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1. Introdução
No âmbito do ponto 6.3. do Plano de Atividades de 2019, da Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE), foi desenvolvido um projeto-piloto designado “De Igual para Igual
nas Profissões”.
O projeto-piloto foi dinamizado, no ano letivo 2018-2019, nas Escolas: EB 2,3 Miguel Torga, na
Amadora e E.S.2.3 D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, teve por objetivo a capacitação das jovens e
dos jovens em matérias de igualdade e não discriminação no mercado de trabalho.
Pretendeu-se consciencializar as jovens e os jovens para a desconstrução dos preconceitos e dos
estereótipos de género nas profissões que são essencialmente feminizadas ou masculinizadas (ex.
cabeleireira, mecânico, secretária, carteiro, motorista, educadora, cozinheiro, etc.) demonstrando
que esta problemática da segregação nas profissões tem a ver com a função do sexo, e, em
particular, pela ausência do sexo feminino em áreas das engenharias e tecnologias/mecânica,
bem como pela ausência do sexo masculino em áreas dos cuidados e do ensino (ex. pré-escolar),
entre outras.
O projeto incluiu duas atividades comuns nas duas escolas e cada escola decidiu realizar de
acordo com as suas prioridades e decisão do pessoal docente (diretor/a turma, professor/a de
educação visual) a melhor forma de desenvolver essas mesmas atividades.
As atividades concretizaram-se em duas ações de sensibilização e duas sessões de mentoria para
elaboração dos trabalhos, para cada escola, envolvendo diferentes anos de escolaridade e
grupos disciplinares.

2. Coordenação e entidades parceiras
A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), coordenou o projeto, em
colaboração com as entidades: CTT - Correios de Portugal, enquanto membro do Fórum iGen, e a
Associação de Empresários pela Inclusão Social (EPIS).

3. Atividades
As atividades do projeto foram integradas nas disciplinas de português, educação visual e
matemática, conforme as escolhas de cada escola e concretizou-se na realização de quatro
atividades nas referidas escolas.
Tipo de atividades

Ações de sensibilização
temáticas nas escolas

Desenvolvimento da Atividade
Informar as jovens e os jovens sobre a situação das mulheres e dos
homens no mercado de trabalho;
Desconstruir os estereótipos de género nas profissões feminizadas e
masculinizadas nas organizações.
Apresentar alguns casos de sucesso na empresa dos CTT-Correios de
Portugal: carteiro e carteira; motorista e cargos de decisão de topo.
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Sessões de mentoria nas
escolas
para
acompanhamento
dos
trabalhos

Elaboração de trabalhos em sala de aula, em grupo de 4/5
alunos/as:
 Logótipo do projeto
 Cartoons
 Banda desenhada
 Histórias de igualdade sobre a proteção na parentalidade;
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; a
igualdade salarial; o assédio sexual e moral no local de
trabalho e a igualdade no acesso ao emprego.
Em todas as atividades os/as alunos/as foram acompanhados/as pelo pessoal docente em sala de
aula.

4. Apresentação dos trabalhos

ESCOLA EB 2,3 MIGUEL TORGA
Os trabalhos realizados pelas alunas e alunos para o logótipo do projeto:
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Os trabalhos realizados pelas alunas e alunos para os Cartoons:
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Os trabalhos realizados pelas alunas e alunos com histórias de igualdade:

