
a de conciliação, nom
meadamente
e através p
possibilidad
de de
se prroceder, formal ou infformalmentte, à adapttação do te
empo semanal de trab
balho,
perm
mitindo a su
ua flexibiliz
zação, bem como concentrando ou alargan
ndo o horárrio de
traba
alho diário em função dessas me
esmas nece
essidades.
Um outro aspe
eto merece
edor de re
ealce reside
e no recon
nhecimento
o, por partte da
grande maioria das

tra
abalhadoras e dos trabalhado
ores, da

sua satisffação

relattivamente ao
a horário de trabalho
o que dese
empenham na Câmara
a, conduzin
ndo a
que, numa perrcentagem muito exp
pressiva, afirmassem não sentir problema
as no
que diz respeitto à Conciliação entrre a sua vida
v
familiar e pessoa
al e a sua vida
profissional.
Com base nestta análise foi-nos tam
mbém poss
sível perce
ecionar que
e regra gerral, o
facto
o de se desempenha
ar uma attividade prrofissional na Câmarra Municipa
al do
Barre
eiro

não

constitui

na

opiniã
ão

das

trrabalhadora
as

e

dos

trabalhad
dores

inquiridas/os uma dificuld
dade acresc
cida na artticulação entre a sua vida familiar e
pessoal e a sua vida profissional, uma
u
vez qu
ue de acord
do com os dados obttidos,
não foram na maior partte dos casos detetad
das situações em que
e a organiz
zação
diária do trabalho constitu
uísse um fator de impe
edimento a essa mesm
ma conciliação.
Não obstante esta situação, não poderemos
s contudo deixar de relembrarr que
embora sendo sobretudo
o as mulh
heres quem
m apresen
ntam um maior grau de
satis
sfação face
e ao horário de trabalho desem
mpenhado, são tamb
bém elas quem
q
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apon
nta para a existência
a de maiorres dificuldades ao nível da con
nciliação. Como
C
tivem
mos oportunidade de ver,
v
estas dificuldade
d
não são diiretamente originadas
s pelo
tipo de função ou horário
o praticado
os, mas an
ntes explica
adas na su
ua maioria pelo
facto
o de, tendo
o em contta os difere
entes usos
s do tempo
o por parte
e de home
ens e
mulh
heres, ainda
a recair sob
bre elas a maior parte
e das ativid
dades relac
cionadas co
om as
tareffas

domés
sticas

e

c
com

os

c
cuidados

com
c

os/as
s

filhos/as

ou

outro
os/as

depe
endentes.
Ainda nesta dimensão
d
de análise
e, e emb
bora tenha
a sido ide
entificada pelas
traba
alhadoras e pelos trrabalhadore
es a existê
ência de um
u
conjun
nto de medidas
facilitadoras da
a conciliaçã
ão disponibilizadas pela
p
Câmara Municip
pal do Barreiro,
nomeadamente
e ao nível dos
d
horário
os de traba
alho, já no
o que se re
elaciona com as
respo
ostas socia
ais de apo
oio e supo
orte à orga
anização fa
amiliar, os dados ob
btidos
apon
ntam para a não exis
stência de equipamentos próprrios destina
ados a filho
os/as
e/ou a idosos/a
as e outros//as dependentes, bem
m como de outro tipo d
de mecanis
smos,
nomeadamente
e ao nível de apoios fin
nanceiros ou
o subsídios
s.
Focando agora
a a nossa atenção relativame
ente ao co
onhecimento manifes
stado
pelos
s/as interve
enientes ne
este diagnó
óstico face às questõe
es da Iguald
dade de Gé
énero
e da
a Conciliaçã
ão entre a Vida Famiiliar e Pess
soal e a Viida Profissional, e em
mbora
tenha sobressa
aído o papel que a Câmara já desempenha na “passagem
m da
mensagem”, concluímos estar a lidar com temáticas que embora não sendo
s
totalmente fam
miliares a es
ste univers
so de inquirridos/as, sã
ão parte inttegrante do
o seu
quottidiano, carecendo no entanto de uma maior sensibilização
o junto do
os/as
mesm
mos/as com
m vista à su
ua melhor c
compreensão.
Esta é uma situ
uação que, em paralelo com algu
um desconh
hecimento m
manifestado por
parte
e das chefias relativ
vamente aos regulam
mentos e procedimentos em vigor,
v
relac
cionados co
om várias dimensões
d
d Igualdad
da
de de Géne
ero abordad
das, nos po
oderá
apon
ntar para a existência
a de algum
mas deficiên
ncias na co
omunicação
o interna a este
nívell, justifican
ndo-se aqu
ui a imple
ementação de mecanismos ma
ais eficaze
es de
comu
unicação e de divulgação das prá
áticas existtentes.
Por último e no
n que diz
z respeito à relação com a co
omunidade envolvente
e, as
opiniiões que no
os foram manifestadas
m
s quer pela
as chefias, quer
q
pelas trabalhado
oras e
pelos
s trabalhad
dores demo
onstram a não
n
existência de uma
a clara apos
sta por parrte da
Câmara no desenvolvim
mento de atividades e/ou inic
ciativas de
e divulgaçã
ão e
sensibilização que incida
am sobre as temátic
cas da Igu
ualdade de
e Género e da
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Conc
ciliação enttre a Vida Familiar e Pessoal, junto dos
s restantes
s atores so
ociais
locais, situação
o esta que claramente
e deverá ser
s
alvo de uma espe
ecial atençã
ão no
delin
near do Plan
no para a Igualdade da
d autarquia
a.
Face
e a estas breves
b
con
nclusões, às
à quais se
e encontra subjacentte a anális
se da
realid
dade obserrvada, é-no
os permitid
do afirmar que a Câm
mara Municipal do Barrreiro
se encontra já compelida de uma viisão igualittária na sua
a atuação, alicerçada num
conju
unto de boa
as práticas já desenvo
olvidas.
No entanto,
e
e fazendo pa
arte da esttratégia da
a autarquia
a a implem
mentação de
e um
Plano
o para a Ig
gualdade que
q
venha a colmatarr as lacuna
as e fragilid
dades detettadas
atrav
vés

