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Preâmbulo 
 

O relatório que aqui é apresentado deriva de um diagnóstico de género desenvolvido no 

Município de Caminha no âmbito da candidatura ao projecto n.º POISE-01-3422-FSE-000046, 

do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE). 

O Município de Caminha demonstra a sua preocupação e empenho relativamente ao combate 

à discriminação, independentemente das suas causas, apostando na promoção da igualdade e 

da não discriminação. Por isso, o Município tomou a decisão de implementar um Plano 

Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, cuja primeira fase se materializa no 

Diagnóstico de Género, aqui apresentado.  

Seguir-se-á, com base nos resultados apurados, o desenvolvimento do Plano, a sua 

implementação e posterior avaliação. 
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Sumário Executivo 
 

O Município de Caminha apresenta-se com uma população envelhecida e com baixo nível de 

escolaridade. Seguindo aquela que é a tendência nacional e mundial, os dados registados 

mostram-nos que os homens auferem, em média, ganhos superiores aos das mulheres. 

Contudo, essa tendência não se verifica a nível interno do Município, uma vez que as mulheres 

têm ganhos mensais superiores aos dos homens.  

A maioria dos/as desempregados/as são mulheres, reforçando uma tendência de feminização 

da pobreza. O empreendedorismo feminino é ainda muito reduzido no território e mantém-se 

a tendência de ver a mulher como cuidadora do lar. 

Na Assembleia Municipal, as mulheres estão em clara desvantagem representativa, tal como 

nas organizações do Terceiro Setor. As mulheres dominam, porém, no Ensino Superior, pelo 

que se constata que estudam até mais tarde do que os homens. 

A classe docente de Caminha é essencialmente feminina; já o desporto federado é dominado 

pelos homens.  

A nível interno do Município é consensual o facto de o Recrutamento e Seleção e a progressão 

na carreira serem processos que decorrem isentos de qualquer preconceito relacionado com o 

género. Ainda assim, é referido que não são tomadas medidas que incentivem a participação 

dos/as colaboradores/as na tomada de decisão ou na vida familiar.  

A organização não espelha ainda na documentação estratégica a Igualdade como um valor do 

Município nem trata os dados desagregados por sexo, utilizando, contudo, uma linguagem de 

género respeitadora de todos/as. 

Em 2020 foram registadas 39 queixas por violência doméstica junto dos órgãos de polícia 

criminal, e 45 vítimas procuraram o Gabinete de Apoio à Vítima existente no concelho.  
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Introdução 
 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) têm como uma das suas metas a atingir a 

Igualdade de Género, preconizando a necessidade de “adotar e fortalecer políticas sólidas e 

legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as 

mulheres e meninas em todos os níveis”.  

Por sua vez, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de Maio, publicada em 

Diário da República, define a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 

(ENIND) 2018-2030 – Portugal Mais Igual – que considera a igualdade e não discriminação 

como fundamentos essenciais e não dispensáveis para construir uma sociedade e um futuro 

mais justos, mais equilibrados e mais sustentáveis para Portugal. 

A ENIND é composta pelo Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o Plano 

de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica 

e o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade 

e Expressão de Género e Características Sexuais. Apesar de não constar da mesma Resolução, 

não podemos olvidar o IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres 

Humanos 2018-2021, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2018, de 19 

de Junho.  

A ENIND assenta numa abordagem complementar adotada em diversos setores da sociedade 

e, por isso, deveremos falar em mainstreaming de género. Mas a ENIND preconiza ainda ao 

desenvolvimento e partilha de ações positivas, tem em consideração a interseccionalidade, a 

promoção de parcerias e a territorialização. Refere a ENIND a este propósito: “A ENIND 

assume a territorialização como prioridade. Estabelecem-se medidas que visam adequar as 

políticas públicas às características e necessidades territoriais do país, reforçar e potenciar o 

trabalho de atores locais e em rede, atendendo à proximidade à população e o leque de novas 

competências decorrentes do processo de descentralização. Assumem-se, assim, as autarquias 

locais e sua rede de parcerias1 como agentes estratégicos do mainstreaming do combate à 

discriminação em razão do sexo e da promoção da IMH2 e da introdução da temática do 

combate à discriminação em razão da OIEC3. Os três Planos de Ação integram medidas que 

visam o desenvolvimento de respostas adequadas à realidade local e o reforço dos 

                                                           
1 Sublinhado nosso 
2 Igualdade entre Mulheres e Homens 
3 Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género e Características Sexuais  
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instrumentos de mainstreaming a nível local”. Pretende com isto o/a legislador/a afirmar que é 

tarefa das autarquias locais assumir a execução de algumas medidas de âmbito local. Esse 

primeiro passo dá-se com a criação do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação 

que, para ser definido de forma realista, terá que se basear num diagnóstico de género 

realizado quer nível interno e a nível externo do Município.  

O Município de Caminha decidiu abraçar o compromisso e criar o seu Plano Municipal para a 

Igualdade e Não Discriminação. Deu, por isso, início aos procedimentos necessários para a sua 

realização e implementação. Contudo, uma ação deverá ser sempre precedida de uma análise 

concreta e esse primeiro passo é, neste caso, dado com a recolha de dados necessários à 

concretização do presente diagnóstico de género. Só conhecendo a realidade do Município 

estaremos em condições de definir uma estratégia de intervenção. 

O diagnóstico de género que aqui apresentamos mostra-nos o panorama geral das perceções 

que os/as colaboradores/as do Município têm relativamente à temática da Igualdade de 

Género e de Oportunidades bem como a existência ou não de resistências organizacionais ou 

estruturais na incorporação de medidas e práticas promotoras da igualdade entre mulheres e 

homens no contexto laboral. Permitirá ainda definir pistas de atuação futuras no sentido de 

transformar a organização num local de trabalho mais amigo dos homens e das mulheres que 

ali exercem as suas funções. 

Por outro lado, foram também envolvidas no diagnóstico as organizações pertencentes à Rede 

Social, permitindo-nos auscultar o estádio da implementação da igualdade na comunidade de 

Caminha. 

O presente relatório encontra-se estruturado em duas grandes partes: diagnóstico interno e 

diagnóstico externo. Cada uma dessas partes encontra-se subdividida em diversos itens, 

facilitando a leitura dos dados apurados.   
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Nota Metodológica 
 

O Diagnóstico de Género que aqui apresentamos foi desenvolvido tomando em consideração a 

análise de diversos dados provenientes de fontes distintas com o objetivo de tornar o 

documento o mais rico, o mais diversificado e o mais próximo possível da realidade. 

Em termos metodológicos, foram privilegiados os seguintes procedimentos: 

 Análise de documentos estratégicos como: Diagnóstico Social 2013 e Balanço Social 

2020; 

 Foram ainda considerados os indicadores definidos pela Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género – CIG – no anexo 1 do Aviso de Abertura de Candidatura n.º 

POISE-22-2020-03 (Anexo 1); 

 Recolha de dados estatísticos disponíveis no sítio da internet Pordata.pt – Base de 

Dados do Portugal Contemporâneo. Infelizmente, na elaboração do presente 

diagnóstico, não foi possível considerar os dados recolhidos no contexto dos Censos 

2021, por mera limitação temporal, pelo que se aconselha a fazer a atualização do 

diagnóstico assim que os dados relativos aos Censos sejam disponibilizados. Assim, 

tendo em consideração os dados disponibilizados no Pordata, foi apenas possível obter 

os dados mais próximos temporalmente, sendo que alguns reportam a 2011, 2018, 

2019 e 2020. Consideramos, contudo, útil a sua inclusão, por serem relativamente 

recentes. Foram considerados os seguintes itens de análise: Demografia, Educação, 

Saúde, Proteção Social, Justiça e Segurança, Emprego e Mercado de Trabalho; 

 Recolha de dados estatísticos baseada nas estatísticas regionais do Gabinete de 

Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e Transição Digital. Trata-se de uma 

publicação anual com os principais indicadores económicos e sociais de Portugal, 

agregados por NUTSII, NUTSIII, distritos e concelhos, sendo a mais recente atualização 

de 24 de Julho de 2020; 

 Com base no Kit de Ferramentas para Diagnósticos Participativos, promoveu-se, ainda 

que com adaptações, a aplicação de um inquérito (Anexo 2). Salienta-se, neste caso, a 

ausência de tempo necessário para a aplicação de determinadas técnicas sugeridas, 

dada a necessidade de cumprimento de prazos curtos, no âmbito da candidatura 

apresentada. O inquérito foi aplicado aos/às colaboradores/as do Município com 

cargos de chefia e/ou coordenação de serviços e/ou espaços (numa vertente interna) e 

aos/às responsáveis pelas entidades parceiras da Rede Social de Caminha. Foi utilizado 
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o inquérito Guia de Auto-Avaliação da Igualdade de Género nas Empresas, 

desenvolvido no âmbito da iniciativa Diálogo Social e Igualdade nas Empresas, com 

ligeiras adaptações promovidas pela entidade consultora, com vista a uma melhor 

adaptação aos termos utilizados na atualidade. Dado o inquérito ser anónimo e 

respondido em formato on-line, optou-se por não pontuar o referido inquérito mas 

apenas proceder à análise das respostas obtidas. O inquérito foi enviado por email 

aos/às colaboradores/as do Município de Caminha e às entidades constantes do Anexo 

3 que submeteram o mesmo via digital. O inquérito aplicado avaliou os seguintes 

parâmetros:  

o Missão e Valores da Organização; 

o Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

o Aprendizagem ao Longo da Vida; 

o Remunerações e Gestão de Carreira; 

o Diálogo Social e Participação de Colaboradores/as e/ou suas Organizações 

Representativas; 

o Dever de Respeito pela Dignidade de Mulheres e de Homens no Local de 

Trabalho; 

o Informação, Comunicação e Imagem; 

o Conciliação entre Vida Profissional, Familiar e Pessoal; 

 Novas formas de organização do trabalho; 

 Benefícios diretos a colaboradores/as; 

 Benefícios diretos aos/às familiares dos/as colaboradores/as; 

o Proteção na Maternidade e Paternidade e Assistência à Família. 

A nível interno foram aplicados 14 inquéritos, tendo a taxa de resposta sido de 92,9 

por cento. No caso das entidades externas foram enviados 96 inquéritos, tendo sido 

respondidos 14, o que corresponde a uma taxa muito reduzida de resposta de 14,58 

por cento.  

Foi disponibilizada ajuda por parte do Município de Caminha para o esclarecimento de 

qualquer dúvida no preenchimento do inquérito. Foi dado um prazo de resposta de 

duas semanas, prazo que foi alargado uma vez que o número de respostas ao inquérito 

externo foi reduzido. Ainda assim, e após diversos apelos ao seu preenchimento, o 

número de respostas manteve-se baixo, pelo que optou-se por incluir a análise dos 

dados no relatório mas não considerar relevante a amostra na obtenção das 
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conclusões, por ser reduzida. Das respostas recebidas ao inquérito externo, os géneros 

encontram-se igualmente representados. 

A análise que a seguir se apresenta resulta de uma condensação dos diferentes dados acima 

referidos e que nos permite com relativa fiabilidade fazer uma transposição das conclusões 

obtidas para toda a comunidade do concelho de Caminha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Caracterização sociodemográfica do Município de 
 

Caminha é um concelho do 

Minho, que separa este concelho de Espanha

e pelo Rio Coura e é protegida por dois grandes montes: na Galiza, o Monte de Santa Tecla, e, 

do lado português, o Monte de Santo Antã

Vila Nova de Cerveira, a Este, pelo Município de Ponte de Lima, e a Sul pelo Município de Viana 

do Castelo. A oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. 

O concelho tem uma área aproximada de 137,4 

habitantes por Km2 (previsão dos Censos 2021)

habitantes face aos dados constantes do Diagnóstico Social de 2013, em que a densidade 

populacional apresentada era de 122 habitantes por K

O concelho é constituído (após a reorganização administrativa) por 

freguesias: freguesia de Âncora

freguesia de Lanhelas, freguesia de Riba de Âncora, freguesia de Se

de Âncora, freguesia de Vilar de Mouros, freguesia de Vile

Vilarelho, união de freguesias de Gondar e Orbacém, união de freguesias de Moledo e Cristelo

e união de freguesias de Venade

Ilustração 

O potencial ambiental e paisagístico de Caminha, transforma

muitos/as turistas nacionais e internacionais. 

grandes atrativos do concelho.

 

Caracterização sociodemográfica do Município de Caminha

é um concelho do distrito de Viana do Castelo, situado junto ao estuário do Rio 

Minho, que separa este concelho de Espanha. Caminha encontra-se envolvida pelo Rio Minho 

e pelo Rio Coura e é protegida por dois grandes montes: na Galiza, o Monte de Santa Tecla, e, 

do lado português, o Monte de Santo Antão. É limitada a Norte e Nordeste pelo Município de 

Vila Nova de Cerveira, a Este, pelo Município de Ponte de Lima, e a Sul pelo Município de Viana 

do Castelo. A oeste é banhada pelo Oceano Atlântico.  

O concelho tem uma área aproximada de 137,4 Km2 e uma densidade populacional de 

(previsão dos Censos 2021), o que demonstra que tem vindo a perder 

habitantes face aos dados constantes do Diagnóstico Social de 2013, em que a densidade 

populacional apresentada era de 122 habitantes por Km2.  

constituído (após a reorganização administrativa) por 14 freguesias e uniões de 

Âncora, freguesia de Arga, freguesia de Argela, freguesia de 

freguesia de Lanhelas, freguesia de Riba de Âncora, freguesia de Seixas, freguesia de Vila Praia 

de Âncora, freguesia de Vilar de Mouros, freguesia de Vile, união de freguesias de 

Vilarelho, união de freguesias de Gondar e Orbacém, união de freguesias de Moledo e Cristelo

Venade e Azevedo. 

Ilustração 1 - Município de Caminha - Localização e Freguesias 

O potencial ambiental e paisagístico de Caminha, transforma-a num destino atrativo para 

muitos/as turistas nacionais e internacionais. As praias e os festivais de música são dois 

grandes atrativos do concelho. 

15 

Caminha 

situado junto ao estuário do Rio 

se envolvida pelo Rio Minho 

e pelo Rio Coura e é protegida por dois grandes montes: na Galiza, o Monte de Santa Tecla, e, 

o. É limitada a Norte e Nordeste pelo Município de 

Vila Nova de Cerveira, a Este, pelo Município de Ponte de Lima, e a Sul pelo Município de Viana 

ensidade populacional de 115,9 

, o que demonstra que tem vindo a perder 
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De acordo com os dados disponibilizados no portal estatístico Pordata, dados provisórios dos 

Censos 2021, mostram que a população residente alcança os 15.818 habitantes, o que 

representa uma queda de 5,1 por cento face aos dados de 2011. Dos 15.818 habitantes, os 

Censos apontam para 7.353 homens e 8.475 mulheres. Entre 2011 e 2020, a taxa de 

crescimento média anual da população foi negativa (-0,6%), de acordo com a Síntese 

Estatística do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e Transição Digital. 

