
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No âmbito do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação

2014-2017, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de

dezembro, é reforçada a necessidade de ser feita uma avaliação permanente da evolução das

diferenciações salariais entre mulheres e homens.

Deste modo, verificou-se a necessidade de intensificar medidas específicas que possam

contrariar a desigualdade salarial penalizadora para as mulheres, tendo em vista alcançar-se

uma efetiva igualdade de género.

Foi nessa perspetiva que o Conselho de Ministros, reunido em 5 de março, plasmou através da

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, o seguinte:

“Determinar que as empresas do setor empresarial do Estado promovam, de 3 em 3 anos, a

elaboração de um relatório a divulgar internamente e a disponibilizar no respetivo site da

Internet, sobre as remunerações pagas a mulheres e a homens tendo em vista o diagnóstico e

prevenção de diferenças injustificadas naquelas remunerações”,

E também,

“Determinar que as empresas do sector empresarial do estado concebam, na sequência do

relatório anterior, medidas concretas, a integrar nos planos para a igualdade, cujas elaborações

estão vinculadas nos termos do nº 1 da Resolução do Conselho de ministros nº 19/ /2012 de 8

de março, que deem resposta às situações detetadas de desigualdade salarial entre homens e

mulheres.

Atendendo ao exposto, e considerando que o Ministério da Cultura detém a tutela do TNSJ

E.P.E., ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados

dignatários veem requerer ao Governo, através de V. Ex.ª:

- Que seja facultado o relatório interno elaborado sobre as remunerações pagas a homens e

mulheres, bem como a dar conhecimento das medidas concretas que venham a tomar para dar

resposta a possíveis desigualdades salariais existentes.



Palácio de São Bento, sexta-feira, 17 de Março de 2017

Deputado(a)s

CARLA SOUSA(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

EDITE ESTRELA(PS)

ELZA PAIS(PS)

ISABEL ALVES MOREIRA(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

MARIA AUGUSTA SANTOS(PS)

PALMIRA MACIEL(PS)

CARLA TAVARES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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