
Avaliação Prévia de Impacto de Género  

1 – Identificação da iniciativa 

PROJETO DE LEI N.º …./XV/1.ª ALTERA AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS ASSOCIADAS A COMPENSA-

ÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR, DE FORMA A ELIMINAR DISCRIMINAÇÕES DE GÉNERO 

NA PRÁTICA CLÍNICA  

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

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, que estabelece o re-

gime jurídico da organização e funcionamento das unidades de saúde familiar (USF) e o regime de 

incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a remuneração a atribuir 

aos elementos que integram as USF de modelo B, de forma a eliminar qualquer discriminação de 

género nos critérios avaliativos da prática clínica. 

 3 –  A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

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:   

 

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

lheres?       
Notas:   

 

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 con-

cedidos pela lei? 
      

Notas:   

 

Totais:       
 



5- Conclusão/propostas de melhoria 

O impacto de género é positivo. Os cuidados de saúde primários passarão a acompanhar todas as 

pessoas nesta área, independentemente do seu género, e passarão a acompanhá-las também em 

função da sua vida sexual e não apenas da sua função reprodutiva, reforçando o seu papel de pro-

moção da saúde e de prevenção da doença e blindando a prática clínica à discriminação de género 

e a juízos morais sobre a vivência da sexualidade. 

 