A proteção na parentalidade
Certo dia, um jovem rapaz chamado João, que acabara de fazer 17 anos, andava à procura de
um emprego de noite para sustentar a mãe e os irmãos mais novos. O pai era alcoólico e todas as
noites roubava dinheiro à esposa para beber no bar mais próximo de casa.
Num dia de chuva o pai apareceu bêbado em casa, a mãe aproximou-se preocupada com o
marido, mas o marido sem noção agrediu-a, ferindo-a gravemente. O João que acabara de sair
do novo trabalho num café, ao abrir a porta encontrou a mãe sentada no chão do hall da
entrada, a chorar. Ao ver aquela cena, o filho corre na direção da mãe e pergunta o que tinha
acontecido, a mãe contou o que se tinha passado.
No dia seguinte, o João deixou os/as irmãos/ãs mais novos em casa da avó e foi com a mãe à
esquadra apresentar queixa do pai.
Quatro semanas depois, a mãe e o pai foram ao tribunal discutir a guarda dos/as filhos/as.
Henrique, pai do João, compareceu no tribunal e o juiz perguntou-lhe o que estava disposto a fazer
para mudar a situação de alcoolismo e o comportamento de violência com a esposa.
O Henrique comprometeu-se a melhorar o comportamento como pai e como marido e
compreende que se portou muito mal com a mulher e os/as filhos/as.
Cinco anos mais tarde, o Henrique encontrava-se a trabalhar num hipermercado e a sua mulher ia
ter uma nova criança, uma menina chamada Ana.
Henrique quis saber mais sobre os seus direitos parentais e telefonou para a linha verde 800 204 684
da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

Autoria: Eric Pina, Gerson Romão, Gilberto Domingos, Iara Ferreira e Leandro Conceição do 7º- 1ª
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A proteção na parentalidade

Foi numa festa que Manuel e Ana se conheceram… Moravam na mesma rua mas nunca se tinham
encontrado e foi então, que a partir desse dia se tornaram mais próximos.
Namoraram e tiveram um filho muito lindo, o Pedro. Os pais preocupavam-se muito com o filho,
que foi crescendo numa família com muito amor. Até que houve um dia, quando o rapaz
completou os seus 11 anos, que começou a reparar que a sua mãe não estava muito bem, que se
sentia incomodada com algo. Também nessa altura, o rapaz reparou que o seu pai tinha
começado a beber e que cada vez que chegava a casa com raiva, descontava na sua mulher.
Um dia, o Pedro chegou em casa e encontrou a sua mãe sentada no chão, com o lábio a sangrar
e nódoas negras na cara. Vendo a mãe nesse estado, não se conteve e começou a chorar.
Desesperado, perguntou à mãe o que se passava, mas a mãe não lhe contou para não o
preocupar.
Pedro começou a ficar mais atento, até que um dia ao se deitar viu o seu pai a entrar em casa,
que nem notou a presença do filho. Pegou num fio da luz e bateu na mulher, esta queria fugir com
o filho mas o homem ameaçou-a a dizer que se saísse de casa ia persegui-los e matá-los aos dois.
Pedro ficou chocado com o que estava a acontecer, pois nunca ouvira tais palavras a sair da
boca do pai e decidiu ficar calado.
Passado um tempo, o pai começou a bater também no filho. Na escola, os/as professores/as
começaram a ficar preocupados com o aluno e quando lhe perguntavam o que se passava,
Pedro dizia que tinha caído ou que tinha batido em algum sítio. Claro que os/as professores/as
suspeitaram e foi então que começaram a ficar atentos ao aluno. Até que um dia, o rapaz estava
tão fraco que desmaiou. Chamaram a mãe à escola e foi então que ficaram a saber o que se
passava em casa. A escola não podia deixar esta situação escapar e chamaram a polícia.
Prenderam o homem e a situação ficou melhor, mas havia sempre aquele pensamento “E se ele
voltasse?”.
A mãe ao ver-se sozinha com o filho, começou a ficar preocupada com a estabilidade no seu
emprego, pois receava ser penalizada ao precisar de tempo para dar todo o seu apoio a Pedro,
naquela fase tão difícil. Foi então que se lembrou de se dirigir à Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego para que a ajudassem a perceber quais os seus direitos parentais.
Tudo correu pelo melhor, o rapaz cresceu bem, tirou o curso de advocacia e comprou uma casa
para a mãe. Podemos dizer que tiveram as vidas normais que sempre desejaram. O pai quando
saiu da prisão, já não podia fazer nada, até porque eles já não moravam na mesma casa, tinham
ido para Londres onde começaram uma nova vida.

