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Lugares de Poder, Género e Paridade: Uma análise sociológica à construção 
da igualdade substantiva no poder local 

 

 

Resumo 
 

A esfera política é, porventura, o domínio da sociedade onde se regista o maior 

gender gap. Muito embora o cenário político se tenha vindo a alterar paulatinamente 

nos últimos anos, esta situação persiste particularmente no que diz respeito aos lugares 

de poder e tomada de decisão. Este trabalho propõe-se caracterizar a ocupação do cargo 

de Presidente de Junta de Freguesia em Portugal, em perspetiva de género, na 

atualidade. A metodologia de natureza quantitativa, extensiva, descritiva e ex post fact 

assente em observação documental e recolha de dados através de um inquérito por 

questionário on-line, permitiu chegar a uma população dispersa e de grande dimensão:  

o conjunto de titulares de cargo de Presidente de Junta de Freguesia em território 

nacional, em janeiro de 2018.  

Este trabalho possibilitou concluir que regulação jurídica, substancial para 

ocupação de cargos políticos em circunstâncias iguais, continua ainda a contribuir para 

a discriminação. Os usos do tempo e a desigual partilha de responsabilidades concorrem 

para a assimetria de género na participação política e formação do capital político, 

componente fundamental para a ocupação de lugares de poder e tomada de decisão. A 

estrutura de género está ainda bastante enraizada na sociedade portuguesa, em 

particular no poder político, e a introdução de medidas de ação positivas, como as 

quotas, por si só, não produzem os efeitos almejados, como seria expectável, à 

efetividade da igualdade substantiva. 
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Power positions, Gender and Parity: A sociological analysis of the 
substantive equality in local power 

 

 

Abstract 
 

The political sphere is perhaps the domain of society with the largest gender gap. 

Although the political scene has been changing gradually in recent years, this situation 

persists particularly with regard to places of power and decision making. This paper 

intends to characterize the current occupation of the position of Junta de Freguesia in 

Portugal. The quantitative, extensive, descriptive and ex post fact methodology, based 

on documentary observation and data collection, through an online questionnaire 

survey allowed us to reach a large and dispersed population: the set of office holders of 

Junta de Freguesia in the national territory, in January 2018. This work made it possible 

to conclude that legal regulation, substantial for the holding of political office in equal 

circumstances, still contributes to discrimination. The uses of time and unequal sharing 

of responsibilities contribute to gender asymmetry in political participation and the 

formation of political capital, a fundamental component for the occupation of power 

and decision-making. The gender structure is still quite rooted in Portuguese society, 

particularly in political power, and the introduction of positive measures such as quotas 

alone does not produce the desired effects, as expected, on the effectiveness of 

substantive equality. 

 

Key words 

power and decision making, gender, parity, conciliation 
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Introdução 

A inclusão do debate sobre a(s) desigualdade(s) de género nas agendas políticas 

tem vindo a intensificar-se, despoletando o interesse e desenvolvimento de estudos 

que contribuam para aprofundar o conhecimento sobre as assimetrias de género e o 

porquê da persistência dessas mesmas desigualdades perante os direitos adquiridos 

nos Estados de Direito democráticos.  

Portugal assistiu nos últimos dez anos a mudanças estruturantes no que 

respeita à definição e implementação de medidas de ação positivas para a promoção 

da igualdade substantiva (Rêgo, 2012) nomeadamente, na participação cívica e 

construção de uma esfera política mais paritária, quer ao nível da entrada de mulheres 

na política, quer na ocupação de lugares de poder e tomada de decisão, o domínio  

onde a presença de mulheres é muito reduzida. 

A esfera política em particular, os lugares de poder e tomada de decisão é, na 

atualidade, onde se regista o maior gender gap. Porém, o cenário político tem vindo a 

alterar-se paulatinamente, embora a diferentes ritmos nos diferentes órgãos de 

governança. As Presidências de Junta de Freguesia em Portugal, sua expressão máxima 

do poder ao nível local, são ocupadas em grande maioria por homens, tratando-se este 

do lugar de poder onde se verifica maior assimetria de género do país (CIG, 2017). 

