
Para combater esta desigualdade, 
a União Europeia instituiu o Dia 
da Igualdade Salarial que, em cada 
pais deve representar o número de 
dias extra que as mulheres devem 
trabalhar num ano para atingirem 
o mesmo salário que os homens 
ganharam no ano anterior.

Em Portugal as mulheres ganham, 
em média, menos 18% do que os 
homens, por isso, o Dia da Igualdade 
Salarial em Portugal é assinalado, 
em 2014, no dia 6 de Março.

Para conseguirem ganhar o mesmo 
que os homens ganham num ano, 
as mulheres em Portugal teriam 
de trabalhar mais 65 dias, ou seja, 
até dia 6 de Março de 2014; 
ao invés, os homens, poderiam 
começar a trabalhar só nesse dia, 
para haver igualdade salarial.

VAMOS ACABAR 
COM ESTA DIFERENÇA!

Em Portugal, as mulheres ganham em média menos 18% 
de remuneração de base do que os homens?

A diferença salarial entre homens e mulheres aumenta 
ainda mais quando se calcula o ganho, atingindo em 
média, 20,9%?

As disparidades salariais entre homens e mulheres 
variam em função dos níveis de qualificação, dos níveis 
de habilitações literárias e académicas, bem como da 
atividade económica?

O diferencial salarial entre mulheres e homens é 
diretamente proporcional aos níveis de qualificação, 
ou seja, quanto mais elevado é o nível de qualificação 
maior é o diferencial salarial, sendo, particularmente 
elevado entre os quadros superiores?

O diferencial salarial aumenta conforme vai aumentando 
a escolaridade, sendo menor para quem possui 
habilitação inferior ao 1.º ciclo do ensino básico do que 
para quem possui o ensino superior?

Nos sectores de actividade onde existem mais homens 
que mulheres as diferenças salariais são menores do que 
nos sectores mais feminizados?

As mulheres estão sub-representadas nas atividades 
e níveis de qualificação profissional, onde os níveis 
salariais são mais altos?

O crescimento da presença feminina no mercado de 
trabalho, e o aumento da sua escolarização, não tem 
tido efeitos relevantes no acesso aos cargos de decisão 
das empresas a que correspondem remunerações mais 
elevadas?

SABIA QUE...

Mais Informações em:

CITE: 21 780 37 00
www.cite.gov.pt/pt/acitedisparidadessalariais.html

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_pt.htm