Autoria: Braima Baldé, Gustavo Alves, Joice Cortez, Márcia Vaz e Siyu Zheng do 7º 6ª
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A conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal

O João era um empresário que passava a maioria do tempo stressado com a sua vida, pois
passava tanto tempo a trabalhar que não conseguia acompanhar a vida da sua família. Acabava
de ter o terceiro filho, o mais velho já andava no 1º ano de escolaridade e o outro estava no
infantário.
Como a sua mulher tinha acabado de dar à luz, não tinha como ajudar o João nas despesas da
casa. O casal só podia contar com o ordenado do João e todos os meses sentiam dificuldades em
fazer as compras para casa, ainda mais agora com a chegada do novo filho. Ele trabalhava 14h
por dia, não tinha tempo para estar com a família nem para realizar qualquer tarefa doméstica,
ficando tudo por conta da mulher.
Tiveram de tomar uma decisão, João não podia continuar a perder o crescimento dos/as filhos/as
e a prejudicar o seu casamento. Então decidiu falar com o sócio e tirar os dias que tinha direito da
licença parental e combinaram que, após esse tempo, iriam trocar de turnos. Assim, João
conseguiu dar mais atenção à sua família sem atrapalhar o funcionamento da empresa.
Autoria: Beatriz Rijo, Daiane Semedo, Daniel Alves, Letícia Biguane e Yifan Wang do 7º6
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A conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal

Era uma vez um polícia chamado Manuel, tinha trinta anos e vivia na Amadora.
Um dia, ao sair de casa esqueceu-se da sua mala e voltou para ir buscá-la. Atrasou-se 15 minutos e
o chefe disse que ia descontar esse tempo no final do mês.
- O Manuel tem de ser mais pontual, para a próxima eu desconto no vencimento.
O polícia estava a falar com o chefe, quando a sua mulher ligou para dizer que ele tinha de ir para
casa.
- Não pode ir para casa, tem trabalho para fazer - disse o chefe.
O polícia ligou à mulher e disse:
- Não posso ir para casa agora amor, estou ocupado no trabalho.
A mulher insistiu:
- Mas eu aleijei-me no pé, tens de vir rápido!
O polícia decidiu ir para casa, ver o que se passava.
Como o chefe não gostou, afirmou:
- Tens que ficar aqui!
Ao que o polícia respondeu, que preferia perder o emprego do que perder a mulher.
Em 15 minutos o polícia chegou a casa e vê a mulher agarrada à perna.
- Vamos já para o hospital, acho que partiste o pé.
O polícia não pode entrar, teve de esperar na sala de espera até vir o médico que o informou que
o pé estava mesmo partido. Pouco tempo depois, apareceu a mulher com o médico e disse:
- Vou ficar de baixa em casa com o pé partido.
O marido deu-lhe um abraço e os dois voltaram para a casa.
Nesse mesmo dia, para espanto do polícia, apareceu o chefe em sua casa a dizer que tinha
gostado da ação deste e chamou-o de “salvador de vidas”. O polícia ficou tão contente e voltou
imediatamente para o trabalho e a mulher ficou em casa a recuperar.
No final do dia, o polícia chegou a casa e foi fazer o jantar e arrumar a loiça para tudo ficar
arrumado, pois tinha a noção que a conciliação entre a vida profissional e familiar é um bem
comum para o bem-estar da família.
Autoria: Denira Tavares, Diogo Silva, João Ferreira e Miguel Abú do 7º 1ª
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A igualdade salarial