  É do processo gerador de desigualdades entre géneros e nos efeitos práticos 

destas desigualdades, que impedem o acesso a lugares de poder e tomada de decisão, 

mas também das mudanças que se estão a operar na sociedade portuguesa, que 

procuram amenizar as assimetrias de género, que se ocupa este trabalho. Em concreto 

visa compreender e identificar fenómenos reprodutores de desigualdade entre 

homens e mulheres no acesso ao cargo político de Presidente de Junta de Freguesia, 

no contexto atual, decorridos mais de 10 anos da implementação da Lei da Paridade 

em Portugal. Tratando-se de um cargo político, em que os cidadãos são eleitos por 

sufrágio universal, importa ter presente que a vontade dos eleitores, expressa no voto, 

tem um papel determinante nos resultados globais da ocupação dos lugares de poder. 

Não obstante, esta componente não será objeto de análise deste estudo, o qual incide 
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no processo a montante do escrutínio eleitoral, procurando nele identificar fenómenos 

perpetuadores das assimetrias de género nos lugares de poder no poder local.  

Reconhecendo que têm sido adotadas estratégias para colmatar esta assimetria 

revelou-se pertinente explorar a existência de oportunidades que favorecem, e outros 

aspetos que impedem, a consolidação da igualdade substantiva na ocupação de 

lugares de poder e tomada de decisão no Poder Local, em particular na análise da Lei 

da Paridade. Importa compreender porque persistem diferentes formas de dominação 

ilegítimas nas sociedades modernas, que se governam e organizam sob a égide da 

igualdade e quadros legais que delimitam a igualdade entre todos os seres humanos. 

Como refere Foucault (1979), 

 

Trata-se […] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações 

[…] captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, 

principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o organizam 

e delimitam (Foucault, 1979, p.182). 

 

Para além da pertinência do tema, este trabalho é inédito na medida em que a 

revisão da literatura não permitiu identificar estudos anteriores sobre a ocupação 

deste lugar de poder nas Freguesias de Portugal, em perspetiva de género, tão pouco 

com a exaustividade que aqui se procurou trazer. Justamente, são as especificidades 

da ocupação do cargo de Presidente de Freguesia, que regulam a ocupação deste 

cargo político e condicionam, de alguma forma as vidas dos seus titulares, que nos 

mereceu um olhar em profundidade. Subjacente a todo este trabalho de investigação 

esteve a vontade de contribuir para aumentar o conhecimento sobre a realidade 

portuguesa no que respeita às assimetrias de género nos lugares de poder e tomada 

de decisão nas freguesias de Portugal. 

A curiosidade sociológica e reduzido interesse que o estudo sobre a ocupação 

dos lugares de poder nas autarquias, ao nível das freguesias de Portugal tem merecido 

à escala nacional, suscitou o interesse pelo estudo desta temática e conduziu-nos pelos 

caminhos de uma investigação que procurou dar resposta a um objetivo geral que 

consiste em identificar fatores inibidores e potenciadores que concorrem para o 
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processo de construção da igualdade substantiva na Presidência das Freguesias de 

Portugal, em perspetiva de género. Para este objetivo, contribuiu, de modo específico, 

a identificação das mudanças ocorridas na ocupação da Presidência das Freguesias de 

Portugal nos últimos 16 anos, a análise à Lei da Paridade e aos estatutos dos Eleitos 

Locais. A caracterização do perfil social dos Presidentes de Juntas de Freguesia, em 

exercício de funções em 2018, a identificação das diferenças e semelhanças nas 

trajetórias de vida dos homens e mulheres que ocupam este cargo político e o 

conhecimento das perceções destes sobre o efeito de género nas suas vidas, quer na 

trajetória política, quer na conciliação entre a vida política e as outras dimensões da 

vida: trabalho, família, pessoal e amizades, reveste-se de originalidade dada a escassez 

de trabalhos sobre estes aspetos ao nível das freguesias em Portugal. 