De acordo com o mesmo documento, a população com mais de 65 anos representava, em 

2020, 26,1 por cento da população caminhense e o índice de dependência total era de 58,9. A 

taxa bruta de natalidade, em 2020, era de 6,4؉ 

Em 2020 foram registados 23 casamentos (salientamos que foi ano de pandemia causada pela 

COVID-9, o que poderá ter afetado negativamente o número de casamentos) e registaram-se 

25 divórcios (valor provisório, de acordo com o Pordata). 

A taxa bruta de escolarização era, no ano lectivo 2018/2019, 103,4 por cento.  

De acordo com a Síntese Estatística, Caminha despendeu, em 2019, 112,7 euros por habitante 

na área da Cultura e do Desporto; já em termos de Ambiente, o Município investiu 14 euros 

por habitante.  

A taxa de criminalidade, em 2020, era de 29,2 ؉ 

Em Caminha, existiam, em 2019, 5,2 médicos/as por cada 1000 habitantes e a taxa de 

mortalidade infantil registada entre 2015 e 2019 era de 1,9؉ 

Analisemos alguns dos principais indicadores em comparação com a região do Alto Minho 

(NUTS III) e com o país: 

Indicadores Anos Caminha 

Região 

Alto 

Minho 

Portugal 

Taxa de crescimento média anual da população (%) 2011/2020 -0,6 -0,7 -0,3 

População ≥65 anos (%) 2020 26,1 25,6 22,4 

Índice de Dependência Total  2020 58,9 57,7 55,9 

Taxa Bruta de Natalidade (؉) 2019 7,3 6,8 8,4 

Taxa Bruta de Escolarização (Ensino Secundário) % 2018/2019 103,4 131,1 124 

Despesas dos Municípios em Cultura e Desporto (€/hab) 2019 112,7 76,4 50,4 

Despesas dos Municípios em Ambiente (€/hab.) 2019 14 47 67 

Tabela 1 - Comparação do Município com as respetivas agregações geográficas 
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Verificamos que o concelho de Caminha pontua abaixo nos seguintes critérios, 

comparativamente com a região do Alto Minho: “População ≥65 anos”, “Índice de 

dependência total”, “Taxa bruta de escolarização (Ensino Secundário)” e “Despesas dos 

Municípios em Ambiente”. Exceptuam-se, do caso, os critérios “Despesas dos Municípios em 

Cultura e Desporto”, “Taxa de crescimento média anual da população” e “Taxa bruta de 

natalidade”. Já em comparação com o país, Caminha pontua acima no item “Despesas dos 

Municípios em Cultura e Desporto”. 

Em 2020 estavam recenseadas no concelho 8. 596 mulheres e 7.616 homens. 

No que diz respeito à Saúde, Caminha tem um Centro de Saúde – Centro de Saúde de Caminha 

– e uma extensão de Saúde, em Vila Praia de Âncora. O Centro de Saúde de Caminha abarca a 

USF Foz do Minho (Unidade de Saúde Familiar – Modelo A), a UCC (Unidade de Cuidados na 

Comunidade) e a USAG (Unidade de Serviços e Apoio Geral). Na Extensão de Saúde de Vila 

Paria de Âncora encontra-se a USF Vale do Âncora – Modelo B. 

O Turismo é fortemente atraído pelas paisagens naturais, pelas praias e pelos festivais de 

Verão, nomeadamente o tão conhecido Festival de Vilar Mouros. É, por isso, um dos sectores 

de atividade económica que ajuda a dinamizar o território, com um registo, em 2019, de mais 

112.000 dormidas. Porém, em 2019, os principais empregadores do concelho encontravam-se 

registados nas seguintes áreas (indicadas de acordo com o lugar ocupado no ranking): 

“Comércio a retalho em supermercados e hipermercados”, “Atividades de apoio social para 

pessoas idosas, com alojamento”, “Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)”, 

“Restaurantes tipo tradicional”, “Cafés”, “Pesca Marítima”, “Aldeamentos turísticos com 

restaurante”, “Outras atividades educativas, n.e.”, “Hotéis com restaurante” e “Pesca em 

águas interiores”.  

Em 2013, o Diagnóstico Social do Município de Caminha apresentava como principais eixos 

problemáticos detetados pela Rede Social: “Emprego e Formação”; “Família, Educação e 

Capacitação”, “Comportamentos Aditivos e Dependências”, “Envelhecimento”, “Habitação e 

Acessibilidades” e “Equipamentos e Respostas Sociais”. 

A nível de respostas sociais, estas são asseguradas por onze instituições: Centro Paroquial e 

Social de Santa Maria Riba de Âncora, Patronato Nossa Senhora da Bonança, Centro de Bem-

Estar Social de Seixas, Santa Casa da Misericórdia de Caminha, Centro Social e Paroquial de 

Moledo, Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Encarnação de Vilarelho, Casa do Povo de 
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Lanhelas, Instituto São João de Deus, Casa de Repouso Bom Jesus Mareantes, Centro de 

Convívio de Vilar de Mouros e Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora.   

No seu conjunto, estas instituições garantem resposta ao nível de Centro de Convívio, SAD – 

Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Creche, Jardim de Infância, Centro de Dia, ERPI – 

Estrutura Residencial para Idosos/as, ATL – Atividades de Tempos Livres,  e ainda Unidade de 

Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação. 

No total do concelho, existem 4 homens a frequentar o Centro de Dia do Centro Paroquial e 

Social de Santa Maria de Riba de Âncora e 13 mulheres. Já em termos de SAD, os números são 

quase idênticos, com 4 homens a usufruírem do apoio e 15 mulheres.  

Já o Patronato Nossa Senhora da Bonança tem 15 meninos em creche e 19 meninas, enquanto 

no Jardim de Infância a tendência inverte-se com 28 meninos e 16 meninas. 

Por sua vez, o Centro de Bem-Estar Social de Seixas tem, em ERPI, 12 homens e 48 mulheres, 

ou seja, o número de mulheres é quatro vezes superior ao número de homens. 

A Santa Casa da Misericórdia de Caminha tem 38 meninos em creche e 24 meninas e, em 

Jardim de Infância, tem 24 meninos e 29 meninas. Já em ERPI a diferença entre o género dos 

utentes é mais notória, com a entidade a prestar serviço a 26 mulheres e a apenas 7 homens. 

Também no SAD o número de utentes do sexo feminino é superior, embora a diferença não 

seja tão notória: 8 homens e 12 mulheres. A Cantina Social serve 7 pessoas: 3 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino. 

Analisando agora as respostas sociais do Centro Social e Paroquial de Moledo constatamos que 

há 10 homens em Centro de Dia e 14 mulheres. Já no SAD, o número de utentes de ambos os 

sexos é igual: 15 homens e 15 mulheres. Em resposta de ATL existem 22 rapazes e 8 raparigas. 

Com duas respostas sociais, o Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Encarnação de Vilarelho 

tem 7 homens e 13 mulheres em Centro de Dia e 20 homens e 29 mulheres em SAD. 

A Casa do Povo de Lanhelas, com resposta social dedicada à infância, junta, nos seus serviços 

18 meninos e 14 meninas, em Creche, e 10 meninos e 14 meninas, em Jardim de Infância. 

Mais na área da Saúde, o Instituto São João de Deus tem 8 homens e 12 mulheres em Unidade 

de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação.  

A Casa de Repouso Bom Jesus Mareantes tem 14 homens em ERPI e 46 mulheres, 

representando, uma vez mais, o domínio das mulheres no usufruto de respostas sociais.  
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Já o Centro de Convívio de Vilar de Mouros tem 8 pessoas em Centro de Dia: 1 homem e 7 

mulheres. 

Finalmente, o Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora tem 4 homens e 16 mulheres em 

ERPI; 4 homens e 8 mulheres, em Centro de Dia e 15 homens e 13 mulheres em SAD. Na 

Creche têm 27 meninos e 30 meninas.  

A distribuição dos apoios prestados, por resposta social e por género, pode ser vista na tabela 

abaixo: 

Resposta Social Homens Mulheres Total 

Cuidados Continuados 8 12 20 

SAD 62 84 146 

Cantina Social 3 4 7 

ATL 22 8 30 

Creche 98 87 185 

Jardim de Infância 62 59 121 

Centro de Dia 26 55 81 

ERPI 37 136 173 

TOTAL 318 445 763 

Tabela 2 - Utentes por resposta social, por sexo (fevereiro/2022) 

Verificamos que as existem mais mulheres que homens a usufruir das respostas sociais 

concelhias, com destaque para as ERPI, em que as mulheres representam mais do triplo dos 

homens que frequentam esta valência. 

2. Diagnóstico Interno 

2.1. Caracterização da Câmara Municipal de Caminha  
 

De acordo com a autarquia, existem 342 colaboradores/as do Município: 150 homens e 192 

mulheres a trabalhar no Município de Caminha, o que significa que existem mais mulheres 

(56,14%) do que homens (43,86%). Em termos de chefes de divisão apenas existem duas 

mulheres, não se verificando homens a ocupar cargos de chefia. 

Informação prestada pelo Município dá-nos conta de que a Câmara Municipal é composta por 

três elementos do sexo masculino e quatro do sexo feminino, pelo que parece existir um 

relativo equilíbrio. No caso da Assembleia Municipal a situação é um pouco distinta com 24 
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homens e apenas 11 mulheres, ou seja, os homens representam mais de dois terços dos/as 

deputados/as municipais.  

Categoria Ganhe médio Homens Ganho médio Mulheres 

Dirigente ------ 2613,62€ 

Técnico/a Superior 1319,00€ 1322,00€ 

Assistente Técnico/a 948,91€ 1027,00€ 

Assistente Operacional 769,13€ 543,00€ 

Trabalhadores/as sem contrato em 

funções públicas  

498,33€ 217,33€ 

Tabela 3 - Ganho médio mensal dos/as colaboradores/as por categoria e por sexo (€) 

No caso dos/as Trabalhadores/as sem contrato em funções públicas, foram considerados/as os 

elementos contratados por via das medidas CEI e CEI+, esta última dirigida a pessoas 

portadoras de incapacidade. Neste caso, existem 6 mulheres inseridas na medida CEI e um 

homem na medida CEI e outro na medida CEI+, o que explica a diferença de valores entre 

ambos os sexos. 

Verificamos que em todos os casos, à excepção dos/as colaboradores/as na categoria 

“Assistente Operacional” e “Trabalhadores/as sem contrato em funções públicas”, as mulheres 

auferem ganhos mensais superiores aos homens, contrariando aquela que é uma tendência 

nacional e até mundial.  

Porém, de acordo com o Balanço Social, em 2020, os homens realizaram, no total, 2.026,50 

horas de trabalho extraordinário, enquanto as mulheres realizaram apenas 293. Tal facto não 

se reflete nos ganhos uma vez que o Município tem por hábito aplicar banco de horas. 

Em termos de ausência ao trabalho por motivo de doença, as mulheres encontraram-se, em 

2020, muito mais ausentes que os homens: as mulheres faltaram 3863 dias, enquanto os 

homens faltaram 2113 dias. Já no que concerne à assistência à família, os homens faltaram 4 

dias enquanto as mulheres faltaram 145 dias, reforçando a ideia de mulher como cuidadora da 

família. 

2.2. Trabalho desenvolvido pelo Município no âmbito da 
Igualdade e Não Discriminação 

 

O Município de Caminha encontra-se a dar os primeiros passos no desenvolvimento de ações 

de promoção da igualdade de género e de não discriminação no território do concelho. Esta 
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vontade expressa de se envolver no desenvolvimento do Plano Municipal para a Igualdade e 

Não-Discriminação é já um passo importante para o Município e para o desenvolvimento de 

uma verdadeira política local para a igualdade.  

Aliás, há já algumas medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Município e que 

contribuem indubitavelmente para a concretização de uma sociedade mais igualitária.  

Assim, o Município apoia a formação de jovens estudantes no Ensino Superior, através da 

medida “Incentivos à Formação de Estudantes no Ensino Superior”. De acordo com a própria 

autarquia, “a precariedade económica de muitos agregados familiares é uma realidade que 

torna difícil a justiça social traduzida na igualdade de oportunidades”. “… o Município de 

Caminha atribui incentivos aos estudantes, como forma de os incitar à frequência de cursos 

superiores, promovendo, dessa forma, também a melhoria da qualificação profissional dos 

jovens do concelho. O programa de incentivo visa, ainda, proporcionar um apoio financeiro 

àqueles que, tendo em conta os seus parcos recursos, se encontram impedidos de prosseguir os 

estudos”, pode ler-se no site da autarquia. 

O Município de Caminha é ainda entidade mediadora do POAPMC – Programa Operacional de 

Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que visa “diminuir as situações de vulnerabilidade que 

colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis”, segundo 

a autarquia. O programa consiste na distribuição de géneros alimentares e de ações de 

acompanhamento às famílias com o objetivo de melhorar a gestão do orçamento familiar e 

promover a autonomia e responsabilização.  

Paralelamente a estas duas medidas, o Município é ainda elemento aderente do Programa 

ABEM: Rede Solidária do Medicamento que garante aos/às caminhenses em situação de 

carência económica o acesso gratuito a medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional 

de Saúde, desde que tenham sido prescritos por receita médica. Desta forma, muitos 

agregados familiares que descuravam a sua saúde por ausência de recursos financeiros que 

lhes permitisse comprar a medicação, podem agora aceder de forma digna e discreta a toda a 

medicação necessária. 

Já em 1998, o Município de Caminha assinou com a CIG – Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género – um protocolo de cooperação que visava a promoção da igualdade e o 

combate a todas as formas de discriminação.  

Em 2006, o Município assinou a Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens 

na Vida Local na qual “assume o compromisso de colaborar com todas as instituições e 
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organizações do seu território no intuito de promover a instauração, de facto, de uma 

verdadeira igualdade”. Refere ainda a Carta que “A democracia local e regional deve permitir 

que sejam efetuadas as escolhas que melhor se adequem aos aspetos mais concretos da vida 

quotidiana como a habitação, a segurança, os transportes públicos, o mundo do trabalho ou a 

saúde. (…) Para conseguir a instauração de uma sociedade baseada na igualdade, é 

fundamental que as coletividades locais e regionais integrem plenamente a dimensão do 

género nas suas políticas, organização e práticas. No mundo de hoje e de amanhã, uma 

verdadeira igualdade das mulheres e dos homens constitui, sem dúvida, a chave do nosso 

sucesso económico e social – não somente a nível europeu ou nacional mas igualmente nas 

nossas regiões, nas nossas cidades, nos nossos municípios.” 