Um casal, recém-casados e desempregados, sonhavam em ter uma família grande e feliz. Numa
quinta-feira de manhã, enquanto Cauã e Sofia passeavam, encontraram um jornal com vários
anúncios de emprego. Resolveram comprar esse jornal e sentaram-se numa esplanada, pediram
um café e começaram a ler o jornal procurando um anúncio que lhes pudesse interessar. Ao fim de
algum tempo, a Sofia encontrou um anúncio que poderia servir aos dois. A profissão pedida no
anúncio era agente da polícia. Ambos gostaram da ideia e decidiram concorrer às vagas
existentes.
No dia seguinte dirigiram-se à esquadra para fazer os testes. Fizeram-nos durante o dia todo mas o
resultado só sairia dali a três dias.
Durante esse tempo o casal esteve muito feliz porque iriam conseguir um emprego e realizar o
grande sonho de ter uma família grande e feliz.
No sábado seguinte, dois dias antes de saírem os resultados dos testes, Sofia começou a sentir-se
mal. Como tinham acabado de almoçar, ela pensou que a comida estava estragada.
Chegada a segunda-feira, Cauã e Sofia foram ver os resultados dos testes. Eles estavam muito
entusiasmados… Vestiram-se, almoçaram e dirigiram-se para a esquadra da polícia.
O chefe da esquadra dirigiu-se para Cauã e Sofia e disse:
- Parabéns, vocês foram os escolhidos, agora vocês fazem parte da associação policial.
Deu-lhes as fardas e disse:
- Podem começar a trabalhar amanhã de manhã.
Cauã e Sofia ficaram contentes com a notícia e foram para a casa.
No dia seguinte de manhã, Cauã e Sofia prepararam-se para o primeiro dia de trabalho e
dirigiram-se à esquadra. Todos receberam o Cauã muito bem, mas a Sofia, como era mulher, todos
pensavam que ela não seria capaz de fazer as mesmas tarefas que os homens.
Ao fim da tarde saíram do trabalho e foram ao café lanchar. Sofia começou a sentir-se mal e foi
logo a correr à casa de banho vomitar. O Cauã achou estranho a Sofia ter os mesmos
comportamentos quando come alguma coisa, sendo que isso nunca tinha acontecido antes.
Quando ela voltou, estava muito pálida, Cauã pensou “ Será que ela não está grávida… Ou estará
ela doente?”. Logo a seguir, Cauã sugeriu a Sofia que fosse ao médico.
Na manhã seguinte, o Cauã foi trabalhar e a Sofia ficou em casa. À tarde foi ao médico. Sofia
estava muito nervosa com a possibilidade de estar com alguma coisa grave. Feito o exame de
sangue, o médico informou que enviaria resultado para a Sofia à noite. Quando começou a
escurecer, Cauã chegou a casa e a Sofia estava a andar de um lado para o outro, com medo de
ter alguma coisa grave e perder o emprego que acabara de conseguir.
À hora de jantar, a Sofia correu para a casa de banho novamente para vomitar e Cauã foi atrás
dela para ver o que estava a acontecer, quando nisto, recebem a mensagem do médico.
Como a Sofia estava muito nervosa, não quis ver, então Cauã foi ver sozinho. Quando viu, ficou
surpreso ao saber que tinha um bebé a caminho, olhou para a Sofia e sorriu. A Sofia ficou chocada
e começou a chorar com medo de perder o emprego. Cauã tentou consolar a esposa.
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No dia seguinte, já no trabalho, Sofia dirigiu-se ao chefe e disse que estava grávida. O chefe disse
que não havia problema e que desempenharia normalmente a sua função. No final do mês,
quando receberam o ordenado notou que apesar de desempenharem as mesmas tarefas, Cauã
recebeu mais dinheiro que a Sofia. A Sofia não achou justo e sentiu-se discriminada, e pensou que
a diferença de salário se devia ao facto de estar grávida e ser mulher.
A Sofia contactou a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, para apresentar uma
queixa de discriminação salarial. No mês seguinte, a Sofia verificou que o seu salário passou a ser
igual ao de Cauã.
E a Sofia concluiu que para trabalho igual é valor igual.
Autoria: Aline Lopes, Catarina Moreno, Emilyce Varela e Nedine Soares - 7º- 1ª
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A igualdade no acesso ao emprego

