
Projeto de Resolução nº 713/XIII

Recomenda ao Governo a adoção de medidas que promovam a transparência das 
remunerações com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e 
mulheres

Exposição de motivos

A 26 de Agosto de 1910 surgiu pela primeira vez, durante a Segunda Conferência 
Internacional das Mulheres Socialistas, pela voz de Clara Zetkin, a proposta para que fosse 
instituído uma celebração anual das lutas pelos direitos das mulheres trabalhadoras.
Atualmente, o dia Internacional da Mulher assinala-se no dia 8 de março, como evocação do 
espírito das operárias grevistas que a 8 de março de 1857 reivindicavam pela redução do 
horário de trabalho e melhores salários. Estas operárias, que recebiam menos de um terço 
dos salários dos homens ficaram fechadas na sua fábrica, onde, ao deflagrar um incêndio, 
perderam a vida cerca de 130 mulheres.

Mais de um século depois, apesar do notável percurso de conquistas alcançadas, desde o
direito de sufrágio, passando por direitos laborais, direitos sexuais e reprodutivos, igualdade 
perante a lei, há ainda, todavia, direitos desde a primeira hora reivindicados e que persistem
em tardar, como é caso da diferença salarial entre homens e mulheres perante o 
desempenho de idênticas funções.

Com efeito, os dados disponíveis mais recentes indicam-nos que os salários médios das 
mulheres são em média 16,7% inferiores aos dos homens, o que corresponde a menos 61 
dias de trabalho remunerado em cada ano. Seria como se a partir de 1 de novembro as 
mulheres deixassem de ser remuneradas pelo seu trabalho até ao final do ano.

Recentemente, foi aprovado no Parlamento Europeu o Relatório sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, da autoria da Deputada Maria João Rodrigues (do Grupo dos Socialistas e 
Democratas,) no qual a questão das desigualdades salariais é abordada como devendo 
representar uma prioridade de ação da Comissão Europeia. No referido relatório recorda-se 
que a igualdade de género está consagrada quer nos Tratados da União Europeia, quer na 
carta de Direitos Fundamentais, sendo por isso um valor fundamental da União. A análise 
evidencia em particular que as mulheres se encontram mais expostas a empregos precários, 
mal remunerados e a interrupções da carreira, o que tem repercussões ao longo de toda a 



sua vida. A relatora considera por isso ser urgente a realização de progressos no domínio da 
igualdade de género, defendendo o reforço dos mecanismos existentes com o objetivo de 
assegurar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres e eliminadas as disparidades 
de género persistentes em termos de remunerações.

Recentemente também, foi aprovada a 11 de janeiro de 2017 pelo Conselho de Ministros do 
Governo Federal Alemão um projeto de lei sobre a promoção da transparência de estruturas 
remuneratórias, que tem como principal escopo colmatar as disparidades salariais 
injustificadas entre homens e mulheres. A Ministra dos Assuntos da Família, Idosos, 
Mulheres e Jovens da República Federal da Alemanha, Manuela Schwesig declarou que esta 
nova lei consagra o princípio de “salário igual por trabalho igual e de igual valor”, princípio
do qual igualmente comungamos.

Entre nós, dos dois últimos Orçamentos de Estado, resulta uma vontade expressa deste 
Governo em desenvolver uma política de garantia da igualdade entre homens e mulheres, 
traduzida aliás em medidas já adotadas, e outras ainda só anunciadas, que têm 
precisamente como escopo a eliminação das desigualdades de género.

Assim, nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis, os Deputados abaixo-assinados 
apresentam o seguinte projeto de resolução:

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do art.º 156º da Constituição da 
República Portuguesa, recomendar ao Governo que:

1. Proceda a um levantamento integral das desigualdades salariais entre mulheres e 
homens, nos setores público e privado com vista, nomeadamente, a apurar:

a) Os sectores de atividade onde se verifica uma maior incidência de desigualdades 
salariais;

b) O impacto do novo modelo de valorizações remuneratórias dos trabalhadores em 
funções públicas na evolução das disparidades salariais no setor público;

c) A avaliação objetiva dos postos de trabalho e dos sistemas de classificação;

2. Desenvolva medidas de combate efetivo às disparidades salariais e assegure a 
adoção de medidas que promovam a transparência das remunerações e das práticas 
salariais, com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e 



mulheres, nomeadamente estudando soluções técnicas de utilização de informação 
disponibilizada no Relatório Único, de modo a não implicar o aumento de custos e de 
burocracia para as empresas.
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