Embora não seja promovido pelo Município de Caminha, este assegurou que no território 

existisse uma resposta de atendimento a vítimas de violência doméstica e, nesse sentido, 

promove encaminhamentos, sempre que necessário, para o Centro de Atendimento a Vítimas 

de Violência Doméstica do Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora.  

Outra medida implementada pelo Município é o desenvolvimento da Estratégia Local de 

Habitação que permitirá a recuperação de habitações, medida que tem como objetivo 

melhorar as condições de habitabilidade de algumas famílias carenciadas do concelho, com 

vista à progressiva melhoria da qualidade de vida de toda a população mais carenciada. 

Garantindo um bem primário como a habitação, está o Município a criar condições para o 

cumprimento de outros direitos, nomeadamente o da igualdade no acesso a saúde, educação, 

outros.  

No sentido de mitigar as diferenças sociais existentes e de facilitar a conciliação entre vida 

profissional, familiar e pessoal, o Município de Caminha assegura ainda o transporte gratuito 

de todos/as os/as alunos/as desde o pré-escolar ao ensino secundário, desde que 

matriculados/as na sua área de residência e residam a mais de 3km do estabelecimento de 

ensino. Beneficiam ainda desta isenção os/as alunos/as do ensino secundário que se deslocam 

para os estabelecimentos de ensino dos municípios vizinhos, desde que comprovem que a 

oferta educativa a que se candidatam não existe no concelho. 

O transporte de alunos/as para Unidades de Ensino Especializado é da competência do 

Ministério da Educação e da Ciência, no entanto, a autarquia, sempre que necessário e 

possível, assegura, em viaturas municipais, o transporte destes alunos/as, representando um 

grande contributo financeiro e também em termos de gestão de tempo para as famílias. 
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Para além disso, disponibiliza ainda o funcionamento do serviço de ocupação de tempos livres 

(OTL), através da promoção de atividades diversificadas, nos períodos de interrupção letiva, 

representando uma mais-valia para as famílias, dando preferência aos agregados com maiores 

carências económicas. 

Ainda com o objetivo de garantir uma melhor conciliação entre vida profissional, familiar e 

pessoal, o Município de Caminha garante ainda o prolongamento de horário gratuito, no 

ensino pré-escolar, bem como no 1º CEB público, com horário ajustado às necessidades 

comprovadas  dos/as encarregados de educação, tendo como objetivo assegurar o 

acompanhamento das crianças antes e/ou depois da componente letiva. 

A autarquia comparticipa também a totalidade do valor dos livros de fichas a todos/as os/as 

alunos/as matriculados/as no 1º CEB, nos estabelecimentos de ensino do concelho, desde que 

beneficiários/as dos escalões A e B. Disponibiliza ainda uma atividade semanal física e a 

promoção de uma atividade física mensal na piscina, incluindo transporte, totalmente gratuita. 

Também ao nível do Urbanismo, o Município de Caminha interveio na promoção da igualdade 

e da não discriminação ao realizar obras no espaço público que potenciaram a acessibilidade e 

a mobilidade, aumentando as áreas pedonais e os espaços verdes. Desta forma, torna o 

espaço público mais amigo das famílias e acessível a todos/as, inclusive a cidadãos e cidadãs 

portadoras de mobilidade reduzida, por exemplo. Tal é o caso das obras recentemente 

operadas no centro histórico de Caminha, com melhores acessibilidades para pessoas 

portadoras de mobilidade reduzida e o corte ao trânsito automóvel, aos fins-de-semana na 

Rua de S. João, para libertar o espaço público para as pessoas e para usufruto das famílias. 

Com o mesmo propósito salienta-se também a obra executada na zona da Sandia, em Vila 

Praia de Âncora, com reforço dos espaços verdes e aposta na acessibilidade.  

2.3. Resultados do Inquérito aplicado internamente 
 

Responderam ao inquérito interno 84,6 por cento de mulheres e 15,4 por cento de homens, 

verificando-se que as mulheres representam mais de três quartos do número de pessoas que 

responderam ao inquérito. 
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Gráfico 1 - Género dos/as respondentes ao inquérito interno 

Analisemos, agora, os resultados obtidos em cada um dos itens colocados para resposta no 

inquérito interno. 

2.3.1. Missão e Valores da Organização 
Para a organização, a igualdade entre mulheres e homens é considerada uma prioridade 

para o desenvolvimento organizacional? 

 

Gráfico 2 - A igualdade de género é ou não considerada prioritária? (%) 

Verificamos que mais de metade considera que a igualdade de género é uma prioridade na 

organização, enquanto 46,2 por cento consideram o contrário.  
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Nos documentos estratégicos (ex.: relatórios, planos, regulamentos) é feita menção expressa 

à igualdade entre mulheres e homens enquanto valor da organização? 

 

Gráfico 3 - A igualdade de género é referida nos documentos estratégicos? (%) 

Verificamos que a grande maioria das pessoas considera que a igualdade de género não é 

referida nos documentos estratégicos da organização como um valor da entidade. 

A organização tem medidas que especificamente encorajam a participação equilibrada das 

mulheres e dos homens nos processos de decisão? 

 

Gráfico 4 - Medidas que encorajam a participação de homens e mulheres na tomada de decisão (%) 

Constatamos que não chega a um terço o número de pessoas inquiridas que considera que a 

autarquia adota medidas que promovam a participação quer de homens, quer de mulheres 

nos processos de tomada de decisão. 
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A organização tem medidas que especificamente encorajam a participação equilibrada dos 

homens e das mulheres na atividade familiar? 

 

Gráfico 5 - Medidas que encorajam a participação de homens e mulheres na atividade familiar (%) 

No caso deste item, a percentagem de pessoas que responde positivamente mantém-se 

também na casa dos 30 por cento. 

Nos últimos cinco anos, a organização afetou verbas para medidas e ações no âmbito da 

igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 6 - Afetação de verbas para a igualdade de género (%) 

Neste item, a grande maioria dos/as respondentes responde negativamente à questão 

colocada. 
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Na organização existe um plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 7 - Existência de plano para a igualdade de género (%) 

A mesma situação se verifica no item que pretende avaliar se existe ou não, no Município, um 

plano para a igualdade de género.  

2.3.2. Recrutamento e Seleção de Pessoal 
 

Os critérios e procedimentos de recrutamento e seleção de recursos humanos têm presente 

o princípio da igualdade e não-discriminação em função do sexo? 

 

Gráfico 8 - Recrutamento e Seleção respeita o princípio da não discriminação? (%) 

No que ao recrutamento e seleção diz respeito, a grande maioria é da opinião de que é 

respeitado o princípio da igualdade e da não discriminação em função do sexo, o que também 

pode ser explicado pelo imperativo legal aplicado aos concursos públicos. 
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A organização encoraja a candidatura e seleção de homens ou de mulheres para 

profissões/funções onde estejam sub-representados/as? 

 

Gráfico 9 - Encorajamento de candidatura do sexo sub-representado (%) 

No caso de funções em que o sexo está representado, a maioria das pessoas que responde ao 

inquérito considera que o Município não encoraja a candidatura de homens ou mulheres para 

funções em que estejam sub-representados/as.  

Os anúncios de oferta de emprego são isentos de elementos indiretamente discriminatórios 

em função do sexo (ex.: “disponibilidade total”, “estado civil”)? 

 

Gráfico 10 - Anúncios de emprego isentos (%) 

Também os anúncios de emprego são considerados como isentos de qualquer elemento 

discriminatório em função do sexo, para 84,6 por cento dos/as respondentes. 
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Na constituição das equipas de seleção preside o princípio de uma representação equilibrada 

de mulheres e homens? 

 

Gráfico 11 - Paridade nas equipas de seleção (%) 

Já no que se refere à constituição dos júris de seleção, não existe unanimidade na posição 

assumida, dado que 61,5 por cento considera não existir paridade. 

A organização mantém informação, tratada por sexo, relativa aos processos de 

recrutamento e seleção que levou a cabo nos últimos 5 anos? 

 

Gráfico 12 - Tratamento da informação de Recrutamento e Seleção por sexo (%) 

A grande maioria respondeu negativamente a este item (84,6 por cento). 
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2.3.3. Aprendizagem ao Longo da Vida 
A organização, ao elaborar o plano de formação, tem presente o princípio da igualdade e 

não discriminação entre mulheres e homens, designadamente no que respeita às 

oportunidades de qualificação, de progressão na carreira e no acesso a cargos de chefia? 

 

Gráfico 13 - Igualdade de Género no plano de formação (%) 

A maioria defende que o Município, quando define o plano de formação, tem presente o 

princípio da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, pensando esse plano 

numa igualdade de oportunidades para progressão de carreira de ambos os sexos. Contudo, 

ainda existe mais de um terço das pessoas que responderam ao inquérito que considera que 

tal facto não é ainda aplicado. 

A organização integra, na formação certificada, algum módulo relacionado com a temática 

da igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 14 - Igualdade de género nos conteúdos de formação (%) 
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Porém, no campo da formação, o Município não introduz módulos sobre a temática da 

igualdade de género, segundo a grande maioria. 

A organização possibilita a interrupção na carreira, para estudos ou formação, aos/às 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 15 - Interrupção na carreira para formação (%) 

 

O Município garante, para a maioria, a possibilidade de interrupção da carreira, para 

prosseguimento de estudos ou formação.  

A organização incentiva a igual participação de mulheres e de homens em processos de 

aprendizagem ao longo da vida? 

 

Gráfico 16 - Incentivo à participação em aprendizagem ao longo da vida (%) 

Mais de metade das pessoas que responderam ao inquérito consideram que a organização 

incentiva de igual forma a participação de homens e de mulheres nos processos de 

aprendizagem ao longo da vida. 
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A organização compensa os eventuais desequilíbrios na situação de homens e mulheres na 

formação, designadamente dando prioridade à participação de homens ou de mulheres em 

ações de formação dirigidas a profissões/funções em que um dos sexos esteja sub-

representado? 

 

Gráfico 17 - Compensação de desequilíbrios na formação para o sexo sub-representado (%) 

 

69,2 por cento dos/as inquiridos/as considera que o Município não toma medidas para corrigir 

os desequilíbrios existentes em termos de participação de homens e mulheres em processos 

formativos dirigidos a funções em que um dos sexos esteja sub-representado. 

A organização assegura às mulheres e aos homens igual acesso ao número mínimo de horas 

de formação certificada estabelecido por lei? 

 

Gráfico 18 - Igual acesso a formação certificada (%) 

A maioria dos/as colaboradores/as, independentemente do género, tem igual acesso ao 

número mínimo de horas de formação certificada definida por lei. 
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2.3.4. Remunerações e Gestão de Carreira 
 

A organização assegura, na sua política salarial, o cumprimento do princípio de “salário igual 

para trabalho igual ou de valor igual” entre colaboradores e colaboradoras? 

 

Gráfico 19 - Salário igual para trabalho igual (%) 

A política de “trabalho igual para salário igual” é aplicada no Município. Porém, existem ainda 

7,7 por cento dos/as inquiridos/as que considera que tal não é uma realidade. 

 

A organização, na atribuição de remunerações complementares (ex.: prémios e regalias 

acessórias), tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, 

não penalizando mulheres e homens pelas suas responsabilidades familiares (ex.: ausências 

ao trabalho por assistência inadiável à família, licenças por maternidade, paternidade e 

parental)? 

 

Gráfico 20 - Princípio da igualdade na remuneração complementar (%) 
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Também em termos de remunerações complementares, os valores apresentados são 

exatamente iguais. 

A organização, quando nomeia um colaborador ou uma colaboradora para um cargo de 

chefia ou órgão de decisão, tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em 

função do sexo? 

 

Gráfico 21 - Igualdade na nomeação de chefias (%) 

Em termos de nomeações para cargos de chefia, todos/as concordam que, no momento da 

nomeação, é tido em consideração o princípio da igualdade e da não discriminação em função 

do género. 

As competências dos colaboradores e das colaboradoras (habilitações escolares, formação 

profissional, competências adquiridas por via não formal e informal) são reconhecidas, pela 

organização, de modo igual nos processos de promoção e progressão na carreira? 

 

Gráfico 22 - Reconhecimento de competências na progressão de carreira (%) 

Já em termos de progressão na carreira, os/as inquiridos/as concordam maioritariamente 

(69,2 por cento) que as competências dos/as colaboradores/as são reconhecidas de igual 
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modo para efeitos de progressão na carreira independentemente de serem homens ou 

mulheres. 

Na organização, a avaliação de desempenho é feita com base em critérios objetivos, comuns 

a mulheres e homens, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo? 

 

Gráfico 23 - Avaliação de desempenho isenta de discriminação (%) 

Também em termos de avaliação de desempenho, a maioria concorda que a mesma é feita 

com base em critérios claros e isentos de qualquer tipo de discriminação baseada no sexo. 

2.3.5. Diálogo Social e Participação de Colaboradores/as e/ou suas 
Organizações Representativas 

 

A organização incentiva os/as colaboradores/as a apresentarem sugestões no domínio da 

igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e 

proteção da maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 24 - A organização incentiva a apresentação de sugestões? (%) 
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Quase um terço das pessoas que responderam ao inquérito concordam que o Município 

incentiva os/as colaboradores/as a apresentarem sugestões no domínio da igualdade de 

género, da conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, bem como relativamente à 

proteção na maternidade e paternidade. 

 

A organização realiza reuniões com os/as colaboradores/as ou suas estruturas 

representativas onde aborda questões relacionadas com a igualdade entre mulheres e 

homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e proteção da maternidade e 

paternidade? 

 

Gráfico 25 - A organização reúne com colaboradores/as ou organizações representativas? (%) 

A maioria dos/as inquiridos/as considera que o Município não reúne com os/as 

colaboradores/as ou com as suas organizações representativas no sentido de abordar 

questões relativas à igualdade de género, à conciliação entre vida profissional, familiar e 

pessoal e relativamente a proteção na maternidade e paternidade. 
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A organização, quando avalia a satisfação dos/as colaboradores/as, considera os aspetos da 

igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e 

proteção da maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 26 - A igualdade é considerada na avaliação da satisfação? (%) 

A questão da igualdade não é tida em consideração na avaliação da satisfação por parte dos/as 

colaboradores/as, para quase 70 por cento das pessoas que responderam ao inquérito. 

2.3.6. Dever de Respeito pela Dignidade de Mulheres e Homens no Local de 
Trabalho 

 

A organização possui normas que garantam o respeito pela dignidade de mulheres e homens 

no local de trabalho? 

 

Gráfico 27 - Normas garantidoras da dignidade de ambos os géneros (%) 

A maioria dos/as inquiridos/as consideram que o Município não possui normas que garantem 

o respeito pela dignidade de homens e de mulheres no local de trabalho.  
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Existem na organização procedimentos formais para apresentação de queixa em caso de 

situações de discriminação em função do sexo? 

