
 

 
  

 
Redução do fosso salarial entre géneros  

pela implementação das resoluções sobre igualdade s alarial do 
Congresso de 2009 da FSESP 

 
 
O fosso salarial entre géneros foi discutido nas últimas reuniões das Comissões para a 
Governação Local e Regional (GLR), para a Administração Nacional e Europeia (ANE) e 
para os Serviços Sociais e de Saúde (SSS). Nas reuniões da GLR e da ANE a discussão 
decorreu no contexto do desenvolvimento de uma lista de verificação salarial centrada nos 
vários elementos que constituem um sistema salarial justo. Na reunião da SSS o debate foi, 
em parte, um seguimento da reacção da Comissão ao relatório de Jane Pillinger sobre o 
fosso salarial entre géneros no sector dos cuidados de saúde. 
 
A questão da igualdade salarial é também uma prioridade do plano de trabalho da FSESP 
para os próximos cinco anos, no seguimento das duas resoluções aprovadas no Congresso 
do passado mês de Junho. As resoluções vincularam a FSESP e os seus associados, não 
só a trabalharem no sentido da redução do fosso salarial entre géneros em cinco pontos 
percentuais (http://www.epsu.org/a/5534), como também a investigarem formas de 
abordarem a questão de os sectores e ocupações dominados pelas mulheres tenderem a 
ter salários mais baixos (tanto para homens como para mulheres) do que aqueles em que os 
homens constituem a maioria dos trabalhadores (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
As três comissões permanentes chegaram a acordo quanto à importância de monitorizarem 
os progressos da igualdade salarial e, em particular, de determinarem a amplitude do fosso 
salarial que cada associado enfrenta no respectivo sector, ocupação ou local de trabalho – 
aquele que dos três for mais relevante. 
 
Precisamos que os associados respondam às perguntas seguintes, para determinarmos o 
estado de coisas actual e podermos avaliar os progressos no sentido da igualdade salarial 
até ao final do corrente ano e, depois, anualmente, até ao próximo Congresso da FSESP em 
2014.  
Será apresentado um relatório sobre as respostas a todas as comissões permanentes, nas 
suas reuniões de Outubro de 2010, e será discutida a análise global de todas as respostas 
na conferência de negociação colectiva da FSESP em Bruxelas, nos dias 7 e 8 de 
Dezembro de 2010.  
 
 
Nota sobre o fosso salarial entre géneros 
A igualdade salarial significa mais do que assegurar que homens e mulheres recebam 
segundo a mesma tabela salarial ou façam o mesmo trabalho (embora isso seja muito 
importante!). O fosso salarial entre géneros é normalmente medido pela comparação do 
salário médio entre homens e mulheres, tendo em conta as horas trabalhadas. Os números 
podem ser obtidos para todo um sector ou para um local de trabalho em particular. Os 
números relevantes podem depender da amplitude da negociação dos associados aos níveis 
sectorial e/ou local.  
 
O fosso salarial entre géneros é um indicador geral da escala de desigualdade entre homens 
e mulheres. A questão é, então, a de analisar com maior precisão as razões para a 



 

 
  

 
desigualdade salarial entre homens e mulheres. Por exemplo, a idade, a antiguidade, o 
tempo de serviço e os níveis de instrução e formação podem, todos eles, contribuir para o 
facto de o salário médio das mulheres ser inferior ao salário médio dos homens. A resposta 
pode incluir um leque de medidas, como o melhoramento das oportunidades de formação e 
promoção para as mulheres e o tratamento da questão do impacto das ausências por licença 
de maternidade e assistência aos filhos sobre o salário e as perspectivas de progressão das 
mulheres. 
 



 

 
  

 
 
Perguntas para os associados sobre o fosso salarial  entre géneros 
 
 
Possui dados sobre os salários de mulheres e homens no seu sector, local de trabalho, 
ocupação ou grupo de negociação relevante? 
 
Se não tem esses números, pode explicar por que motivo?  
(Por exemplo, a entidade empregadora recusou-se a fornecê-los?) 
 
Qual é, actualmente, o fosso salarial entre géneros no seu sector/local de trabalho? Tem 
números que mostrem a tendência ao longo dos últimos cinco anos?  
(O fosso salarial entre géneros é a diferença de rendimento médio entre homens e 
mulheres) 
 
Já teve negociações com a entidade empregadora para abordar qualquer dos factores que 
contribuem para o fosso salarial entre géneros, por exemplo: 
 
• Concentração das mulheres em trabalhos de salário baixo 

• Grau em que as mulheres estão sujeitas a trabalhos a tempo parcial embora queiram 
empregos a tempo inteiro/um aumento no número de horas  

• Transparência dos sistemas salariais e elementos da estrutura salarial (bónus e salários 
relacionados com o desempenho, por exemplo) que possam dar origem a discriminação 
contra as mulheres 

• Maiores aumentos salariais para as ocupações com salários mais baixos e/ou que são 
dominadas pelas mulheres 

• Oportunidades de formação e promoção para as mulheres 

• Impacto das licenças de maternidade e parentais sobre os salários e as perspectivas das 
mulheres 

• Disponibilidade de cuidados infantis ou ajuda para os custos com cuidados de crianças e 
adultos dependentes 

• Impacto da subcontratação 

• Flexibilidade das horas de trabalho 

 
Quais foram os resultados? 
 
Agradecemos que envie as suas respostas para nsalson@epsu.org e rpond@epsu.org 
 
Pedimos que responda até 1 de Setembro de 2010, par a que possamos preparar 
relatórios para as reuniões das comissões permanent es em Outubro.  
 
Muito obrigado 


