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Números no Feminino 

Em Portugal as mulheres constituem:  

Mais de metade da população: 52% 
Mais de metade dos eleitores: 53% 
Quase metade da mão-de-obra do mercado formal de emprego: 48% 
Mais de metade dos trabalhadores intelectuais e científicos: 51,4% 
Mais de metade dos quadros técnicos intermédios: 51% 
Quase metade dos quadros técnicos supeiores da administração central: 45% 
Quase dois terços dos trabalhadores da administração central: 65% 
Mais de dois terços dos agentes de ensino: 73% 
Dois terços dos estudantes universitários 
A maioria dos contribuintes 
O trabalho não remunerado executado pelas mulheres põe ao dispôr da comunidade uma riqueza estimada em 
cerca de 40% do PIB 
 
No entanto:  
 
No Conselho de Estado apenas tem assento uma mulher 
Na Assembleia da República em cada 100 deputados 88 são homens e apenas 12 são mulheres 
No Parlamento Europeu em 25 deputados portugueses 23 são homens e apenas 2 são mulheres 
No Governo, em 58 membros 52 são homens e apenas 6 são mulheres 
No poder local em cada 100 autarcas 94 são homems e apenas 6 são mulheres 
Nos partidos políticos em cada 100 dirigentes nacionais 90 são homens e apenas 10 são mulheres 
Nas confederações sindicais em cada 100 dirigentes nacionais 84 são homens e apenas 16 são mulheres 
Nas confederações patronais em cada 100 dirigentes nacionais 91 são homens e apenas 9 são mulheres 
Na administração central em cada 100 directores-gerais 89 são homens e apenas 11 são mulheres 
No Conselho Económico e Social em 50 conselheiros apenas 2 são mulheres 
No Conselho Nacional de Educação em 56 conselheiros apenas 12 são mulheres 
No Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida em 22 conselheiros apenas 3 são mulheres 
No Conselho Superior do Desporto em 22 conselheiros existe uma única mulher 
No que respeita aos rendimentos do trabalho, para trabalho igual, por cada 1000 escudos ganhos pelos homens, as 
mulheres auferem somente 761 escudos 

   