 

Gráfico 28 - Procedimentos formais para apresentação de queixa sobre discriminação (%) 

O mesmo se passa relativamente à existência de procedimentos formais para apresentação de 

queixa em caso de vivência de situações de discriminação em função do sexo do/a 

colaborador/a. 

Existem na organização procedimentos específicos para reparação de danos decorrentes da 

violação do respeito pela dignidade de mulheres e de homens no local de trabalho? 

 

Gráfico 29 - Procedimentos para reparação de danos em caso de violação de dignidade (%) 

Os/As colaboradores/as que responderam ao questionário afirmam não existir 

(maioritariamente – 84,6 por cento) nenhum procedimento implementado para a reparação 

de danos decorrentes da violação do respeito pela dignidade de mulheres e homens no local 

de trabalho. 
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2.3.7. Informação, Comunicação e Imagem 
Na comunicação interna, a organização tem em consideração o princípio de igualdade e não 

discriminação em função do sexo e emprega formas gramaticais inclusivas e 

verdadeiramente neutras (ex.: “os/as colaboradores/as”, “os colaboradores e as 

colaboradoras”, “as pessoas que trabalham”)? 

 

Gráfico 30 - Utilização de linguagem de género (%) 

 

A maioria das pessoas que responderam ao inquérito afirma que o Município tem o cuidado de 

utilizar linguagem de género na comunicação interna. 

Em todos os instrumentos da organização que apresentam valores quantificados relativos a 

colaboradores e colaboradoras, designadamente nos diagnósticos e relatórios, a organização 

trata e apresenta de forma sistemática os dados desagregados por sexo? 

 

Gráfico 31 - Tratamento de dados desagregados por sexo (%) 

Já no que diz respeito à apresentação de dados desagregados por sexo em documentos 

relevantes, a maioria refere que tal não acontece. 
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A organização utiliza linguagem e imagens não discriminatórias em função do sexo na 

publicidade e na promoção das suas atividades, produtos e serviços? 

 

Gráfico 32 - Utilização de linguagem inclusiva (%) 

Em termos de comunicação externa, nomeadamente publicidade e divulgação de atividades, 

todos/as consideram que é aplicada a linguagem de género. 

A organização divulga, em local apropriado, informação relativa aos direitos e deveres 

dos/as colaboradores/as, em matéria de igualdade e não discriminação em função do sexo, 

maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 33 - Divulgação de direitos e deveres em matéria de Igualdade (%) 

A divulgação de direitos e deveres relacionados com igualdade não existe, no Município, de 

acordo com 76,9 por cento dos/as inquiridos/as. 
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2.3.8. Conciliação entre Vida Profissional, Familiar e Pessoal 

2.3.8.1. Novas formas de organização do trabalho 
 

A organização concede horários de trabalho flexíveis com vista à conciliação entre vida 

profissional, familiar e pessoal? 

 

 

Gráfico 34 - Concessão de horários flexíveis (%) 

76,9 por cento das pessoas que responderam ao inquérito concordam que o Município 

concede horários de trabalho flexíveis de forma a permitir a conciliação entre vida profissional, 

familiar e pessoal. 

A organização possibilita o trabalho a partir de casa quando necessário à conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 35 - Concessão de trabalho a partir de casa (%) 

Já no que diz respeito ao trabalho a partir de casa sempre que necessário, o cenário é 

semelhante, embora com uma taxa de positividade mais reduzida com 61,5 por cento das 

pessoas a responderam positivamente a este tópico. 
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A organização possibilita o teletrabalho como forma de conciliação entre vida profissional, 

familiar e pessoal? 

 

Gráfico 36 - Concessão de teletrabalho (%) 

Também a maioria responde positivamente em relação à possibilidade de teletrabalho para 

permitir a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal. 

A organização possibilita a adaptação do tempo semanal de trabalho concentrando ou 

alargando o horário de trabalho diário com vista à conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal? 

 

Gráfico 37 - Flexibilidade de horário (%) 

Relativamente à adaptação do tempo semanal de trabalho, concentrando ou alargando o 

período de trabalho de forma a facilitar a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, 

61,5 por cento dos/as inquiridos/as respondem negativamente. 

 

 



 

43 
 

Na marcação dos horários por turnos rotativos, a organização considera as necessidades de 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos/as colaboradores/as? 

 

Gráfico 38 - Organização de trabalhos por turnos e conciliação (%) 

Quando se definem os horários por turnos rotativos apenas 30,8 por cento considera que não 

são tidas em consideração as necessidades de conciliação entre vida profissional, familiar e 

pessoal dos/as colaboradores/as. 

A organização concede o trabalho a tempo parcial aos/às colaboradores/as com vista à 

conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 39 - Concessão de trabalho a tempo parcial (%) 

Cenário totalmente oposto verifica-se no que diz respeito ao trabalho a tempo parcial, 

concedido para facilitar a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal. 
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A organização prevê a partilha do posto de trabalho com vista à conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 40 - Partilha de posto de trabalho (%) 

A maioria dos/as colaboradores/as que responderam ao questionário referem que não é 

prevista a partilha do posto de trabalho com vista à conciliação entre vida profissional, familiar 

e pessoal. 

2.3.8.2. Benefícios diretos a colaboradores/as 
A organização tem medidas de apoio a colaboradores/as com situações familiares especiais 

(ex.: famílias monoparentais, familiares com deficiência, familiares com doença crónica, 

colaboradores/as com netos/as de filhos/as adolescentes)? 

 

Gráfico 41 - Medidas de apoio a colaboradores/as com situações familiares especiais (%) 

Quase metade dos/as inquiridos/as refere que a autarquia tem medidas de apoio a 

colaboradores/as com situações familiares especiais, como, por exemplo, famílias 

monoparentais, filhos/as com deficiência, entre outras. 
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A organização concede períodos para assistência a ascendentes e a cônjuges de 

colaboradores/as, com duração superior aos 15 dias que se encontram previstos na lei ou ao 

período previsto no contrato coletivo de trabalho ou no acordo da organização? 

 

Gráfico 42 - Concessão de licença para assistência superior à prevista em lei (%) 

Mais de três quartos dos/as colaboradores/as que responderam ao inquérito referem que a 

autarquia concede períodos para assistência a ascendentes e a cônjuges superiores aos 

previstos na lei. 

A organização disponibiliza serviços de saúde a colaboradores/as? 

 

Gráfico 43 - Disponibilização de serviços de saúde a colaboradores/as (%) 

Um terço dos/as colaboradores/as respondentes refere que o Município lhes assegura serviços 

de saúde. 
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A organização tem seguros de saúde e/ou de vida e/ou fundos de pensão para 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 44 - Seguros de saúde para colaboradores/as (%) 

A maioria reflete negativamente em relação à disponibilização de seguros de saúde ou de 

fundos de pensões para os/as colaboradores/as.  

A organização possui equipamentos próprios destinados a atividades desportivas ou outras 

promotoras da saúde e bem-estar de colaboradores/as (ex.: ginásio, sala de massagens, 

acupuntura, piscina)? 

 

Gráfico 45 - Equipamentos de saúde e desporto para colaboradores/as (%) 

A maioria é da opinião de que a organização não possui equipamentos próprios destinados a 

atividades desportivas ou outras promotoras da saúde e bem-estar para usufruto dos/as 

colaboradores/as. 
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A organização tem acordos estabelecidos com vista à prestação de serviços nas áreas de 

saúde, cultura, lazer e desporto para os/as colaboradores/as? 

 

Gráfico 46 - Acordos para prestação de serviços a colaboradores/as (%) 

Da mesma forma também não possui acordos para a prestação desses mesmos serviços aos/às 

colaboradores/as. 

A organização facilita serviços de proximidade nas suas instalações (ex.: lavandaria, catering, 

take-away, lavagem do carro, farmácia)? 

 

Gráfico 47 - Serviços de proximidade para colaboradores/as (%) 

 

Não existe também da parte do Município a facilitação de serviços de proximidade aos/às 

colaboradores/as (92,3 por cento). 
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A organização desenvolve atividades ligadas à promoção da saúde e bem-estar (ex.: 

workshops, semanas temáticas, rastreios)? 

 

Gráfico 48 - Atividades de saúde e promoção do bem- estar (%) 

Quando questionadas se o Município desenvolve atividades ligadas à promoção da saúde e do 

bem-estar, a maioria responde que não. Apenas 7,7 por cento responde positivamente à 

questão.  

A organização tem medidas específicas (ex.: informação, formação adequada, reciclagem) 

com vista à reintegração na vida ativa de colaboradores/as que tenham interrompido a sua 

carreira por motivos familiares? 

 

 

Gráfico 49 - Reintegração de colaboradores/as que interromperam a carreira (%) 

A grande maioria dos/as respondentes refere que a organização não toma medidas para a 

reintegração profissional de colaboradores/as que tiveram de interromper a carreira por 

motivos familiares. 
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2.3.8.3. Benefícios diretos aos/às familiares dos/as colaboradores/as 
 

A organização tem equipamentos próprios de apoio para filhos/as de colaboradores/as (ex.: 

creche, jardim de infância, atividades de tempos livres, colónias de férias ou outros)? 

 

Gráfico 50 - Equipamentos para apoio a filhos/as de colaboradores/as (%) 

Os/as colaboradores/as inquiridos/as referiram, na sua maioria, que a organização não possui 

equipamentos próprios que permitam garantir apoio aos/às filhos/as.  

A organização tem protocolos com serviço de apoio para familiares (ex.: creche, jardim de 

infância, ludoteca, atividades de bem estar, cultura e lazer, ginásios)? 

 

Gráfico 51 - Protocolos para serviço de apoio a familiares de colaboradores/as (%) 

Não possuindo equipamentos que possam assegurar esse apoio, também não possui acordos 

estabelecidos no sentido de colmatar a eventual necessidade, referem 92,3 por cento dos/as 

respondentes. 
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A organização tem protocolos de facilitação de acesso com serviços de apoio a familiares 

idosos/as ou com deficiência (ex.: apoio domiciliário, reabilitação, lares e centros de dia)? 

 

Gráfico 52 - Protocolos para facilitar acesso de familiares a determinados serviços (%) 

O mesmo se aplica no caso de familiares seniores ou com deficiência. 

A organização concede apoio financeiro para pagamento de serviços de acolhimento a 

filhos/as de colaboradores/as (ex.: creche, jardim de infância, amas e babysitters)? 

 

Gráfico 53 - Concessão de apoio financeiro para serviços de acolhimento a crianças (%) 

As pessoas que responderam ao inquérito referiram não existir apoio financeiro para os/as 

colaboradores/as pagarem serviços de acolhimento aos/às filhos/as. 

 

 

 

 



 

51 
 

A organização concede apoios financeiros ligados à educação de filhos/as (ex.: subsídios, 

bolsas, pagamento de livros, pagamento de colónia de férias)? 

 

Gráfico 54 - Concessão de apoio financeiro para educação de filhos/as de colaboradores/as (%) 

As pessoas que responderam ao inquérito referiram, na maioria, não existir apoio financeiro 

para os/as colaboradores/as ligados à educação dos/as filhos/as. 

 

A organização tem apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar (ex.: 

plano de saúde familiar, seguros, apoio domiciliário)? 

 

Gráfico 55 - Apoio financeiro para serviços de saúde a familiares de colaboradores/as (%) 

O grupo de colaboradores/as que respondeu ao inquérito refere não existirem apoios 

financeiros ligados à saúde que sejam extensíveis ao agregado familiar. Porém, quase um 

quarto dos/as colaboradores/as responde positivamente. 
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A organização presta serviços de saúde nas suas instalações para familiares dos/as 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 56 - Prestação de serviços de saúde a familiares de colaboradores/as (%) 

O Município não presta serviços de saúde a familiares de colaboradores/as nas suas 

instalações. 

A organização divulga os recursos existentes na área geográfica da organização e/ou da 

residência dos/as colaboradores/as que facilitem a conciliação (ex.: creches/serviço de 

amas, instituições para pessoas idosas)? 

 

Gráfico 57 - Divulgação de serviços que facilitam a conciliação (%) 

Analisando se a organização divulga os recursos existentes aos/às colaboradores/as de forma a 

facilitar-lhes a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, a maioria respondeu que 

não, enquanto 15,4 por cento garante que o Município o faz.  
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2.3.9. Proteção na Maternidade e Paternidade e Assistência à Família 
 

A organização encara de modo igual o exercício dos direitos de maternidade e de 

paternidade por parte das colaboradoras e dos colaboradores? 

 

Gráfico 58 - Igualdade no exercício dos direitos parentais (%) 

Quando questionados/as se a organização encara de igual modo o exercício de direitos 

parentais por parte de homens e de mulheres, todos/as garantem que sim. 

A organização concede benefícios monetários ou em espécie para além dos previstos na lei, 

por maternidade às colaboradoras? 

 

Gráfico 59 - Concessão de benefícios por maternidade (%) 

Os/As colaboradores/as que responderam ao inquérito deram nota de que a organização não 

concede benefícios (monetários ou em espécie), por maternidade, para além dos previstos na 

lei, às colaboradoras nem aos colaboradores, por paternidade, como também podemos 

constatar no gráfico seguinte. 
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A organização concede benefícios monetários ou em espécie para além dos previstos na lei, 

por paternidade aos colaboradores? 

 

Gráfico 60 - Concessão de benefícios por paternidade (%) 

 

A organização concede a colaboradoras licenças com duração superior às que se encontram 

previstas na lei, para acompanhamento de filhos/as menores ou com deficiência? 

 

Gráfico 61 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradoras para acompanhamento de filhos/as (%) 

No que concerne a licenças com duração superior à prevista na lei para acompanhamento de 

filhos/as menores ou com deficiência, os/as inquiridos/as respondem negativamente seja no 

caso de colaboradoras, seja no caso de colaboradores. 
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A organização concede a colaboradores licenças com duração superior às que se encontram 

previstas na lei, para acompanhamento de filhos/as menores ou com deficiência? 

 

Gráfico 62 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradores para acompanhamento de filhos/as (%) 

A organização incentiva os homens a gozar os 15 dias de licença parental previstos na lei, 

que são remunerados pela Segurança Social? 

 

Gráfico 63 - Incentivo ao gozo de licença parental (%) 

Sobre o incentivo ao gozo da licença parental por parte dos homens, a maioria responde que o 

Município incentiva essa utilização, enquanto, 46,2 por cento responde negativamente. 
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A organização concede a colaboradoras licença por adoção, com duração superior à que se 

encontra prevista na lei? 

 

Gráfico 64 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradoras por adoção (%) 

Sobre o facto de a organização conceder licenças por adoção com duração superior à prevista 

na lei, a resposta é negativa seja para mulheres ou para homens, como também nos 

demonstra o gráfico seguinte: 

A organização concede a colaboradores licença por adoção, com duração superior à que se 

encontra prevista na lei? 

