
Avaliação Prévia de Impacto de Género  

1 – Identificação da iniciativa 

Estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação de impacto dos atos normativos na produção, 

manutenção, agravamento ou na diminuição e erradicação da pobreza 

 2 – Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

Os dados longitudinais apontam para taxas de pobreza, após transferências sociais, próximas dos 

20%, quase um quinto da população. Em 2017, a incidência da pobreza atingiu 17,3% da popula-

ção total, o valor mais baixo desta taxa desde que o INE a começou a publicar anualmente, em 

1995, e um ponto percentual abaixo do seu valor em 2016 (18,3%). Assim, mais de cem mil por-

tugueses abandonaram a situação de pobreza naquele ano, mesmo tendo a linha de pobreza 

subido cerca de 3%. A proporção de crianças e jovens em situação de pobreza diminuiu de forma 

mais significativa, reduzindo-se a sua taxa de incidência de 20,7% para 18,9%, uma descida de 1,8 

pontos percentuais. São dados importantes, que contrastam com o agravamento de todos os 

indicadores que aconteceu durante o período da austeridade, particularmente entre 2012 e 

2014. As melhorias económicas do último período, que derivam da política de recuperação de 

rendimentos, da criação de emprego, do reforço dos apoios sociais, tiveram um efeito positivo. 

Mas Portugal ainda não conseguiu eliminar o peso ofensivo de uma realidade que configura uma 

violação dos direitos humanos. Continuamos a ser um dos países da Europa com maior pobreza e 

com maiores níveis de desigualdade. No nosso país permanecem em situação de pobreza mais de 

1,7 milhões de cidadãos. Uma parte significativa destes são crianças e jovens. A pobreza tem múl-

tiplas causas e relação com diversas áreas da política pública, da educação á saúde, da habitação 

às políticas de emprego, da repartição primária de rendimento às políticas fiscais, entre tantas 

outras. Além disso, a pobreza reproduz também outras formas de desigualdade, como a de géne-

ro. Um exemplo: entre os idosos, um grupo particularmente vulnerável, a pobreza relaciona-se 

desde logo com pensões muito baixas, que penalizam especialmente as mulheres, com carreiras 

contributivas tendencialmente mais curtas e, por isso, com pensões de valor mais reduzido. Mas 

o mesmo poderíamos dizer sobre outras dimensões do fenómeno. As políticas públicas e a socie-

dade no seu conjunto ainda têm um imenso caminho a percorrer para erradicar este fenómeno. 

 3 –  A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inova-

dor? 

Sim 
 

Não 
 

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído. 

 
 

4 – Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores 
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo 

1 Direitos:   
1.1 O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos das mulheres ou 

dos homens de forma direta ou indireta?       
Notas:   

 

2 Acesso:   
2.1 O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da lei 

é igual?       
Notas:   

 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem de igual modo? 

      
Notas:   

 

3 Recursos:   



3.1 Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, finan-

ceiros, informação) necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 
      

Notas:  Na verdade, na sociedade patriarcal em que vivemos, nunca têm. É necessário, no que diz respeito ao artigo 5.º, prever 

a participação tendo em conta critérios de igualdade de género e de representação de homens e mulheres em situação de 

pobreza. 

 

3.2 A lei promove uma distribuição igual de recursos entre homens e 

mulheres?       
Notas:  Pretende-se que contribua para que a distribuição de recursos seja mais igualitária. Nesse sentido, espera-se que a 

avaliação proposta na lei contribua para políticas públicas mais capazes de combater as múltiplas formas de discriminação 

que se reproduzem na situação de pobreza. 

 

4 Normas e Valores:   
4.1 Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de género, bem como as 

normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e mulheres de 

forma diferente? 
      

Notas:   

 

4.2 Os estereótipos e certos valores serão uma barreira para mulheres ou 

homens quando tentarem maximizar os benefícios que lhes são 

concedidos pela lei? 
      

Notas:  As barreiras existentes reproduzem-se na condição de pobreza. Pretende-se, mais uma vez, que a consciência sobre a 

interseccionalidade da pobreza contribua para políticas públicas mais capazes. 

 

Totais:       

5- Conclusão/propostas de melhoria 

As propostas que me ocorre fazer são que, na avaliação da própria lei e sobretudo na aplicação 

do artigo 5.º, se tenha em conta a necessidade de promover uma participação capaz de dar conta 

da desigualdade de género nas situações de pobreza, da especificidade das necessidades dife-

renciadas de mulheres e homens em situação de pobreza e de promover uma participação no 

processo, nomeadamente também na avaliação sucessiva, que não reproduza a divisão sexual 

existente na nossa sociedade e que seja o mais possível paritária. Esse aspeto será essencial para 

que esta lei possa contribuir para uma maior consciência sobre a cumulatividade e intersecciona-

lidade das desigualdades de género, de classe e de nacionalidade, bem como das múltiplas exclu-

sões associadas às situações de pobreza, por exemplo, bem como da necessidade de a lente de 

género estar presente nas políticas de erradicação da pobreza. 



 