do

p
presente

d
diagnóstico,
,

serão

de
d

seguida
a

apresentadas

algumas

recomendações
s, as quais poderão as
ssumir-se como
c
orientações estrratégicas para o
dese
enho

do

referido

plano,

co
onsiderado
o

entre
evistados/a
as como “im
mprescindív
vel”.

pelos

membros

do

exec
cutivo
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8. Recomenda
ações para
a a Incorp
poração do
o Princípio
o da Iguald
dade de
Géne
ero na Câm
mara Mun
nicipal do Barreiro
B

Tend
do como po
onto de pa
artida a situ
uação diagnosticada, e com vista a uma plena
adeq
quação do Plano para
a a Igualda
ade a implementar relativamen
r
nte ao contexto
onde
e se pretend
de intervir,, apresentamos as seg
guintes reco
omendaçõe
es:

o

A elaborração de um Plano pa
ara a Igualldade, asse
ente na pro
omoção de uma
política de igualda
ade entre mulheres
m
e homens requer
r
o e
envolvimentto da
Câmara ao mais alto
a
nível hierárquico
o, sendo fu
undamental a explicittação
dessa prrioridade por parte do
o executivo
o a todos os
s sectores da organização,
que

attivamente

e

em

r
rede,

deverão

partticipar

no

processo
o

de

impleme
entação do plano. Neste âmbito
o deverá se
er fomentada a criaçã
ão de
mecanis
smos de com
municação interna, cu
uja abrangê
ência e eficácia contrib
buam
de form
ma decisiva
a para a generaliza
ação do conhecimen
c
nto acerca das
estratég
gias e prátic
cas existentes bem co
omo das que irão ser implementa
adas;

o

O compromisso co
om a promoção da Ig
gualdade de
e Género d
deverá assentar
na inclusão formal do seu priincípio em todas as orientações
o
estratégica
as da
Câmara Municipal do Barreiro
o, nomeada
amente na sua missão
o e na definição
dos valo
ores pela qual
q
se reg
ge (incluind
do planos e relatórios
s de ativida
ades,
bem como outros documenttos produzidos). Este
e comprom
misso deverrá de
igual modo
m
assentar na transversal
t
ização dos princípio
os inerentes à
Igualdad
de de Géne
ero nos códigos de conduta
c
de cada depa
artamento, bem
como no
o tratamen
nto desagre
egado por sexo, de todos os in
nstrumento
os de
gestão (relatórios,
(
inquéritos,, formulário
os, planos, etc.) relattivos a dado
os de
pessoal da Câmara
a.

o

Para a implemen
ntação do Plano para a Igua
aldade serrá fundam
mental
assegura
ar

aos

vá
ários

níve
eis

hierárq
quicos

que
e

compõem
m

a

estrutura

organiza
acional da Câmara o acesso a inform
mação sobrre a temá
ática,
nomeadamente através do desenvolvim
d
mento de Ações
A
de Sensibilizaçã
ão ou
de (in)F
Formação, de modo a que os conhecimentos e competências nesta
n
área sejjam aprofundados e generalizad
g
dos, contrib
buindo para
a o sucesso
o das
politicas
s que venh
ham a ser postas em
m prática. Neste âmb
bito deverá
á ser
também
m assegurad
da a existên
ncia de um
m módulo so
obre Iguald
dade de Género,
em toda
as as ações
s de formaç
ção profissional dirigid
das às trabalhadoras e aos
trabalha
adores.
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o

O proce
esso de im
mplementação do Plano para a Igualda
ade da Câmara
Municipa
al do Barrreiro deve
erá assenta
ar desde logo na n
nomeação do/a
Conselheiro/a parra a Igua
aldade, o/a
a qual se
e constituirá, dentro
o da
organiza
ação, como
o um pólo dinamizado
or e orienttador para a conduçã
ão de
todo o processo e para o desenvolviimento das
s atividade
es prevista
as no
âmbito da implementação de
e medidas com vista à igualdad
de de géne
ero e
consequ
uente avalia
ação de res
sultados.

