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Assunto: Relatórios de Igualdade Salarial

Destinatário: Min. da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
No âmbito do V Plano para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º103/2013, de 31 de dezembro, é
reforçada a necessidade de ser feita uma avaliação permanente da evolução das diferenciações
salariais entre homens e mulheres.
Desse 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 efectiva igualdade de género.
Foi nessa perspectiva que o Conselho de Ministros, reunido em 5 de março, plasmou através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º18/2014, de 7 de março, o seguinte:
"Determinar que as empresas do sector 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 nº1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º19/2012 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 da Rádio e
Televisão de Portugal, S.A., ao abrigo das disposições constitucionais e regimentas aplicáveis,
os deputados dignatários veem requerer ao Governo, através de V. Ex.ª:
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- 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.
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