A par da observação documental, o conjunto de titulares do cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia em território nacional, em 2018, foi a população 

selecionada para análise aprofundada. A sua dimensão, assim como a dispersão 

geográfica fundamentaram a opção por uma metodologia eminentemente 

quantitativa, extensiva e descritiva. A recolha de dados através de um inquérito por 

questionário eletrónico auto-administrado, revelou-se a mais adequada para chegar a 

uma população dispersa e de grande dimensão, permitindo, no final, responder aos 

objetivos da investigação. Junto da unidade de análise procurou-se, o mais possível, 

recolher informação assente numa perspetiva holística, sobre as várias dimensões que 

perpassam as vidas destes atores políticos, mas que jamais esgota a temática em 

estudo, que, por limitações várias, impossibilitou a combinação das metodologias 

quantitativa e qualitativa. 

 O trabalho encontra-se estruturado em duas partes. A primeira parte reporta 

ao enquadramento teórico, subdividindo-se este em três capítulos. O poder ocupa o 

primeiro capítulo, seguindo-se o segundo capítulo onde se define o conceito de género 

e se revisitam as principais teorias com enfoque nas teorias contemporâneas. O 

terceiro capítulo aborda o tema da igualdade, seus entendimentos e mudanças, o 

género enquanto fator diferencial de acesso ao poder, bem como o conceito de 

paridade. 
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A segunda parte define a estratégica metodológica e operacionalização 

empírica. O quarto capítulo apresenta o problema geral, a pergunta de partida bem 

como os objetivos.  Deste fazem ainda parte a descrição da metodologia adotada e as 

técnicas de tratamento e análise dos dados, finalizando com um conjunto de 

considerações éticas que se afiguram particularmente relevantes. Os resultados da 

análise dos resultados apresentam-se no capítulo quinto. Na primeira secção 

apresenta-se a distribuição de homens e mulheres em lugares de poder e tomada de 

decisão, aos níveis de Portugal e União Europeia, bem como a evolução da ocupação 

das Presidências de Freguesia, em perspetiva de género, nas freguesias de Portugal, 

desde 2001 a 2017. Relativamente às últimas autárquicas, realizadas em 2017, 

apresenta-se uma análise por freguesias e NUTS II baseada principalmente em dados 

nos resultados eleitorais. A discussão do enquadramento legal dos diplomas que 

regulam as eleições e ocupação dos cargos políticos no poder local toma também lugar 

neste capítulo. A segunda secção deste capítulo ocupa-se da caracterização do perfil 

social dos inquiridos, em 2018, das diferenças e semelhanças nas trajetórias de vida de 

homens e mulheres destes Presidentes de Junta de Freguesia e das suas perceções 

sobre o efeito de género na vida política e na conciliação entre esta e a vida privada.  

Na última secção discutem-se os resultados da investigação. Este trabalho 

termina com conclusões principais e sugestões para futuros trabalhos no âmbito da 

temática analisada. Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas e os apêndices. 

Face ao campo de estudo, em constante mudança, o principal contributo é 

aprofundar o conhecimento de uma realidade pouco conhecida, compreender com 

maior profundidade as assimetrias de género e que possa suscitar dúvidas e reflexões 

sobre as estratégias para combater as desigualdades e consequentemente, consolidar 

a igualdade substantiva. 
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Parte I – Enquadramento Teórico conceptual 

 

Olhar hoje para o Poder Local em perspetiva de género, traduz-se em 

contemplação de uma realidade complexa e dinâmica. A dualidade, por vezes 

contraditória, entre medidas promotoras de direitos fundamentais e os valores 

ancestrais que permanecem ainda vincados na nossa cultura, é desafiadora e 

desafiante ao olhar do Sociólogo. Recorrendo aos contributos de investigadores que 

estudaram, analisaram e trabalharam temas que aqui convêm neste estudo, 

apresenta-se a revisão bibliográfica considerada relevante para a compressão do 

problema em estudo e fundamentação do trabalho empírico. Nesta primeira parte do 

trabalho, que se desdobra em três capítulos, o primeiro ocupa-se do Poder nos 

sentidos e significados que pode assumir e que importaram para este trabalho: o 

poder institucional burocrático do Estado, do qual faz parte o poder local e a 

representação do poder na figura do Presidente de Junta de Freguesia, designando-se 

de “fim da linha” na relação de poder entre o Estado e os cidadãos, que serviram de 

base teórica para a compreensão das relações de poder entre o Estado e os cidadãos, 

que medeiam os processos de construção da igualdade substantiva e que se 

materializam na esfera pública. 

