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Gráfico 2 – Assembleia Municipal (Fonte: Balanço Social 2018) 

 

Ainda assim, é no Partido Socialista, onde estão representadas mais mulheres que 

homens. De referir que os Deputados por Inerência, que são os Presidentes de Junta 

de Freguesia, são todos do sexo masculino.  

 

Caracterização organizacional 

É necessário fazer o diagnóstico interno, pois é fundamental concretizar medidas que 

tenham impacto no funcionamento dentro da própria autarquia. Também e a partir do 

balanço social foi feita uma recolha de dados que estão desagregados por sexo;  

A Camara Municipal de Montijo, é uma organização, tal como toda a Administração 

Pública, fortemente feminizada (Alexandre, 2010). Como podemos observar pelos 

gráficos (3 e 4) em todas categorias profissionais existem mais mulheres do que 

homens, e como mais habilitações literárias.  

 

 

4 4

3

1

5

6

1

2

PS CDU PSD/CDS-PP BE DEPUTADOS POR 
INERÊNCIA

Assembleia Municipal

Homens Mulheres



 

  

DDSPS – MB 23 

 

 

Gráfico 3 – H/M a contrato por tempo indeterminado (Fonte: Balanço Social 2018) 

 

 

 

Gráfico 4 – Habilitações literárias H/M (Fonte: Balanço Social 2018) 

 

Relativamente ao gráfico 4, podemos rapidamente concluir que o nível habilitacional 

é baixo, isto é, no total de pessoas na autarquia, há mais funcionários/as com 9ª ano, 

e menos escolaridade, do que pessoas com o ensino superior.  
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Um Gap Salarial estrutural - Trabalho pago e trabalho não-pago. 

Quando referimos salário igual para trabalho de igual valor, falamos do direito à 

retribuição do trabalho que está estabelecido na Constituição da República 

Portuguesa, de acordo com um princípio de igualdade - para trabalho igual salário 

igual - segundo a quantidade, natureza e qualidade do trabalho prestado.  

No que respeita à identificação da desigualdade salarial média, entre mulheres e 

homens, sabemos de antemão que a remuneração média mensal de base, ou o ganho 

médio, inclui além da remuneração de base, todas as outras prestações regulares e 

periódicas feitas, direta ou indiretamente.  

Assim, é fácil perceber que a ausência ao serviço para cuidados de ascendente e 

descendentes, dá lugar a cortes nos ganhos médios mensais, um bom exemplo é o 

subsídio de refeição. Portanto e apesar de estar consagrado na lei, trabalho igual - 

salário igual, a verdade é que existem barreiras estruturais para as mulheres, alheios 

à vontade de uns e de outras. Mas as questões do cuidado de ascendentes e 

descendentes, ainda levantam muitos obstáculos à conciliação trabalho-família para 

as mulheres.  

São as mulheres que acumulam ao trabalho pago e realizado em contexto e trabalho, 

ao não-pago, aquele que garante o cuidado de ascendentes e descendente e no 

contexto familiar e doméstico. 

E se são as mulheres aquelas que mais asseguram o trabalho-não pago, no caso em 

particular da Administração Pública, se compararmos um homem e uma mulher, 

técnico/a superior com filhas/filhos menores a cargo, fica claro que o homem como 

não falta, para cuidar dos descendentes ou ascendentes, ganha mais que a mulher, 

uma vez que é ela que assegura este tipo de cuidado. 
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Gráfico 5 – Dias por assistência à família (Fonte: Balanço Social 2018) 

 

Como pudemos observar no Gráfico 5, que é relativo às ausências por cuidado da 

família, somente as mulheres faltam por assistência à família. Ora, se são sempre as 

mulheres que faltam, é fácil concluir que o cuidado à família tem forte impacto nas 

remunerações auferidas e gratificações profissionais para as mulheres. São as 

funcionárias desta autarquia que asseguram o trabalho do cuidado, ou seja, trabalho 

não pago. 

Embora já existam 207 homens a gozar a licença de parentalidade, muito por força da 

Lei da Parentalidade, Lei nº 7/2009, recentemente alterada e que contempla dias 

exclusivos para o pai, quando comparamos com o número de mulheres que gozam 

esta licença, 1161, verificamos que não é muito expressiva. 

Os estudos demonstram que a sociedade portuguesa no que respeita à conciliação 

família-trabalho e da construção legal do regime de licenças, (onde os governos do 

Partido Socialista têm tido um papel fundamental) a evolução tem sido no sentido do 

aumento da responsabilidade partilhada durante os primeiros meses de vida do bebé 

(Leitão, 2017, Correia, Gouveia; Wall, 2019). Recentemente a Lei n.º 90/2019, veio 

aumentar os dias de responsabilidade partilhada, bem como o número de dias 

exclusivos para o pai. 
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Já no que respeita ao trabalho pago, os homens estão mais representados no Gráfico 

6, levando-nos a concluir que são homens que mais beneficia do pagamento horas 

extras, na Câmara Municipal de Montijo.  

É, portanto, fácil de verificar o ‘Gap’ ou assimetria salarial. 

 

Gráfico 6 – Horas extraordinárias pagas H/M (Fonte: Balanço Social 2018) 

Ainda no que respeita a feriados e descanso semanal, os homens estão mais 

representados, mas são nas horas de trabalho em descanso semanal obrigatório que 

mais homens trabalham (Gráfico 6). 

A cultura organizacional está ainda embebida de formas e estruturas que privilegiam 

direta ou indiretamente os homens, facilitando o seu acesso a uma maior 

disponibilidade de rendimentos (no local trabalho/trabalho pago e formal), estando 

simultaneamente mais ausentes no apoio à família e cuidados de ascendentes e 

descendentes (trabalho não-pago e informal).  
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