 

Gráfico 65 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradores por adoção (%) 
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A organização procede a contratações para substituir colaboradores/as em gozo de licença 

de maternidade, paternidade e licença parental? 

 

Gráfico 66 - Contratação de colaboradores/as para substituição de colegas em licença (%) 

Sobre a contratação de colaboradores/as para substituição de colegas em gozo de licença 

parental, a maioria das pessoas responderam que não é uma prática habitual. 

3. Diagnóstico Externo 

3.1. Análise de indicadores estatísticos 

3.1.1. Demografia 
 

Como já referido neste documento, os dados relativos aos Censos de 2021 não se encontram 

ainda disponíveis, pelo que, para apresentarmos dados concretos em termos de demografia, 

temos que recuar até 2011, ano dos últimos Censos com dados já disponíveis. Recomenda-se, 

contudo, vivamente a sua atualização logo que possível.  

Em 2011, o Índice de Envelhecimento era de 194, o que significa que, para cada 100 jovens, 

existiam 194 pessoas seniores, quase o dobro, o que revela um envelhecimento da população; 

o Índice de Longevidade4 era de 50,7 e o número de indivíduos em idade ativa por idoso/a era 

de 2,7, exactamente metade do valor registado em 1960 (5,4). 

Da população registada no concelho de Caminha, nos Censos 2021 (valores provisórios), 53,54 

por cento são mulheres e 46,46 por cento são homens, pelo que, apesar de uma 

predominância feminina, podemos dizer que é uma população relativamente equilibrada em 

                                                           
4 O Índice de Longevidade estabelece a relação entre a população mais idosa e a população idosa, 
definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número 
de pessoas com 65 ou mais anos. 
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termos de género, dado que o equilíbrio absoluto é extremamente difícil de se verificar. A 

Relação de Masculinidade é de 86,6, ou seja, por cada 100 mulheres em Caminha existem 86,6 

homens.  

A maior parte das mulheres e a maior parte dos homens localizam-se no grupo etário dos 15 

aos 64 anos, conforme tabelas abaixo e de acordo com os dados disponibilizados nos Censos 

2011: 

Grupo Etário N.º registado 

0-14 anos 1.055 

15-64 anos 5.149 

65 ou mais anos 1.533 

TOTAL 7.737 

Tabela 4 - População por grandes grupos etários – Homens 

 

Grupo Etário N.º registado 

0-14 anos 979 

15-64 anos 5.555 

65 ou mais anos 2.413 

TOTAL 8.947 

 Tabela 5 - População por grandes grupos etários - Mulheres  

 

Em 2011, existiam 2.792 famílias com 3 a 5 elementos e 175 com 6 ou mais elementos; 1368 

eram compostas por um único membro e 1922 famílias eram compostas por dois elementos. 

O Índice Sintético de Fecundidade5 registado, em 2020, foi de 1,09, quando, em 2001, foi de 

1,38, o que revela uma desaceleração da taxa de natalidade no Município. Em 2020 foram 

registados 101 nascimentos: 54 crianças do sexo masculino e 47 crianças do sexo feminino. 

Salientamos, porém, que foi um ano marcado pela pandemia e que esse factor poderá ter 

contribuído para a descida da taxa de natalidade. A Taxa Bruta de Natalidade era, em 2020, de 

6,4, ou seja, por cada 1000 residentes, apenas 6,4 eram bebés. 

Analisemos agora o número de nados-vivos por grupo etário e por nível de escolaridade da 

mãe, no ano de 2020: 

                                                           
5 O Índice Sintético de Fecundidade traduz-se no número médio de crianças vivas nascidas por mulher 
em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas 
de fecundidade observadas no momento. 
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Grupo Etário da Mãe N.º de Nados-Vivos 

10-14 0 

15-19 0 

20-24 12 

25-29 21 

30-34 35 

35-39 24 

40-44 7 

45-49 2 

50+ 0 

Tabela 6 - Nados-vivos por grupo etário da mãe (2020) 

 

Escolaridade da Mãe N.º de Nados-Vivos 

Sem escolaridade 0 

1º Ciclo 0 

2º Ciclo 2 

3º Ciclo 17 

Secundário 37 

Superior 43 

Tabela 7 - Nados-Vivos por nível de escolaridade da mãe (2020) 

Analisadas as tabelas podemos constatar que a maioria dos/as bebés nasce entre os 25 e os 39 

anos de idade da mãe e que a maioria destas possui escolaridade ao nível do Ensino 

Secundário e Superior. 

A taxa de fecundidade geral era, em 2020, de 30,4 (filhos/as por 1000 mulheres em idade 

fértil), quando, em 2001, era de 38,8. 

Analisando a mortalidade, registaram-se, em 2020, 112 óbitos masculinos e 148 femininos. 

Embora o número de óbitos do sexo feminino seja superior, tal poderá ser explicado pelo facto 

de as mulheres serem em maior número que os homens. A Taxa Bruta de Mortalidade (n.º de 

mortos por 1000 residentes) foi, em 2020, de 16,4, ao passo que a Taxa de Mortalidade Infantil 

foi de 0! A Taxa de Mortalidade Sénior, ou seja, nos/as maiores de 80 anos, foi, em 2020, de 

14,4 por cento. 

Relativamente à população estrangeira com estatuto legal de residente, em 2020, esta estava 

distribuída da seguinte forma: 272 homens e 241 mulheres e, portanto, relativamente 

equilibrada. 



 

3.1.2. Educação e Desporto
 

Ao nível da Educação e Escolaridade, pudemos já constatar neste documento (ver Tabela 1

que a Taxa Bruta de Escolarização 

da região do Alto Minho (131,1

A tabela abaixo mostra-nos a distribuição de rapazes e raparigas por nível de ensino não 

superior, no ano de 2020: 

Nível de Ensino 

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo 

Secundário 

TOTAL 

Tabela 8 - Alunos/as matriculados/as por nível de ensino (não superior), por sexo (20

Gráfico 67 - Alunos/as matriculados/as no ensino não superior, por sexo (20

Conseguimos, através do gráfico acima apresentado, verificar que a 

matriculados/as nos níveis de ensino não superior correspondem ao sexo masculino (5

Com base na tabela constatamos que existem mais estudantes do sexo masculino em todos os 

níveis de ensino não superior, à excepção do 

que rapazes. 

48%

Alunos/as Matriculados/as no Ensino 
Não Superior por Sexo (%)

 

e Desporto 

Ao nível da Educação e Escolaridade, pudemos já constatar neste documento (ver Tabela 1

que a Taxa Bruta de Escolarização (Ensino Secundário) do concelho (103,4) é menor que a taxa 

131,1) e da taxa nacional (124).  

nos a distribuição de rapazes e raparigas por nível de ensino não 

Alunos matriculados Alunas matriculadas

157 

234 

131 

213 

238 

973 

Alunos/as matriculados/as por nível de ensino (não superior), por sexo (20

Alunos/as matriculados/as no ensino não superior, por sexo (20

Conseguimos, através do gráfico acima apresentado, verificar que a maioria dos/as alunos/as 

matriculados/as nos níveis de ensino não superior correspondem ao sexo masculino (5

Com base na tabela constatamos que existem mais estudantes do sexo masculino em todos os 

níveis de ensino não superior, à excepção do Pré-Escolar em que existem mais raparigas do 

52%

Alunos/as Matriculados/as no Ensino 
Não Superior por Sexo (%)

Rapazes

Raparigas

60 

Ao nível da Educação e Escolaridade, pudemos já constatar neste documento (ver Tabela 1) 

) é menor que a taxa 

nos a distribuição de rapazes e raparigas por nível de ensino não 

Alunas matriculadas 

179 

218 

111 

175 

215 

898 

Alunos/as matriculados/as por nível de ensino (não superior), por sexo (2020) 

 

Alunos/as matriculados/as no ensino não superior, por sexo (2020) 

maioria dos/as alunos/as 

matriculados/as nos níveis de ensino não superior correspondem ao sexo masculino (52%). 

Com base na tabela constatamos que existem mais estudantes do sexo masculino em todos os 

em que existem mais raparigas do 

Alunos/as Matriculados/as no Ensino 

Rapazes

Raparigas



 

Já no que diz respeito à classe docente, verificamos uma elevada taxa de feminização da 

profissão. Senão vejamos: 

Nível de Ensino

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo e Ensino Secundário

TOTAL 

Tabela 9 - Docentes por nível de ensino (não superior), por sexo (20

Gráfico 68

Verificamos que quase 80 por cento

geral de uma maior presença das mulheres no setor da Educação. 

De acordo com os Censos 2011, o nível de escolaridade da população de 

com a maioria da população a possuir escolaridade apenas até ao 

Censos 2011, a Taxa de Analfabetismo era de 

um menor acesso das mulheres ao ensino/formação. 

quase três vezes superior à dos homens. 

 

 

 

78%

Docentes do Ensino Não Superior por 

 

Já no que diz respeito à classe docente, verificamos uma elevada taxa de feminização da 

Nível de Ensino Docentes Masculinos Docentes Femininas

0 29 

9 37 

6 27 

3º Ciclo e Ensino Secundário 31 66 

46 159 

Docentes por nível de ensino (não superior), por sexo (2020) 

68 - Docentes do ensino não superior, por sexo (2020) 

Verificamos que quase 80 por cento dos/as docentes são do sexo feminino, reforçando a ideia 

geral de uma maior presença das mulheres no setor da Educação.  

De acordo com os Censos 2011, o nível de escolaridade da população de Cami

ia da população a possuir escolaridade apenas até ao 2º ciclo. De acordo com os 

a Taxa de Analfabetismo era de 2,3 nos homens e de 6 nas mulheres, revelando 

um menor acesso das mulheres ao ensino/formação. A taxa de analfabetismo feminino é 

ase três vezes superior à dos homens. Vejamos a tabela que se segue. 

22%

Docentes do Ensino Não Superior por 
Sexo (%)

Docentes Masculinos

Docentes Femininas

61 

Já no que diz respeito à classe docente, verificamos uma elevada taxa de feminização da 

Docentes Femininas 

 

 

dos/as docentes são do sexo feminino, reforçando a ideia 

Caminha era baixo, 

De acordo com os 

nas mulheres, revelando 

A taxa de analfabetismo feminino é 

Docentes do Ensino Não Superior por 

Docentes Masculinos

Docentes Femininas
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Nível de 

Escolaridade 

Homens Mulheres 

Sem nível de escolaridade 6,8 14,9 

1º Ciclo 30,1 29,8 

2º Ciclo 14,8 10,3 

3º Ciclo 21,8 16,5 

Secundário 16,4 14,9 

Médio6 1,0 0,8 

Superior 9,1 12,8 

Tabela 10 - População por nível de escolaridade, por sexo (Censos 2011) (%) 

De acordo com a tabela acima evidenciada, a maioria dos homens possui escolaridade apenas 

até ao 2º ciclo, tal como as mulheres. Em todos os níveis de ensino, a percentagem de 

escolaridade das mulheres fica sempre abaixo da dos homens, apenas alterando no Ensino 

Superior, o que poderá indicar que as mulheres estudam até mais tarde.  

Ainda ao nível da Educação, podemos verificar que os rapazes continuam a concentrar-se mais 

nas áreas de Ciências e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas, enquanto a maioria das 

raparigas encontra-se fora dessa mesma área. Vejamos: 

Área de Ensino Rapazes Raparigas 

Ciências e Tecnologias 83 70 

Ciências Socioeconómicas 14 21 

Línguas e Humanidades 22 42 

Artes Visuais 9 10 

Tabela 11 – Estudantes a frequentar o Ensino Secundário, por sexo (2021) 

Em termos de desporto federado, a diferença entre sexos é elevada: existem 165 atletas 

masculinos federados e apenas 54 mulheres desportistas federadas, ou seja, as mulheres 

representam apenas cerca de 20 por cento dos/as atletas federados/as do concelho de 

Caminha. 

No Desporto Escolar, Caminha tem inscritos/as 261 alunos/as: 134 do sexo masculino e 127 do 

sexo feminino, o que significa que, no Desporto Escolar, embora os rapazes estejam em maior 

número, este revela-se relativamente equilibrado.  

 

                                                           
6 Quebra de série – existe uma quebra de série quando se alteram conceitos, metodologia, período de 
referência e abrangência do universo, ou tipo de recolha de dados. 
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3.1.3. Saúde 
 

De acordo com os dados registados no Pordata, em 2020, existiam 29 médicos e 55 médicas 

no concelho de Caminha, quase o dobro do número de homens.  

De acordo com dados fornecidos pela autarquia, existem 5 médicos do sexo masculino e 5 

médicas do sexo feminino a exercer funções no Centro de Saúde de Caminha e na Extensão de 

Saúde de Vila Praia de Âncora, verificando-se portanto um total equilíbrio de género. Já no que 

diz respeito à Enfermagem, o mesmo princípio não se aplica com essas duas entidades a 

apresentarem, no conjunto, 3 enfermeiros do sexo masculino e 15 do sexo feminino. No caso 

de outros/as colaboradores/as das duas entidades, as mulheres continuam em maioria: 17 

mulheres e apenas 4 homens.  

Dados disponibilizados pelo ACeS relativamente ao ano de 2018 indicam como principais 

problemas de saúde, nos homens, a hipertensão, as alterações do metabolismo dos lípidos, a 

obesidade e a diabetes. No caso das mulheres, o top quatro de doenças diagnosticadas são a 

hipertensão, as alterações do metabolismo dos lípidos, as perturbações depressivas e só 

depois a obesidade. No caso das perturbações depressivas, os números chegam a ser quase 

quatro vezes superior aos registados nos homens. Dados de 2020 vêm confirmar a mesma 

tendência. 

3.1.4. Proteção Social 
 

Tendo por base as organizações sociais do terceiro setor, sedeadas no concelho, constatamos 

que onze são presididas por homens e apenas uma é presidida por uma mulher, pelo que se 

verifica um desequilíbrio muito elevado. Relativamente aos membros das direções, nas 

organizações, constata-se que existem 21 mulheres e 38 homens, revelando, uma vez mais, 

uma superioridade dos homens. Em todos os cargos se verifica uma vantagem dos homens. 

Como Presidentes da Mesa da Assembleia Geral temos nove homens e apenas três mulheres; 

se analisarmos os membros das Mesas das Assembleias Gerais, temos 24 homens e 13 

mulheres (quase metade!). Em termos de direção técnica das instituições verificamos que os 

homens continuam a dominar: existem cinco homens a assumirem o cargo e três mulheres a 

fazê-lo também. Claramente, no setor social, os cargos de liderança estão dominados pelos 

homens.  
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Em termos de taxas de cobertura das respostas sociais, pode afirmar-se que as mesmas são 

positivas. De acordo com dados disponibilizados pela Segurança Social relativamente ao ano 

de 2021, mostram-nos que a taxa de cobertura de creches e amas era de 172 por cento e a 

taxa de cobertura dos jardins e infância da rede pública era, segundo o Município, de 100 por 

cento. Já em relação às respostas sociais para adultos/as, as taxas de cobertura, segundo a 

Segurança Social, eram as seguintes: Centros de Dia – 118,1 por cento; Apoio Domiciliário – 

94,1 por cento. A taxa de cobertura de Lares é de 0 por cento; porém existe a resposta 

Estrutura Residencial Para Idosos/as (ERPI) com uma taxa de cobertura de 139,4 por cento. 