No segundo capítulo concede-se espaço à retrospetiva sobre as questões de 

género, a emergência do género enquanto conceito e suas reconfigurações, iniciando-

se com uma revisão dos principais contributos teóricos. 

 No terceiro capítulo explorou-se o princípio da igualdade, a aquisição deste 

princípio enquanto direito legal e o processo de consolidação enquanto direito factual; 

tomaram ainda lugar neste capítulo as mudanças que têm emergido em matéria de 

promoção da igualdade entre homens e mulheres, à conta de discriminações positivas, 

que adquiriram importância extrema na IV Conferência Mundial das Nações Unidas 

sobre as Mulheres, em 1995, (ONU, 1995) em matéria de acesso ao poder. A última 

secção deste capítulo dedicou-se à revisão do processo de construção da democracia 

paritária em Portugal com enfoque na implementação e revisão da Lei da Paridade.  
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Capítulo I - Natureza e condições que animam o poder 
 

Embora as perspetivas sobre a natureza e efeitos do poder dividam os teóricos 

que se têm dedicado ao seu estudo (Weber, 1946; Foucault, 1979; Parsons, 1986; 

Russell, 1938) é denominador comum que este não existe per si, porquanto se trata de 

uma ideia cuja existência depende das relações entre pessoas e/ou grupos ( Foucault, 

1979 ; Fischer, 1992). 

Poder é um conceito nuclear para as ciências sociais, uma vez que permite uma 

melhor compreensão da realidade social, do funcionamento das relações entre os 

atores e, consequentemente, das dinâmicas e processos de mudança. Conceito 

polissémico, pelas suas interpretações várias e diferentes usos, ao poder associam-se, 

na perspetiva de Russell (1938) os fenómenos de dominação, coação e controlo, de um 

sobre outro ou coisa. Interpretado como a habilidade de indivíduos ou grupos em 

impor aos outros a sua vontade para concretizar os seus próprios interesses, é 

classificado por Russell (1990), "como a produção dos efeitos pretendidos" (p. 29). 

Presente nas relações humanas, implicando uma relação dicotómica 

dominante-dominado, desde cedo apontada por Weber (1946), o entendimento de 

poder assenta nas relações de dominação, nas quais o objetivo é a submissão para a 

concretização de interesses e através de quaisquer meios para os atingir. Para este 

autor clássico, poder é "a possibilidade de que um homem, ou um grupo de homens, 

realize sua vontade própria numa ação comunitária até mesmo contra a resistência de 

outros que participam na ação" (Weber, 1982, p. 211). Na definição de Parsons (1986), 

o poder é “a generalizada capacidade de assegurar o desempenho de obrigações por 

parte de unidades, num sistema de organização coletiva, quando as obrigações são 

legitimadas com referência ao seu impacto sobre metas coletivas” (p. 103). Também 

Fischer (1992) diz que o “poder surge como uma relação e uma realidade conflitual 

que opera um trabalho de oposição, de separação e de dominação entre os homens” 

destacando ainda o seu caráter universal e eterno “não existem sociedades sem 

poder” (pp. 87-88). 
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 Ao longo da história da humanidade encontram-se claras evidências da 

existência e perpetuação de poder de uns sobre outros, entre classes sociais, 

estatutos, grupos e demais formas de organização, cimentadas em critérios distintivos 

tais como etnia, cor, sexo, religião, capacidade económica, académica e outras, muitas 

das vezes exercido sob a forma da opressão e impelindo à submissão. 

