
Sabia que: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 

 
 A percentagem de mulheres empregadas em Portugal é 47,8% e a dos homens é 

52, 2%; (INE – Censos 2011) 
 

 A esmagadora maioria das mulheres e dos homens, em Portugal, trabalha a tempo 
inteiro;(INE- Inquérito ao Emprego) 

 
 Perto de 60% das pessoas licenciadas, atualmente, em Portugal são mulheres; (INE 

– Censos 2011) 
 

 A diferença salarial entre homens e mulheres, em média, é de 18%; (Quadros de 

Pessoal) 

 
 Apenas 1/3 dos cargos de direção em Portugal são ocupados por mulheres;(INE- 

Inquérito ao Emprego) 

 
 Não existe em Portugal, nenhuma empresa do PSI20 que tenha mulheres na 

presidência e apenas 7% dos membros executivos dos conselhos de 
administração são mulheres; (Database:Women and men in decision making – DG Justice, 

CE) 
 

 Em 2012, dos homens trabalhadores que foram pais, 70,9% gozou a licença 
parental obrigatória de 10 dias, 60,1% gozou mais 10 dias de licença parental 
facultativa e que apenas 23% partilharam a licença parental com a mãe dos seus 
filhos, com a duração igual ou superior a 30 dias; (Dados segurança social.) 

 
 Em 2012, 85% das mulheres que foram mães gozaram licença parental de 120 ou 

150 dias, sem qualquer partilha com os pais dos seus filhos; 
 

 Os homens portugueses, gastam, em média, 96 minutos por dia a cozinhar, limpar 
ou a cuidar, e que a média na OCDE, é de 131 minutos; (Relatório OECD.2012. “Better 

Life Index”, disponível e http://www.oecdbetterlifeindex.org/.) 
 

 As mulheres portuguesas, gastam, em média, 328 minutos por dia a cozinhar, 
limpar ou a cuidar, e que a média na OCDE, é de 279 minutos; (Relatório OECD.2012. 

“Better Life Index”, disponível e http://www.oecdbetterlifeindex.org/.) 
 
 
 
A conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é um dos maiores desafios do 
nosso tempo! 
 
Organizar os tempos de trabalho e partilhar as responsabilidades familiares e domésticas 
é conciliar a vida profissional com a vida familiar. 
 

Conciliar a vida profissional com a vida familiar é ter tempo para ter tempo! 
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