Em 2020, os/as beneficiários/as do Rendimento Mínimo Garantido e do Rendimento Social de 

Inserção eram essencialmente homens: 97 homens contra apenas 66 mulheres, ou seja, os 

homens representam cerca de mais um terço do valor relativo às mulheres. 

Já em termos de Subsídio de Desemprego, em 2020, o número de beneficiários/as do sexo 

masculino era de 98 e as beneficiárias do sexo feminino eram 140, representando cerca de 60 

por cento dos/as desempregados/as do concelho de Caminha. No caso do Subsídio Social de 

Desemprego, o número de homens era, no mesmo ano, também inferior: 10 homens 

usufruíram do apoio contra 13 mulheres.  

Relativamente ao Subsídio por Doença, o número de mulheres que beneficiou deste apoio, em 

2020, foi de 687, enquanto o número de homens foi de 472. Isto dá uma percentagem de 

59,28 por cento para as mulheres e de 40,72 por cento para os homens. Significa que as 

mulheres ausentam-se mais ao trabalho por motivo de doença do que os homens.  

3.1.5. Justiça e Segurança 
 

Neste item importa registar que, de acordo com dados disponibilizados pela GNR de Caminha 

e de Vila Praia de Âncora, em 2020, foram registados 39 crimes de violência doméstica contra 

cônjuge ou análogos, no Município de Caminha. Em 2021 registou-se um aumento, atingindo o 

número de 45 situações de violência doméstica. Vejamos a distribuição do número de queixas 

apresentadas, por género: 
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Ano GNR de Caminha GNR de Vila Praia de 

Âncora 

Total 

Masc Fem Masc Fem 

2020 4 19 5 11 39 

2021 3 18 3 21 45 

Tabela 12 - Crimes de violência doméstica, por género 

Como podemos constatar, o número de vítimas do sexo feminino é bastante superior ao 

número de vítimas do sexo masculino, chegando, em 2021, em Vila Praia de Âncora, a ser sete 

vezes superior. 

De referir que estes números vão ao encontro da tendência nacional de colocar as mulheres 

como as principais vítimas da violência doméstica. 

De acordo com os dados disponibilizados no Pordata, em 2020, registaram-se, no território de 

Caminha, 36 crimes de violência doméstica contra cônjuge ou análogo, o que fica aquém do 

registado na GNR. 

No concelho de Caminha existe uma estrutura de resposta a vítimas de violência doméstica: o 

Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, em funcionamento no Centro Social 

e Cultural de Vila Praia de Âncora. O Centro promove uma intervenção multidisciplinar 

integrada e sistémica no atendimento, acompanhamento, orientação, reinserção social e 

estabilização de vítimas de violência doméstica, promovendo também apoio psicológico a 

agressores/as. O número de vítimas acompanhas pelo Gabinete de Apoio à Vítima aproxima-se 

bastante do número de queixas apresentadas na GNR, mas, ainda assim, ficam um pouco mais 

abaixo: em 2020, o Gabinete registou 37 acompanhamentos, sendo 10 homens; em 2021, 

registou 36 acompanhamentos: 30 mulheres e 6 homens.  

3.1.6. Emprego e Mercado de Trabalho 
 

Em 2020, a população desempregada inscrita no Centro de Emprego (média anual) 

encontrava-se distribuída da seguinte forma: 

 População masculina: 188,3 

 População feminina: 221 

Esta distribuição revela um maior número de mulheres desempregadas no território de 

Caminha, quando comparadas com os homens.  
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Dados mais recentes de novembro de 2021 mostram-nos que, em Caminha, existiam 157 

homens desempregados e 170 mulheres desempregadas, perfazendo um total de 327 

desempregados/as. Mantém-se, por isso, a tendência de um desemprego mais elevado nas 

mulheres que nos homens. 

Alisemos os números comparativamente com os concelhos limítrofes do território: 

Concelho Género Tempo de Inscrição Situação face à 

procura de emprego 

Total 

Masculino Feminino <1 ano >1 ano 1º Emp Novo Emp 

Caminha 157 170 180 147 17 310 327 

Vila Nova 

de Cerveira 

119 122 136 105 16 225 241 

Ponte de 

Lima 

267 382 410 239 51 598 649 

Viana do 

Castelo 

818 987 1143 662 210 1595 1805 

Tabela 13 – Desemprego em comparação com concelhos vizinhos (Novembro/2021) 

Caminha apresenta os segundos números brutos de desemprego mais baixos entre os 

concelhos vizinhos.  

O Diagnóstico Social do Município de Caminha dava conta, em 2013, dos principais problemas 

ao nível do emprego no território: “Insuficiente orientação escolar/profissional nas escolas; 

desvalorização social das profissões técnicas; falta de criação de empregos; desemprego; 

ausência de empreendedorismo; insuficiente integração socioprofissional da população com 

deficiência; desertificação do interior; falta de dinâmica empresarial/estruturas industriais – 

setor primário e terciário”. 

Analisemos, agora, a situação de homens e mulheres por situação na profissão: 
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Situação na profissão Homens Homens (%) Mulheres Mulheres (%) 

Empregador/a 175 12,60 79 5,76 

Membro ativo de 

Cooperativa de Produção 

4 0,29 29 2,11 

Trabalhador/a familiar 

não remunerado/a 

0 0 --- --- 

Trabalhador/a por conta 

de outrem 

1210 87,11 1264 92,13 

TOTAL 1389 100 1372 100 

Tabela 14 - Pessoal ao serviço nas empresas por situação na profissão, por sexo (2019) 

A maior parte da população é trabalhador/a por conta de outrem, contudo o valor percentual 

nas mulheres é mais elevado. Se olharmos, porém, para a percentagem de homens 

empregadores e de mulheres empregadoras, relativamente à totalidade do seu género, 

verificamos que a percentagem de homens é mais do dobro da das mulheres, o que indicia 

uma menor presença de mulheres em cargos de liderança empresarial e uma menor taxa de 

empreendedorismo feminino. 

De acordo com os Censos 2011, havia 3334 homens empregados e 2929 mulheres, ou seja, as 

mulheres representavam 46,77 por cento da população empregada. A mesma fonte estatística 

dava conta de que 49,9 por cento dos homens estavam empregados enquanto apenas 36,8 por 

cento das mulheres tinham um emprego. Tal revela uma taxa de emprego das mulheres mais 

reduzida, demonstrando a sua pouca participação no mercado de trabalho. 

A distribuição de homens e mulheres por setor de atividade pode ser vista na tabela abaixo: 

Setor de Atividade Homens Mulheres 

Primário 231 85 

Secundário 1255 306 

Terciário 1848 2538 

Tabela 15 - População por setor de atividade (Censos 2011) 

Verificamos que no setor primário e secundário os homens surgem em número muito superior 

às mulheres. Por sua vez, no setor terciário, as mulheres ultrapassam o número de homens, 

havendo uma discrepância elevada relativamente aos outros sectores: os homens estão 

essencialmente concentrados no setor secundário e terciário, ao passo que as mulheres se 

concentram essencialmente no setor terciário. 
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Os mesmos Censos davam conta, em 2011, de uma relação de masculinidade7 por setor de 

atividade na seguinte ordem: 

 Setor Primário: 271,8 

 Setor Secundário: 410,1 

 Setor Terciário: 72,8. 

Podemos agora analisar a distribuição do género dos/as trabalhadores/as por conta de outrem 

de acordo com o regime de trabalho, reportando-nos ao ano de 2019. 

Regime de Trabalho Homens Mulheres 

Tempo completo 1115 1110 

Tempo parcial 95 154 

Tabela 16 - Trabalhadores/as por conta de outrem por regime de trabalho, por sexo (2019) 

Existem mais mulheres a trabalhar em regime de tempo parcial, o que pode indiciar uma 

necessidade de conciliação da vida profissional com a vida familiar, assumindo a mulher o 

papel de cuidadora da família. 

Relativamente ao tipo de contrato, a situação entre os dois géneros revela também maior 

precariedade contratual relativamente às mulheres, com uma diferença entre os dois géneros 

de cerca de 7 por cento. 

Tipo de Contrato Homens Homens (%) Mulheres Mulheres (%) 

A termo/a prazo 347 28,80 449 35,83 

Permanente/sem termo 858 71,20 804 64,17 

Tabela 17 - Trabalhadores/as por conta de outrem por tipo de contrato, por sexo (2019) 

Centrando agora a atenção na população inativa, é possível fazermos uma segmentação por 

condição perante o trabalho com base nos Censos 2011. 

Condição perante o trabalho Homens Homens (%) Mulheres Mulheres (%) 

Estudantes 590 20,37 572 12,59 

Domésticos/as 19 0,66 973 21,41 

Reformados/as 1879 64,88 2564 56,41 

Incapacitados/as 122 4,21 117 2,57 

Outros/as Inativos/as8 286 9,88 319 7,02 

Tabela 18 - População inativa por condição perante o trabalho, por sexo (Censos 2011) 

                                                           
7 Número de homens por 100 mulheres 
8 Quebra de série 
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Os dados mostram-nos que a maior parte dos homens inativos são reformados, tal como as 

mulheres. Quanto às mulheres importa salientar que 21,41 por cento são domésticas contra 

apenas 0,66 por cento dos homens, o que reafirma o papel da mulher como cuidadora do lar.  

Em termos de ganhos económicos faremos aqui duas análises distintas: a remuneração e o 

ganho efetivo (que inclui horas extra, subsídios ou prémios).  

De acordo com os dados disponibilizados no site Pordata, em 2019, os homens ganhavam, em 

média, 988,4€, enquanto as mulheres ganhavam, em média, 851€, reforçando uma tendência 

nacional e até mundial, ou seja, mensalmente, os homens ganhavam, em média, mais 137,4 

euros que as mulheres. A mesma tendência mantinha-se em relação à remuneração: os 

homens auferiram, em 2019, uma remuneração de 834,9€ enquanto as mulheres atingiram os 

735,3€. 

Analisadas as remunerações em algumas atividades económicas específicas, verificamos que o 

cenário mantém-se consistente. 

Atividade 

Económica 

Remuneração 

Homens (€) 

Ganhos 

Homens (€) 

Remuneração 

Mulheres (€) 

Ganhos 

Mulheres (€) 

Agricultura, produção 

animal, caça, silvicultura 

e pesca 

1424,6 1443,3 759,2 904,3 

Indústria, construção, 

energia e água 

764 988,5 735,9 879,1 

Indústrias 

transformadoras 

735,6 899,8 666,9 775 

Construção 780,1 1030 878,3 1071,9 

Serviços 789,9 923,4 734,5 847,2 

Tabela 19 - Remuneração e Ganhos por atividade económica, por sexo (2019) 

Analisada a tabela verificamos que os homens, em regra, têm remunerações superiores às das 

mulheres, o mesmo se passando quando analisamos os ganhos globais. A excepção é registada 

no setor da Construção com as mulheres a registarem remunerações e ganhos superiores aos 

dos homens. 

Podemos aprofundar ainda mais a análise, refletindo sobre a relação entre os ganhos, o nível 

de escolaridade e o género dos/as colaboradores/as. 
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Nível de escolaridade Ganhos Homens (€) Ganhos Mulheres (€) 

<1º Ciclo ------ ------ 

1º Ciclo 1026,1 790,7 

2º Ciclo 1024,7 757,5 

3º Ciclo 924,8 755,9 

Secundário e Pós-Secundário 898,7 782,3 

Superior 1463,7 1210,2 

Tabela 20 - Ganhos por nível de escolaridade, por sexo (2019) 

 

Em todos os níveis de escolaridade, sem exceção, os homens têm ganhos superiores aos das 

mulheres, podendo essa diferença chegar aos 267,2€, no 2º ciclo de escolaridade. 

Qualificação Remuneração 

Homens (€) 

Ganhos Homens 

(€) 

Remuneração 

Mulheres (€) 

Ganhos 

Mulheres (€) 

Quadros superiores 1116,4 1236,5 1143,3 1282,2 

Quadros médios 1014,2 1265,1 1109,4 1293,6 

Encarregados/as, 

contramestres e 

chefes de equipa 

1326,8 1630,6 921,1 1064,7 

Profissionais 

altamente 

qualificados/as 

881,7 1080,1 887,3 1065,6 

Profissionais 

qualificados/as 

778,1 920 684,4 791,2 

Profissionais 

semiqualificados/as 

707,2 792,9 634,8 739,7 

Profissionais não 

qualificados/as 

653,1 800,2 627 722 

Praticantes e 

aprendizes 

627,6 745 636,6 717,4 

Tabela 21 - Remuneração e Ganhos por qualificação, por sexo (2019) 

Tomando por base a tabela acima, constatamos que, em 2019, a remuneração das mulheres 

era superior à dos homens nos Quadros Superiores e nos Quadros Médios, bem como na 

qualificação ao nível dos/as Praticantes e Aprendizes. No que se refere aos ganhos repete-se o 

mesmo cenário, excetuando o item dos/as Praticantes e Aprendizes, em que os homens 

voltam a ultrapassar as mulheres. 
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Os/As produtores/as agrícolas singulares eram, em 2019, 101 homens e 220 mulheres, o que 

demonstra que, na área agrícola, no concelho de Caminha, as mulheres dominam. 

Por analisar, neste diagnóstico, fica a questão da interseccionalidade, devido à inexistência de 

dados a nível local que nos permitam retirar qualquer tipo de conclusões. Sugere-se que, de 

futuro, esta questão possa ser acautelada através de mecanismos de recolha de informação 

que permitam, desde logo, desagregar os dados, de acordo com as diferentes variáveis a 

considerar: género, idade, etnia, orientação sexual, situação face ao emprego e outras.  

Em termos de discriminação interseccional não nos é possível efetuar uma análise na medida 

em que não existem dados disponíveis, ao nível concelhio, que permitam essa mesma análise. 

3.2. Resultado do inquérito aplicado às entidades externas 
 

Responderam ao inquérito externo 50 por cento de homens e 50 por cento de mulheres. 

 

Gráfico 69 - Género dos/as respondentes ao inquérito externo (%) 

Analisemos, agora, os resultados obtidos em cada um dos itens colocados para resposta no 

inquérito externo. 
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3.2.1. Missão e Valores da Organização 
 

Para a organização, a igualdade entre mulheres e homens é considerada uma prioridade 

para o desenvolvimento organizacional? 