Importa considerar que outros autores (Crozier e Friedberg, 1977; Foucault, 

1983; Giddens, 2000) e escolas, rejeitam a interpretação do poder enquanto 

mecanismo normativo de controle, opressão e submissão pois, tal como Rocha (2005) 

“o poder não pode mais ser visto como algo que simplesmente domina mas também 

como ele se insere sempre num jogo aberto e estratégico” (p. 284), encetando assim 

uma nova dimensão sobre a análise do poder, para a qual concorrem indivíduos 

dispostos à ação e alteração das ordens sociais, despoletando ruturas com as práticas 

tradicionais e conservadoras, originando mudanças. 

 

Poder político-administrativo: O Estado regulador das 
(des)igualdades 

O conceito de poder institucional político-administrativo, à luz de um dos três 

tipos de autoridade edificados por Weber (1946) – autoridade legal-racional é uma 

característica das sociedades modernas. A legitimidade deriva da crença de que 

determinado grupo assume o poder de forma legal. No caso português e de muitos 

outros países democráticos, os governantes, indivíduos que ocupam o poder, são 

eleitos pelo povo.   

 Nos estudos do direito o poder institucional, do Estado, procura regular a 

sociedade perante as desigualdades, económicas e sociais. É no Estado que reside a 

competência para elaboração de leis jurídicas e tomada de decisões, legitimada nos 

sistemas democráticos por sufrágio, que elegem os seus governantes e que lhes 

conferem autoridade para tomar decisões que a todos respeitam. Deste modo, o 

poder político não reside nos indivíduos que detêm lugares de poder, mas no Estado. 

 A amplitude de atuação do Estado na esfera social é decorrente da 

consolidação do Estado Democrático, embora a sua atuação se reconfigure, num 
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processo em construção, à medida que novos problemas emergem nas sociedades 

contemporâneas. 

 

As condições para o exercício do poder político 

Nos Estados democráticos o exercício da cidadania política reveste-se de uma 

natureza peculiar comparativamente aos direitos civis e sociais. Enquanto estes, 

adquiridos pela via da própria existência humana, consagrados nas Constituições, não 

carecem de uma ação ativa por parte dos cidadãos, isto é, o gozo dos direitos humanos  

concretiza-se de modo passivo; já o exercício da cidadania política, em matéria de 

direitos políticos, como são exemplos o direito de eleger e ser eleito para quaisquer  

cargos representativos e o direito de associação num dado grupo, necessitam de uma 

ação por parte dos cidadãos. Como refere Cabral (2000) “os atributos da cidadania 

política nunca são automáticos, mas sim algo que tem de ser exercido individualmente 

de forma ativa” (p. 87). Também o exercício da cidadania política se concretiza em 

gradações e intensidades diferentes. O direito político de eleger, que prescreve apenas 

uma atitude ativa pontual, bem definida no tempo e no espaço, no ato do escrutínio, 

exemplifica bem o exercício de um direito político elementar. Porém, a cidadania 

política não se exerce de forma igualitária e plena em todos os cidadãos (Cabral, 2000), 

tempos e espaços. Veja-se, a título de exemplo,  a situação da participação política em 

Portugal, que, registando valores elevadíssimos nas décadas de 70 e 80 do século XX, 

sob os efeitos da democratização despoletada pela Revolução de 25 de Abril de 1974, 

tem vindo a registar descidas muito significativas (Barreto, 2004), o mesmo se observa 

na participação em sindicatos (Cerdeira, 1997). 

 O direito à elegibilidade reveste-se de uma maior complexidade à sua 

concretização, pois a mobilização e atitude ativa dos cidadãos que procuram a 

concretização do mesmo é fundamental e muito mais intensa, e depende ainda de 

outros fatores ao nível micro e macro, internos e externos ao cidadão (Cabral, 2000). 

Enquanto fator interno, importa referir que para que ocorra um processo de 

socialização na política, concretamente, no exercício da cidadania política, na esfera 

pública, é condição indispensável a pré-disposição do individuo para participar 
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implicando isso necessariamente, a decisão do indivíduo em participar ativamente na 

política, a qual é “influenciada pela ambição pessoal, recursos e oportunidades” 

(Matland, 2005, p. 94). 