o

A elaboração do Plano
P
para a Igualdade, tendo como base o diagnó
óstico
realizado
o e a conse
equente de
efinição da política de igualdade a impleme
entar,
deverá contempla
ar não só as difere
entes fases
s de exec
cução, açõ
ões a
desenvo
olver e a definição de objetiv
vos mensu
uráveis, co
omo també
ém a
definição
o dos gru
upos alvo aos quais as medid
das devem
m ser dirig
gidas,
tentando
o contrariar os padrõe
es de género discriminatórios de
e um dos sexos,
que ten
nham ou venham a ser
s
identifiicados em qualquer uma das áreas
á
funciona
ais da Câma
ara.

o

Na elab
boração do Plano deverá ser garantido
g
q
que
as tra
abalhadoras
s, os
trabalha
adores

e

seus

órgã
ãos

representativos

são

env
volvidas/os

nos

instrume
entos de co
onsulta (inq
quéritos intternos de satisfação, d
de necessid
dades
de conc
ciliação, etc.), em matéria
m
de igualdade de género e conciliação
trabalho
o/família, be
em como no
n desenho
o das medid
das e ações
s a desenvo
olver.
De iguall modo dev
verá ser pre
evista a cria
ação nos diversos dep
partamento
os, de
resposta
as facilitad
doras da conciliação
o trabalho
o/família, c
com base nas
necessid
dades maniifestadas pe
elos/as trabalhadores
s/as, envolv
vendo para tal o
comprom
misso de to
odas as parrtes interessadas.

o

O Plano para a Igu
ualdade a im
mplementa
ar deverá, ao
a nível intterno, contribuir
para refforçar a política de pro
omoção de igualdade entre mulh
heres e hom
mens,
testando
o metodologias e crian
ndo recurso
os com vistta a que as
s ações positivas
desenvo
olvidas ven
nham a te
er um efe
eito multip
plicador, a
através do seu
potencia
al de transferibilidad
de para ou
utros conttextos orga
anizacionais da
comunid
dade exterio
or.

o

O Plano para a Igu
ualdade a implementa
ar deverá, ao nível ex
xterno, assentar
na preoc
cupação em
m promove
er junto dos
s cidadãos e cidadãs, bem como
o das
organiza
ações

que

compõem
m

a

comunidade

e
envolvente,

os

princ
cípios

inerente
es à Iguald
dade de Gé
énero e a Conciliação
o entre a Vida Familliar e
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Pessoal,

realizand
do

de

fo
orma

regu
ular

encon
ntros,

fóru
uns,

pales
stras,

seminárrios e cam
mpanhas su
ubordinado
os a estas
s temáticas
s. Deste modo
m
deverá ser estimu
ulada a participação dos vários
s atores so
ociais locais
s, de
forma a que, em
m conjunto
o com a Câmara possam con
ntribuir pa
ara a
promoçã
ão de uma sociedade mais igualitária em to
odas as áreas.

o

A monittorização e acompanhamento da
d impleme
entação da
as medidas
s e a
avaliação dos resultados do processo
p
no
o final das diferentes
d
e
etapas do Plano,
P
definidas previame
ente, perm
mitirá aferirr os progre
essos realiz
zados quan
nto à
política para a Igua
aldade de Género,
G
nomeadamen
nte no que diz respeito
o aos
objetivos alcançados e a sua
a relação com os esp
perados, be
em como com a
própria sustentabil
s
idade dos resultados
r
positivos alcançados.

Para que estas recomenda
ações venh
ham a ser implementa
adas com s
sucesso, o papel
dese
empenhado Câmara Municipal do Barreiro, assum
me-se como
o fundame
ental,
nomeadamente
e pela visã
ão privilegiada e inte
egrada que
e detém re
elativamentte às
cond
dições de vida e aos anseios
a
e expectativa
e
s das suas
s trabalhado
oras e dos seus
traba
alhadores, mas tamb
bém dos cidadãos
c
e das cidad
dãs que rresidem no
o seu
territtório de inttervenção.

Esta sua posiçã
ão central e de proxim
midade, con
nfere-lhe in
ndubitavelm
mente um papel
fulcral ao nível da descon
nstrução do
os estereóttipos de gé
énero e da implementtação
de medidas
m
concretas que promova
am a construção de uma
u
cidadania plena, mais
participativa e igualitária.
i

Por essa
e
razão,, estamos plenamente
p
e consciente
es de que para
p
uma p
plena integrração
da perspetiva da
d Igualdad
de de Géne
ero numa organização como o Câ
âmara Municipal
do Barreiro
B
se terá
t
de pro
oceder à mo
obilização de
d um conjjunto de po
olíticas, medidas
e açõ
ões de carácter mais geral e es
struturante, introduzin
ndo explicittamente na
a sua
conc
ceção, de fo
orma ativa e visível, a consideração dos seus
s
efeitos
s possíveis quer
ao nível
n
interno
o da organ
nização, qu
uer ao níve
el externo no que diz
z respeito à sua
relaç
ção com a comunidade
c
e.
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