Numa viagem de vinda para Portugal, Sónia procurava um emprego. Depois de ter sido rejeitada
em vários empregos pelas suas características físicas, lembrou-se de concorrer para os bombeiros.
Na entrevista disseram que ela não tinha a estrutura física adequada. Sónia indignada com o que
lhe disseram foi falar com o Chefe a dizer que era inadmissível ser rejeitada por ser uma mulher, pois
isso era machismo. Estava de tal forma indignada que contactou a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego para solicitar esclarecimentos sobre a discriminação no acesso ao
emprego.
Também espantada com o acontecido ficou a esposa do Chefe, que ao ouvir tal história da boca
do marido, reclamou dizendo que isso era inaceitável, pois as mulheres têm o mesmo direito que os
homens, até porque não se deve julgar um livro pela capa.
Mais tarde Sónia foi aceite para trabalhar nos bombeiros e na primeira semana de trabalho, Sónia
sentiu dificuldades na integração ao trabalho e aos colegas. Mas um tempo depois, teve um
serviço em que salvou um bebé, independentemente da sua força, conseguiu demonstrar que era
merecedora deste trabalho e aí conquistou o respeito e admiração de todos os colegas.
Autoria: Arthur Saraiva, Diego Luz, Mateus Ziober, Nisrine Baroudi e Vânia Veiga do 7º 6ª
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O assédio sexual e moral no local de trabalho

Um certo dia, a senhora Josefa que estava a trabalhar num café chamado “Manito”, foi chamada
pelo seu chefe, o senhor Lapinho, que lhe pediu para ela ficar até mais tarde, esta não gostou da
ideia, mas decidiu ficar porque precisava muito do emprego.
Depois do café fechar, a senhora Josefa, embora contrariada esperou que o patrão lhe dissesse o
que ela tinha de fazer (ela pensava que estava ali para fazer limpeza como sempre). No entanto, o
patrão tentou aproximar-se dela. Tentou pegar-lhe na mão, tentava também beijá-la. Ela ficou
muito assustada, mas tentava disfarçar e continuou a limpar.
Contudo, o patrão em vez de ajudar a senhora Josefa, começou a aproximar-se dela pouco a
pouco, insistindo no seu comportamento e, de repente, forçou-a a despir-se e se ela não o fizesse,
ela iria ser agredida de uma forma brutal.
Ela ainda tentou fugir, mas apercebeu-se que a porta estava trancada, entrou em pânico e
começou a gritar:
- Socorro, socorro, ajudem-me!
Apesar de ter gritado, ninguém a viu, nem ouviu.
Numa tentativa de a silenciar, ele voltou a agredi-la violentamente, atirando-a ao chão e, como
ele não conseguia fazer o que ele realmente queria, mandou-a embora e disse-lhe, de uma forma
ameaçadora, que se ela contasse alguma coisa do que tinha acontecido, ele iria atrás dela para
se vingar.
Assustada e fragilizada como estava, não apresentou queixa e nunca mais voltou àquele
emprego.
Como vítima que foi, ficou duplamente penalizada, perdendo também o seu emprego.
Numa situação de assédio sexual e moral no local de trabalho, as pessoas devem dirigir-se à
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego ou à Autoridade para as Condições do
Trabalho.
Em caso de agressão física devem fazer queixa à PSP ou GNR.
Autoria: Edinilson Baessa, Fátima Vaz, Kenilson Martins, Marley Gonçalves e Samuel Seme do 7º 1ª
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O assédio sexual e moral no local de trabalho