A decisão sobre participar no processo eletivo de cargos políticos, como refere 

Matland (2005), relativamente à análise ao processo de recrutamento legislativo, “é 

geralmente retratada como a decisão racional de um ator, porém, limitado às 

habilidades para prever resultados e estimar os benefícios possíveis e custos de ações 

específicas tomadas” (p. 94). A ambição pessoal é racionalmente moderada pela 

avaliação dos recursos que o candidato pode transferir para a campanha, realizando-se 

uma análise entre o potencial que certo indivíduo pode transferir e quão positivo pode 

ser a sua candidatura e as oportunidades que podem advir da sua participação no 

processo eleitoral. Já nesta primeira fase se verifica que existem mais homens do que 

mulheres, porque são estes que detêm mais recursos e foram socializados para o agir 

na esfera pública, para “fazer” política (Matland, 2005, p. 94). 

Para a decisão sobre a disponibilidade para uma participação política mais 

ativa, ingresso em listas político-partidárias e exercícios de cargos políticos, concorrem 

outros fatores. Como refere Bourdieu (2011) existem "condições sociais de acesso à 

política" (p. 196).  A participação política precede a constituição de um corpus político 

no indivíduo, que se constitui e consolida ao longo do tempo, no qual o conhecimento, 

saberes e experiências acumulados são constituintes essenciais, à semelhança do que 

se verifica em qualquer profissão. No contexto político são requisitos vitais os saberes 

e competências adquiridas nos campos académico, profissional e organizacional 

(Viegas & Faria, 1999) os quais, por sua vez, se instituem em capital político. Maior 

nível educacional, autonomia financeira e tempo disponível propiciam condições para 

uma maior participação na sociedade civil e política (Bourdieu, 1989, p. 164). O capital 

político constitui-se, deste modo, pelo capital cultural e social, aos quais Viegas 

acrescenta o capital económico, associando-se a capacidade de representar setores e 

grupos específicos da sociedade (Viegas & Faria, 1999). 

 A participação ativa na política advém, assim, de condições sociais que 

propiciam o desenvolvimento de “competência social e técnica que a participação 

ativa na política exige” (Bourdieu, 1989, p. 164), própria do agir político. “Nada é mais 
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natural do que o modo de pensamento e ação que é exigido pela participação no 

campo político […] o habitus do político supõe uma preparação especial” (Bourdieu, 

1989, p.165). 

 A aquisição de competências políticas resulta, por sua vez, de um processo de 

socialização, no qual se adquire e desenvolve um corpus: modos de pensamento, de 

linguagem, formas de estar, domínio da retórica e do debate (Bourdieu, 1989, p. 165). 

Neste campo não apenas são indispensáveis saberes e experiências naquilo que é do 

domínio político, mas também competências sociais e forte disponibilidade pessoal 

para todo o processo. Como cita o autor, “por exemplo, o tempo livre: a primeira 

acumulação de capital político é característica de pessoas dotadas de um excedente 

econômico que lhes possibilita subtrair-se às atividades produtivas, o que lhes permite 

colocar-se na posição de porta voz" (Bourdieu, 2011, p. 196). Certamente que todo o 

processo remete para questões de posse, poder, e do habitus político. Quanto mais 

desenvolvidas são estas competências mais os agentes políticos se aproximam da 

possibilidade de ocupar lugares de poder. 

 

Poder e partidos políticos 

 

 Segundo Moreira, citado por Mateus & Ramalho (2013), “os partidos políticos 

são organizações que lutam pela aquisição, manutenção e exercício do poder” (p. 6). 