 

Gráfico 70 - A igualdade de género é ou não considerada prioritária? (%) 

Verificamos que a maioria considera que a igualdade de género é uma prioridade na 

organização.  

 

Nos documentos estratégicos (ex.: relatórios, planos, regulamentos) é feita menção expressa 

à igualdade entre mulheres e homens enquanto valor da organização? 

 

Gráfico 71 - A igualdade de género é referida nos documentos estratégicos? (%) 

Verificamos, neste caso, que a maioria das pessoas considera que a igualdade de género não é 

referida nos documentos estratégicos da organização como um valor da entidade. 



 

73 
 

A organização tem medidas que especificamente encorajam a participação equilibrada das 

mulheres e dos homens nos processos de decisão? 

 

Gráfico 72 - Medidas que encorajam a participação de homens e mulheres na tomada de decisão (%) 

Constatamos que não existe consenso relativamente a este item dado que metade das pessoas 

inquiridas considera que as organizações em que trabalham adoptam medidas que promovam 

a participação quer de homens, quer de mulheres nos processos de tomada de decisão e a 

outra metade considera que tal não acontece. 

 

A organização tem medidas que especificamente encorajam a participação equilibrada dos 

homens e das mulheres na atividade familiar? 

 

Gráfico 73 - Medidas que encorajam a participação de homens e mulheres na atividade familiar (%) 

No caso deste item, a percentagem de pessoas que responde positivamente é de apenas cerca 

de um quarto, enquanto a maioria responde de forma negativa a este item de análise. 
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Nos últimos cinco anos, a organização afetou verbas para medidas e ações no âmbito da 

igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 74 - Afetação de verbas para a igualdade de género (%) 

Neste item, todos/as os/as respondentes responderam negativamente à questão colocada. 

 

Na organização existe um plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 75 - Existência de plano para a igualdade de género (%) 

Relativamente ao item que pretende avaliar se existe ou não, nas organizações, um plano para 

a igualdade de género, apenas 14,3 por cento responde afirmativamente.  
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3.2.2. Recrutamento e Seleção de Pessoal 
 

Os critérios e procedimentos de recrutamento e seleção de recursos humanos têm presente 

o princípio da igualdade e não-discriminação em função do sexo? 

 

Gráfico 76 - Recrutamento e Seleção respeita o princípio da não discriminação? (%) 

No que ao recrutamento e seleção diz respeito, a grande maioria defende que é respeitado o 

princípio da igualdade e da não discriminação em função do sexo. 

 

A organização encoraja a candidatura e seleção de homens ou de mulheres para 

profissões/funções onde estejam sub-representados/as? 

 

Gráfico 77 - Encorajamento de candidatura do sexo sub-representado (%) 

No caso de funções em que o sexo está representado, as opiniões estão divididas com 50 por 

cento das pessoas que responde ao inquérito a considerar que as organizações em que se 

inserem encoraja a candidatura de homens ou mulheres para funções em que estejam sub-

representados/as.  
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Os anúncios de oferta de emprego são isentos de elementos indiretamente discriminatórios 

em função do sexo (ex.: “disponibilidade total”, “estado civil”)? 

 

Gráfico 78 - Anúncios de emprego isentos (%) 

Também os anúncios de emprego são considerados como isentos de qualquer elemento 

discriminatório em função do sexo pela esmagadora maioria. 

 

Na constituição das equipas de seleção preside o princípio de uma representação equilibrada 

de mulheres e homens? 

 

Gráfico 79 - Paridade nas equipas de seleção (%) 

Já no que se refere à constituição dos júris de seleção, apenas 35,7 por cento considera que a 

paridade na constituição dos júris não existe. 
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A organização mantém informação, tratada por sexo, relativa aos processos de 

recrutamento e seleção que levou a cabo nos últimos 5 anos? 

 

Gráfico 80 - Tratamento da informação de Recrutamento e Seleção por sexo (%) 

Todos/as responderam negativamente a este item. 

 

3.2.3. Aprendizagem ao Longo da Vida 
 

A organização, ao elaborar o plano de formação, tem presente o princípio da igualdade e 

não discriminação entre mulheres e homens, designadamente no que respeita às 

oportunidades de qualificação, de progressão na carreira e no acesso a cargos de chefia? 

 

Gráfico 81 - Igualdade de género no plano de formação (%) 

A maioria defende que as organizações, quando definem o plano de formação, têm presente o 

princípio da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, pensando esse plano 

numa igualdade de oportunidades para progressão de carreira de ambos os sexos. Contudo, 

ainda existe cerca de um quarto que considera que tal facto não é ainda aplicado. 
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A organização integra, na formação certificada, algum módulo relacionado com a temática 

da igualdade entre mulheres e homens? 

 

Gráfico 82 - Igualdade de género nos conteúdos de formação (%) 

 

Porém, no campo da formação, as opiniões são totalmente negativas relativamente ao facto 

de as organizações introduzirem módulos sobre a temática da igualdade de género. 

A organização possibilita a interrupção na carreira, para estudos ou formação, aos/às 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 83 - Interrupção na carreira para formação (%) 

 

As organizações garantem, na grande maioria, a possibilidade de interrupção da carreira, para 

prosseguimento de estudos ou formação.  
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A organização incentiva a igual participação de mulheres e de homens em processos de 

aprendizagem ao longo da vida? 

 

Gráfico 84 - Incentivo à participação em aprendizagem ao longo da vida (%) 

O mesmo resultado é registado relativamente ao facto de as organizações incentivarem de 

igual forma a participação de homens e de mulheres nos processos de aprendizagem ao longo 

da vida. 

A organização compensa os eventuais desequilíbrios na situação de homens e mulheres na 

formação, designadamente dando prioridade à participação de homens ou de mulheres em 

ações de formação dirigidas a profissões/funções em que um dos sexos esteja sub-

representado? 

 

Gráfico 85 - Compensação de desequilíbrios na formação para o sexo sub-representado (%) 

Apenas 14,3 por cento dos/as inquiridos/as considera que as organizações tomam medidas 

para corrigir os desequilíbrios existentes em termos de participação de homens e mulheres em 

processos formativos dirigidos a funções em que um dos sexos esteja sub-representado. 
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A organização assegura às mulheres e aos homens igual acesso ao número mínimo de horas 

de formação certificada estabelecido por lei? 

 

Gráfico 86 - Igual acesso a formação certificada (%) 

A maioria dos/as colaboradores/as, independentemente do género, têm igual acesso ao 

número mínimo de horas de formação certificada definida por lei. 

3.2.4. Remunerações e Gestão de Carreira 
A organização assegura, na sua política salarial, o cumprimento do princípio de “salário igual 

para trabalho igual ou de valor igual” entre colaboradores e colaboradoras? 

 

Gráfico 87 - Salário igual para trabalho igual (%) 

A política de “trabalho igual para salário igual” é aplicada na maioria das organizações, 

havendo 7,1 por cento de inquiridos/as que considera que tal política não é aplicada. 
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A organização, na atribuição de remunerações complementares (ex.: prémios e regalias 

acessórias), tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, 

não penalizando mulheres e homens pelas suas responsabilidades familiares (ex.: ausências 

ao trabalho por assistência inadiável à família, licenças por maternidade, paternidade e 

parental)? 

 

Gráfico 88 - Princípio da igualdade na remuneração complementar (%) 

Também em termos de remunerações complementares, as percentagens obtidas são 

semelhantes ao item anterior. 

A organização, quando nomeia um colaborador ou uma colaboradora para um cargo de 

chefia ou órgão de decisão, tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em 

função do sexo? 

 

Gráfico 89 - Igualdade na nomeação de chefias (%) 

Em termos de nomeações para cargos de chefia, 28,6 por cento discordam de que, no 

momento da nomeação, seja tido em consideração o princípio da igualdade e da não 

discriminação em função do género. 
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As competências dos colaboradores e das colaboradoras (habilitações escolares, formação 

profissional, competências adquiridas por via não formal e informal) são reconhecidas, pela 

organização, de modo igual nos processos de promoção e progressão na carreira? 

 

Gráfico 90 - Reconhecimento de competências na progressão de carreira (%) 

Em termos de progressão na carreira, 85,7 por cento dos/as inquiridos/as concordam que as 

competências dos/as colaboradores/as são reconhecidas de igual modo para efeitos de 

progressão na carreira independentemente de serem homens ou mulheres. 

Na organização, a avaliação de desempenho é feita com base em critérios objetivos, comuns 

a mulheres e homens, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo? 

 

Gráfico 91 - Avaliação de desempenho isenta de discriminação (%) 

Também em termos de avaliação de desempenho, 78,6 por cento concordam que a mesma é 

feita com base em critérios claros e isentos de qualquer tipo de discriminação baseada no 

sexo. 
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3.2.5. Diálogo Social e Participação de Colaboradores/as e/ou suas 
Organizações Representativas 

A organização incentiva os/as colaboradores/as a apresentarem sugestões no domínio da 

igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e 

proteção da maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 92 - A organização incentiva a apresentação de sugestões? (%) 

Mais de metade das pessoas que responderam ao inquérito discordam do facto de as 

organizações incentivarem os/as colaboradores/as a apresentarem sugestões no domínio da 

igualdade de género, da conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, bem como 

relativamente à proteção na maternidade e paternidade. 

A organização realiza reuniões com os/as colaboradores/as ou suas estruturas 

representativas onde aborda questões relacionadas com a igualdade entre mulheres e 

homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e proteção da maternidade e 

paternidade? 

 

Gráfico 93 - A organização reúne com colaboradores/as ou organizações representativas? (%) 
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A maioria dos/as inquiridos/as considera que as organizações não reúnem com os/as 

colaboradores/as ou com as suas organizações representativas no sentido de abordar 

questões relativas à igualdade de género, à conciliação entre vida profissional, familiar e 

pessoal e relativamente a proteção na maternidade e paternidade. 

A organização, quando avalia a satisfação dos/as colaboradores/as, considera os aspetos da 

igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e 

proteção da maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 94 - A igualdade é considerada na avaliação da satisfação? (%) 

A questão da igualdade é tida em consideração na avaliação da satisfação por parte dos/as 

colaboradores/as, de acordo com metade dos/as inquiridos/as. A outra metade considera que 

tal princípio não se aplica. 

3.2.6. Dever de Respeito pela Dignidade de Mulheres e Homens no Local de 
Trabalho 

 

A organização possui normas que garantam o respeito pela dignidade de mulheres e homens 

no local de trabalho? 

 

Gráfico 95 - Normas garantidoras da dignidade de ambos os géneros (%) 
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A maioria dos/as inquiridos/as consideram que as organizações possuem normas que 

garantam o respeito pela dignidade de homens e de mulheres no local de trabalho.  

Existem na organização procedimentos formais para apresentação de queixa em caso de 

situações de discriminação em função do sexo? 

 

Gráfico 96 - Procedimentos formais para apresentação de queixa sobre discriminação (%) 

 

Porém, quanto à existência de procedimentos formais para apresentação de queixa em caso 

de vivência de situações de discriminação em função do sexo do/a colaborador/a, 64,3 por 

cento referem que esses procedimentos não existem. 

Existem na organização procedimentos específicos para reparação de danos decorrentes da 

violação do respeito pela dignidade de mulheres e de homens no local de trabalho? 

 

Gráfico 97 - Procedimentos para reparação de danos em caso de violação de dignidade (%) 

Apenas cerca de um quarto dos/as colaboradores/as que responderam ao questionário 

afirmam existir algum procedimento implementado para a reparação de danos decorrentes da 

violação do respeito pela dignidade de mulheres e homens no local de trabalho. 
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3.2.7. Informação, Comunicação e Imagem 
 

Na comunicação interna, a organização tem em consideração o princípio de igualdade e não 

discriminação em função do sexo e emprega formas gramaticais inclusivas e 

verdadeiramente neutras (ex.: “os/as colaboradores/as”, “os colaboradores e as 

colaboradoras”, “as pessoas que trabalham”)? 

 

Gráfico 98 - Utilização de linguagem de género (%) 

 

A grande maioria das pessoas que responderam ao inquérito afirma que as organizações têm o 

cuidado de utilizar linguagem de género na comunicação interna. 

Em todos os instrumentos da organização que apresentam valores quantificados relativos a 

colaboradores e colaboradoras, designadamente nos diagnósticos e relatórios, a organização 

trata e apresenta de forma sistemática os dados desagregados por sexo? 

 

Gráfico 99 - Tratamento de dados desagregados por sexo (%) 
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Já no que diz respeito à apresentação de dados desagregados por sexo em documentos 

relevantes, o cenário é contrário com a maioria dos/as inquiridos/as a responder 

negativamente. 

A organização utiliza linguagem e imagens não discriminatórias em função do sexo na 

publicidade e na promoção das suas atividades, produtos e serviços? 

 

Gráfico 100 - Utilização de linguagem inclusiva (%) 

 

Em termos de comunicação externa, nomeadamente publicidade e divulgação de atividades, 

85,7% consideram que é aplicada a linguagem de género. 

A organização divulga, em local apropriado, informação relativa aos direitos e deveres 

dos/as colaboradores/as, em matéria de igualdade e não discriminação em função do sexo, 

maternidade e paternidade? 

 

Gráfico 101 - Divulgação de direitos e deveres em matéria de Igualdade (%) 
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A divulgação de direitos e deveres relacionados com igualdade também não gera consenso 

positivo: 64,3 por cento das pessoas que responderam ao inquérito consideram que a 

organização em que trabalham não divulga, em local apropriado, informação sobre direitos e 

deveres em matéria de igualdade, enquanto 35,7 por cento consideram que a divulgação 

acontece.  

3.2.8. Conciliação entre Vida Profissional, Familiar e Pessoal 

3.2.8.1. Novas formas de organização do trabalho 
 

A organização concede horários de trabalho flexíveis com vista à conciliação entre vida 

profissional, familiar e pessoal? 

 

 

Gráfico 102 - Concessão de horários flexíveis (%) 

A maioria das pessoas (92,9%) que responderam ao inquérito concorda que as organizações 

concedem horários de trabalho flexíveis de forma a permitir a conciliação entre vida 

profissional, familiar e pessoal. 
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A organização possibilita o trabalho a partir de casa quando necessário à conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 103 - Concessão de trabalho a partir de casa (%) 

Já no que diz respeito ao trabalho a partir de casa sempre que necessário, o cenário é mais 

negativo com 64,3% das pessoas a responderam negativamente a este tópico. 

A organização possibilita o teletrabalho como forma de conciliação entre vida profissional, 

familiar e pessoal? 

 

Gráfico 104 - Concessão de teletrabalho (%) 

Também a maioria responde negativamente em relação à possibilidade de teletrabalho para 

permitir a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal. 
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A organização possibilita a adaptação do tempo semanal de trabalho concentrando ou 

alargando o horário de trabalho diário com vista à conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal? 