Era uma vez uma empregada de mesa que trabalhava num restaurante muito conhecido da
cidade onde vivia. Todos os dias saía a horas, era uma funcionária empenhada e exemplar. Um
dia, o seu patrão pediu-lhe para ficar até mais tarde e ela aceitou.
Passados 30 minutos do fecho do estabelecimento, o patrão começou a aproximar-se dela e a
agarrá-la, tentando beijá-la enquanto a apalpava. Ela conseguiu agarrar uma colher de pau e
bateu-lhe com tanta força que conseguiu que ele a largasse. Assustada e ainda com as pernas a
tremer, correu o mais depressa que conseguiu até chegar a casa.
No dia seguinte, apesar de estar chocada com o que lhe tinha acontecido, a empregada dirigiuse à Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego e após ter sido aconselhada dirigiu-se
também à Autoridade das Condições do Trabalho para verificação da situação.
O patrão tendo noção do que tinha feito, fugiu da cidade. A empregada depois apresentou
queixa à polícia. O caso não ficou esquecido e um mês depois, a polícia conseguiu encontrá-lo.
Ainda hoje está preso porque se verificou que o patrão tinha tido mais casos de assédio e violação
com outras empregadas e o seu caso de assédio foi mais um a somar aos crimes que já tinha
cometido. Quem importunar outra pessoa com práticas sexuais é punido com pena de prisão.
Autoria: Ângelo Mabessa, Diogo Santos, Francisco Cabanas, Genabu Baldé e Micael Gomes do 7º 6ª
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ESCOLA ES 2,3 D. FILIPA DE LENCASTRE

Os trabalhos realizados pelas alunas e alunos para os cartoons:

Os trabalhos realizados pelas alunas e alunos para as bandas desenhadas:
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5. Comissão de avaliação
A comissão de avaliação foi constituída por representantes da CITE, representantes da Associação
EPIS, representantes dos CTT e representantes do pessoal docente. A Escola Miguel Torga, optou por
ter também um/a representante de aluno/a.
Os trabalhos foram avaliados através de grelha de avaliação e de acordo com os seguintes
critérios: o espírito de equipa; abordagem sobre as temáticas de igualdade; a criatividade na
escrita e no design, com uma escala de 1 a 4 pontos.
A comissão de avaliação avaliou os melhores trabalhos e foram premiados de acordo com os
critérios estabelecidos no âmbito do projeto: O desenho do logótipo do projeto, recebeu o
logótipo personalizado numa folha de “O Meu Selo” e o Cartoon personalizado através do “Meu
Postal”, oferecidos pelos CTT.
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Meu Selo - produto CTT - Correios de Portugal

O Meu Postal - produto CTT - Correios de Portugal

Todos/as os alunos e alunas receberam um certificado de participação no projeto-piloto.

6. Conclusões
As alunas e os alunos envolvidas/os no projeto-piloto transmitiram estar muito satisfeitos/as com a
participação nas atividades do projeto, nomeadamente nas sessões de sensibilização sobre as
temáticas abordadas relativamente à igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no
mercado de trabalho, como nas sessões de monitorização dos trabalhos.
As temáticas de igualdade e não discriminação foram uma fonte de inspiração para a conceção
dos trabalhos das alunas e dos alunos, com o acompanhamento e monitorização do pessoal
docente nas duas escolas.
Nas sessões de sensibilização temáticas, verificou-se que a masculinidade está associada à carreira
e a feminilidade ainda se encontra ligada ao papel social de género da mulher no apoio à família
e aos cuidados dos dependentes. A exclusão das mulheres em algumas profissões e em lugares de
direção impede muitas vezes as mulheres de aumentar a sua autoestima, os seus objetivos no
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mundo laboral. Muitas vezes, as mulheres têm a necessidade de mostrar a sua capacidade de
trabalho para se tornar mais visível o seu trabalho.
O pessoal docente dos agrupamentos escolares foram muito sensíveis ao projeto-piloto mostrando
interesse em novas atividades nas escolas e considera-se que tiveram um papel essencial no
combate às desigualdades de igualdade de género na orientação vocacional e na tomada de
consciência de promoverem mais atividades no plano curricular.

As entidades envolvidas no projeto mostraram interesse em continuar a promover mais iniciativas
conjuntas nas escolas, sobre as temáticas de igualdade e não discriminação entre mulheres e
homens no mercado de trabalho.
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Entidades parceiras:

Agrupamentos de escolas:

Página 19 de 19

