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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

  Medida1 -A história diz-nos que a taxa de desemprego tem sido muito mais acentuada nas 

mulheres. Embora nos últimos dois anos se verifique uma tendência para equilibrar estes dados, 

isso não parece resultar duma alteração na sociedade em termos de mentalidade, mas sim ser o 

reflexo da conjuntura económica, uma vez que esse equilíbrio, se deve à subida da taxa de 

desemprego masculina.  A bonificação de empresas que dêm oportunidades de trabalho às 

mulheres parece ser promotora de uma maior igualdade de oportunidades laborais. 

Por outro lado, no que concerne à igualdade salarial as estatísticas apontam para um aumento 

dessa desigualdade. A edição de 2015 do “Índice de Desigualdade Global de Género”, no 

indicador “rendimentos” refere que em 2013 Portugal ocupava a posição 190º, tendo melhorado 

ligeiramente em 2014, mas voltado a descer em 2015, ocupando agora a posição 107ª. A referida 

bonificação poderá ter o mesmo efeito no que concerne à necessidade de praticar o princípio que 

determina que “trabalho igual, salário igual”. 

Medida2 – Sendo esta temática ainda emergente, porque a realidade não apresenta evidências 

de que ela seja praticada, entende-se que, tratando-se de uma questão estreitamente ligada à 

mudança de mentalidade, a escola é o melhor lugar para promover mudanças conjunturais. Na 

realidade “é de pequenino que se torce o pepino” e o contexto escolar é, por excelência, o espaço 

adequado para conduzir a um crescimento harmonioso dos indivíduos, como meio privilegiado de 

socialização. Está plasmada na missão da escola a promoção da igualdade, seja ao nível de 

oportunidades, seja na educação para os valores que incluem a igualdade entre homens e 

mulheres. Esta não tem um olhar restrito, pois está incluída num todo que se traduz no respeito 

pelos direitos e liberdades individuais (Direitos Humanos). A criação de um dia específico para 

trabalhar este tema afigura-se uma boa forma de realçar a sua importância. 

Medida3 - Cada vez mais em Portugal, por situação de divórcio, falecimento ou por opção própria, 



 
 
 
 
 
 

 

existem famílias consideradas monoparentais. Estima-se que em Portugal o número ultrapasse as 

350 mil famílias e o número tende a aumentar. Esta situação leva a que seja falsa a presunção de 

que as crianças estão sempre com a mãe, pois poderão ser acompanhadas pelo pai. Os fraldários, 

actualmente, encontram-se quase exclusivamente nos sanitários femininos, impedindo o acesso 

ao pai - o que dificulta a vida, por exemplo, de pais que cuidam sozinhos dos filhos pequenos ou 

ainda de casais homossexuais que assim não têm acesso aos equipamentos  para proceder à 

higiene dos filhos . 

Caso não se verifiquem condições de instalação do fraldário na zona masculina, esta medida pode 

ser também operacionalizada com a colocação do fraldário  num local reservado e próximo dos 

sanitários, devidamente equipado e acessível ao pai e à mãe. 

 
 

 MEDIDAS PROPOSTAS 
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

1. Bonificar as empresas que cumpram uma regra de paridade de 33% de mulheres ou pratiquem 

igualdade salarial entre géneros.   

 

2. Implementar, nas escolas, a nível nacional, o “Dia Escolar da Igualdade de Género”. 

 

3. Alargar a implementação de fraldários às instalações sanitárias masculinas, em espaços 

públicos. 

 

 

Nota importante 

Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao 

formulário eletrónico disponível, a partir de 6 de dezembro, na página Internet do Parlamento dos 

Jovens: www.jovens.parlamento.pt. 

http://www.jovens.parlamento.pt/