 

Gráfico 105 - Flexibilidade de horário (%) 

Relativamente à adaptação do tempo semanal de trabalho, concentrando ou alargando o 

período de trabalho de forma a facilitar a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, 

a maioria dos/as inquiridos/as (71,4%) responde positivamente. 

Na marcação dos horários por turnos rotativos, a organização considera as necessidades de 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos/as colaboradores/as? 

 

Gráfico 106 - Organização de trabalhos por turnos e conciliação (%) 

Quando se definem os horários por turnos rotativos apenas 21,4% considera que não são tidas 

em consideração as necessidades de conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal 

dos/as colaboradores/as. 
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A organização concede o trabalho a tempo parcial aos/às colaboradores/as com vista à 

conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 107 - Concessão de trabalho a tempo parcial (%) 

No que diz respeito ao trabalho a tempo parcial, repete-se o mesmo cenário do item anterior. 

A organização prevê a partilha do posto de trabalho com vista à conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal? 

 

Gráfico 108 - Partilha de posto de trabalho (%) 

42,9 por cento dos/as colaboradores/as que responderam ao questionário referem que não é 

prevista a partilha do posto de trabalho com vista à conciliação entre vida profissional, familiar 

e pessoal. 
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3.2.8.2. Benefícios diretos a colaboradores/as 
 

A organização tem medidas de apoio a colaboradores/as com situações familiares especiais 

(ex.: famílias monoparentais, familiares com deficiência, familiares com doença crónica, 

colaboradores/as com netos/as de filhos/as adolescentes)? 

 

Gráfico 109 - Medidas de apoio a colaboradores/as com situações familiares especiais (%) 

 

50 por cento dos/as inquiridos/as refere que as suas organizações têm medidas de apoio a 

colaboradores/as com situações familiares especiais, como, por exemplo, famílias 

monoparentais, filhos/as com deficiência, entre outras. 

A organização concede períodos para assistência a ascendentes e a cônjuges de 

colaboradores/as, com duração superior aos 15 dias que se encontram previstos na lei ou ao 

período previsto no contrato coletivo de trabalho ou no acordo da organização? 

 

Gráfico 110 - Concessão de licença para assistência superior à prevista em lei (%) 
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Mais de três quartos dos/as colaboradores/as que responderam ao inquérito referem que as 

organizações concedem períodos para assistência a ascendentes e a cônjuges superiores aos 

previstos na lei. 

A organização disponibiliza serviços de saúde a colaboradores/as? 

 

Gráfico 111 - Disponibilização de serviços de saúde a colaboradores/as (%) 

 

A maioria dos/as colaboradores/as respondentes refere que as organizações não lhes 

asseguram serviços de saúde. 

A organização tem seguros de saúde e/ou de vida e/ou fundos de pensão para 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 112 - Seguros de saúde para colaboradores/as (%) 

Relativamente à disponibilização de seguros de saúde ou de fundos de pensões para os/as 

colaboradores/as, a maioria refere que tal apoio não existe. 
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A organização possui equipamentos próprios destinados a atividades desportivas ou outras 

promotoras da saúde e bem-estar de colaboradores/as (ex.: ginásio, sala de massagens, 

acupuntura, piscina)? 

 

Gráfico 113 - Equipamentos de saúde e desporto para colaboradores/as (%) 

A totalidade dos/as inquiridos/as emitiu a opinião de que as organizações não possuem 

equipamentos próprios destinados a atividades desportivas ou outras promotoras da saúde e 

bem-estar para usufruto dos/as colaboradores/as. 

A organização tem acordos estabelecidos com vista à prestação de serviços nas áreas de 

saúde, cultura, lazer e desporto para os/as colaboradores/as? 

 

Gráfico 114 - Acordos para prestação de serviços a colaboradores/as (%) 

Da mesma forma também não possuem acordos para a prestação desses mesmos serviços 

aos/às colaboradores/as (opinião de 85,7 por cento dos/as inquiridos/as). 

 

 



 

95 
 

A organização facilita serviços de proximidade nas suas instalações (ex.: lavandaria, catering, 

take-away, lavagem do carro, farmácia)? 

 

Gráfico 115 - Serviços de proximidade para colaboradores/as (%) 

 

Mais uma vez, a totalidade dos/as inquiridos/as que responderam ao inquérito refere que não 

existe também da parte das organizações a facilitação de serviços de proximidade aos/às 

colaboradores/as. 

A organização desenvolve atividades ligadas à promoção da saúde e bem-estar (ex.: 

workshops, semanas temáticas, rastreios)? 

 

Gráfico 116 - Atividades de saúde e promoção do bem-estar (%) 

28,6 por cento referem que a organização desenvolve atividades ligadas à promoção da saúde 

e do bem-estar. 
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A organização tem medidas específicas (ex.: informação, formação adequada, reciclagem) 

com vista à reintegração na vida ativa de colaboradores/as que tenham interrompido a sua 

carreira por motivos familiares? 

 

Gráfico 117 - Reintegração de colaboradores/as que interromperam a carreira (%) 

 

A maioria dos/as respondentes refere que as organizações não tomam medidas para a 

reintegração profissional de colaboradores/as que tiveram de interromper a carreira por 

motivos familiares. 

3.2.8.3. Benefícios diretos aos/às familiares dos/as colaboradores/as 
 

A organização tem equipamentos próprios de apoio para filhos/as de colaboradores/as (ex.: 

creche, jardim de infância, atividades de tempos livres, colónias de férias ou outros)? 

 

Gráfico 118 - Equipamentos para apoio a filhos/as de colaboradores/as (%) 

Os/as colaboradores/as inquiridos/as referiram que as organizações não possuem 

equipamentos próprios que permitam garantir apoio aos/às filhos/as.  
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A organização tem protocolos com serviço de apoio para familiares (ex.: creche, jardim de 

infância, ludoteca, atividades de bem estar, cultura e lazer, ginásios)? 

 

Gráfico 119 - Protocolos para serviço de apoio a familiares de colaboradores/as (%) 

Os mesmos resultados foram obtidos relativamente ao presente item. 

A organização tem protocolos de facilitação de acesso com serviços de apoio a familiares 

idosos/as ou com deficiência (ex.: apoio domiciliário, reabilitação, lares e centros de dia)? 

 

Gráfico 120 - Protocolos para facilitar acesso de familiares a determinados serviços (%) 

No caso de familiares seniores ou com deficiência, 14,3 por cento dos/as respondentes refere 

que existem protocolos que facilitam o acesso a serviços. 
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A organização concede apoio financeiro para pagamento de serviços de acolhimento a 

filhos/as de colaboradores/as (ex.: creche, jardim de infância, amas e babysitters)? 

 

Gráfico 121 - Concessão de apoio financeiro para serviços de acolhimento a crianças (%) 

As pessoas que responderam ao inquérito referiram não existir apoio financeiro para os/as 

colaboradores/as pagarem serviços de acolhimento aos/às filhos/as, nem outro tipo de apoios 

financeiros ligados à educação, como poderemos constatar no gráfico seguinte: 

A organização concede apoios financeiros ligados à educação de filhos/as (ex.: subsídios, 

bolsas, pagamento de livros, pagamento de colónia de férias)? 

 

Gráfico 122 - Concessão de apoio financeiro para educação de filhos/as de colaboradores/as (%)  
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A organização tem apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar (ex.: 

plano de saúde familiar, seguros, apoio domiciliário)? 

 

Gráfico 123 - Apoio financeiro para serviços de saúde a familiares de colaboradores/as (%) 

O grupo de colaboradores/as que respondeu ao inquérito refere maioritariamente não 

existirem apoios financeiros ligados à saúde que sejam extensíveis ao agregado familiar. 

A organização presta serviços de saúde nas suas instalações para familiares dos/as 

colaboradores/as? 

 

Gráfico 124 - Prestação de serviços de saúde a familiares de colaboradores/as (%) 

Todas as pessoas que responderam ao inquérito referiram que as organizações não prestam 

serviços de saúde a familiares de colaboradores/as nas suas instalações. 
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A organização divulga os recursos existentes na área geográfica da organização e/ou da 

residência dos/as colaboradores/as que facilitem a conciliação (ex.: creches/serviço de 

amas, instituições para pessoas idosas)? 

 

Gráfico 125 - Divulgação de serviços que facilitam a conciliação (%) 

Analisando se as organizações divulgam os recursos existentes aos/às colaboradores/as de 

forma a facilitar-lhes a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, 28,6 por cento 

responderam que as organizações o fazem.  

3.2.9. Proteção na Maternidade e Paternidade e Assistência à Família 
 

A organização encara de modo igual o exercício dos direitos de maternidade e de 

paternidade por parte das colaboradoras e dos colaboradores? 

 

Gráfico 126 - Igualdade no exercício dos direitos parentais (%) 

Quando questionados/as se as organizações encaram de igual modo o exercício de direitos 

parentais por parte de homens e de mulheres, a totalidade dos/as inquiridos/as garante que 

sim. 
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A organização concede benefícios monetários ou em espécie para além dos previstos na lei, 

por maternidade às colaboradoras? 

 

Gráfico 127 - Concessão de benefícios por maternidade (%) 

Os/As colaboradores/as que responderam ao inquérito deram nota de que as organizações 

não concedem benefícios (monetários ou em espécie), por maternidade, para além dos 

previstos na lei, às colaboradoras nem aos colaboradores, por paternidade, como também 

podemos constatar no gráfico seguinte. 

A organização concede benefícios monetários ou em espécie para além dos previstos na lei, 

por paternidade aos colaboradores? 

 

Gráfico 128 - Concessão de benefícios por paternidade (%) 
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A organização concede a colaboradoras licenças com duração superior às que se encontram 

previstas na lei, para acompanhamento de filhos/as menores ou com deficiência? 

 

Gráfico 129 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradoras para acompanhamento de filhos/as (%) 

No que concerne a licenças com duração superior à prevista na lei para acompanhamento de 

filhos/as menores ou com deficiência, 14,3 por cento dos/as inquiridos/as respondem 

positivamente seja no caso de colaboradoras, seja no caso de colaboradores (também 14,3%). 

A organização concede a colaboradores licenças com duração superior às que se encontram 

previstas na lei, para acompanhamento de filhos/as menores ou com deficiência? 

 

Gráfico 130 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradores para acompanhamento de filhos/as (%) 
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A organização incentiva os homens a gozar os 15 dias de licença parental previstos na lei, 

que são remunerados pela Segurança Social? 

 

Gráfico 131 - Incentivo ao gozo de licença parental (%) 

Sobre o incentivo ao gozo da licença parental por parte dos homens, a maioria responde que 

as organizações não incentivam essa utilização, enquanto, 35,7 por cento responde 

positivamente. 

A organização concede a colaboradoras licença por adoção, com duração superior à que se 

encontra prevista na lei? 

 

Gráfico 132 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradoras por adoção (%) 

Sobre o facto de as organizações concederem licenças por adoção com duração superior à 

prevista na lei, a maioria dos/as inquiridos/as responde negativamente e apenas 7,1 por cento 

responde de forma positiva. No caso dos homens, todos/as os/as inquiridos/as respondem de 

forma negativa, como nos demonstra o gráfico seguinte: 

 



 

104 
 

A organização concede a colaboradores licença por adoção, com duração superior à que se 

encontra prevista na lei? 

 

Gráfico 133 - Concessão de licenças superiores à lei a colaboradores por adoção (%) 

 

A organização procede a contratações para substituir colaboradores/as em gozo de licença 

de maternidade, paternidade e licença parental? 

 

Gráfico 134 - Contratação de colaboradores/as para substituição de colegas em licença (%) 

Sobre a contratação de colaboradores/as para substituição de colegas em gozo de licença 

parental, a maioria das pessoas responderam que é uma prática habitual. 
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4. Conclusões 
 

O relatório que apresentamos e os resultados do inquérito aplicado permitem-nos retirar 

algumas conclusões relativamente ao domínio da Igualdade de Género no Município de 

Caminha.  

Neste capítulo salientaremos apenas as conclusões que nos parecem ser de maior importância 

para que nos possam fornecer pistas de ação numa segunda fase do Plano Municipal para a 

Igualdade e Não Discriminação de Caminha. 

Analisemos as principais conclusões da análise interna efetuada ao Município: 

 A Câmara Municipal tem uma composição equilibrada mas a Assembleia Municipal 

tem dois terços dos deputados pertencentes ao sexo masculino; 

 Excetuando os/as colaboradores/as afetos/as às medidas CEI e CEI+ e os/as 

Assistentes Operacionais, as mulheres que trabalham na Câmara Municipal de 

Caminha têm ganhos superiores aos dos homens; 

 Os homens realizaram quase dez vezes mais horas extraordinárias do que as mulheres; 

 As mulheres ausentaram-se mais ao trabalho por motivo de doença ou de assistência à 

família; 

 O Município tem já trabalhado no sentido de mitigar diferenças sociais e económicas e 

tem promovido medidas de conciliação e que promovem a acessibilidade e a 

mobilidade; 

 A Igualdade de Género não é ainda transmitida como valor da organização e a 

informação não é desagregada por sexo; 

 Deverão ser constituídos júris paritários nos concursos e ministrada formação em 

Igualdade de Género aos/às colaboradores/as; 

 O Município promove o reconhecimento de competências e faz avaliação de 

desempenho, garantindo ainda igual acesso a formação, tudo isto de forma isenta, 

sem olhar ao género dos/as colaboradores/as; 

 É utilizada linguagem inclusiva mas deve ser melhorada a divulgação de direitos e 

deveres em matéria de Igualdade; 

 Poderão ser disponibilizados serviços de apoio aos/às colaboradores/as e/ou 

familiares. 

Em termos de análise externa, salientamos as seguintes conclusões: 
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 A população de Caminha está envelhecida e tem um baixo nível de escolaridade; 

 Verifica-se, no concelho, uma elevada taxa de feminização da classe docente; 

 A presença masculina é mais marcante do Desporto Federado, mas, em termos de 

Desporto Escolar, existe um maior equilíbrio; 

 Verifica-se um desequilíbrio acentuado na representação de mulheres na direção das 

organizações do terceiro setor; 

 Em 2020, a GNR registou 39 crimes de Violência Doméstica, e o Gabinete de Apoio à 

Vítima registou 45 atendimentos relacionados com este crime; 

 Existem mais mulheres desempregadas inscritas no Centro de Emprego, 

comparativamente com os homens; 

 O número de homens empregadores é superior ao número de mulheres 

empregadoras; 

 Em média, os homens têm remunerações e ganhos superiores aos das mulheres. 
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Anexos 
Anexo 1 – Lista de indicadores constantes do Anexo 1 do Aviso de Abertura de Candidatura n.º 

POISE-22-2020-03 

Anexo 2 – Inquérito aplicado 

Anexo 3 – Listagem de Entidades Externas convidadas a responder ao inquérito 
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