Representantes do povo estabelecem a ligação entre todos os cidadãos e o sistema 

político e constituem-se concorrentes no jogo político, no acesso ao exercício de 

funções governativas, através de eleições, assentes na democracia pluralista, arrogam-

se como a principal fonte de recrutamento e seleção de cidadãos (Dahlerup, 2007) 

dispostos a integrarem listas candidatas às eleições para os diversos órgãos de 

governo. Os partidos políticos, detentores de um papel crucial na seleção dos 

candidatos, porquanto detêm o poder decisório na seleção de cidadãos para 

integração de listas de candidatura a eleições, têm sido aludidos como um dos 

principais fatores que condicionam o igual acesso, entre homens e mulheres, de 

oportunidade em aceder ao poder e à tomada de decisão (Martins & Teixeira, 2005). 
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As Freguesias e a proximidade do poder 

 O poder local define-se neste estudo por relação direta com o texto da 

Constituição da República Portuguesa de 1911 (art.º 66º) (CRP, 1911). Na parte III da 

Constituição da República Portuguesa de 1976, dedicada à organização do poder 

político, atribui-se ao poder local a designação de autarquias locais (art.º 235º) (CRP, 

1976). De facto, é após a Revolução de Abril de 1974 que se inicia o processo de 

reconfiguração do poder local. Com a implantação do regime democrático assiste-se a 

mudanças substanciais, onde se inclui a descentralização e autonomia municipal, 

transferindo total autonomia ao povo para a eleição dos órgãos autárquicos através do 

sufrágio direto e universal, concretizando-se esta mudança nas primeiras eleições 

autárquicas em 12 de dezembro de 1976 (Bilhim, 2004). O poder local consubstancia-

se no poder político, manifestação do poder do povo, princípio fundamental da 

democracia, (art.º 6º e 108.º da CRP, 1976), constituindo-se, segundo Mozzicafreddo, 

Guerra, Margarida, & Quintela (1991) no “elo final da cadeia de autoridade 

relacionada com o eleitorado” (p. 20). 

 Enquadrando-se num dos tipos de poder, definidos por Weber (1948), o poder 

institucional político-administrativo, é baseado no princípio do Estado Unitário 

descentralizado. Porém, tratando-se de uma unidade descentralizada do Estado, com 

autonomia política e administrativa, não é um órgão de soberania. Neste formato, 

segundo Fernandes, citado por M. M. Silva (2017), “o poder local em Portugal assenta 

numa democracia representativa, na mesma lógica do poder central, não como um 

contrapoder, mas como uma circunstância diversa de existência democrática” (p. 11), 

permitindo administrar os interesses que lhe são próprios a par de uma maior 

proximidade das populações. O reconhecimento efetivo do poder político das 

autarquias, para além de conferir o poder de sufrágio aos cidadãos e cidadãs que 

integram a autarquia, permite ainda que cada um destes se constitua elegível para 

ocupação de cargos políticos. Importa relembrar que antes da emergência do regime 

democrático, na eleição dos órgãos não participavam todos os cidadãos e nem todos 

podiam exercer cargos políticos. O ato do voto aos membros da Junta de Freguesia, 

restringia-se aos “chefes de família, homens casados que descontavam uma 
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determinada soma para impostos, e em certos casos, viúvas chefes de família” 

(Riegelhaupt, 1979, p. 508). 

 O poder local, frequentemente visto como sinónimo de autarquias locais, em 

Portugal está dividido em três níveis no continente: municípios, freguesias e regiões-

distrito, as quais gozam de autonomia administrativa e política. As freguesias fazem-se 

representar pelos órgãos colegiais da Assembleia de Freguesia, órgão deliberativo e 

Junta de Freguesia, órgão executivo. 

 O Presidente de Junta de Freguesia é o cidadão que se apresenta no topo da 

lista vencedora no ato eleitoral para a Assembleia de Freguesia (n.º1, art.º 24º - Lei n.o 

169/99, de 18 de Setembro) decorrente de sufrágio direto e universal, que se efetiva a 

cada 4 anos. A ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia é regulada pelo 

Estatuto dos eleitos locais (Lei n.o 29/87, de 30 de Junho) e o orçamento de Estado. 

Este diploma estatui o regime de ocupação dos eleitos no poder local para o cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia. 

A ocupação de lugares de poder e tomada de decisão nos órgãos de 

governação traduz-se num indicador de medida da paridade no poder político (EIGE, 

2017), onde se incluí o cargo de Presidente de Junta de Freguesia. Assim, o conceito de 

lugar de poder e tomada de decisão é fundamental neste trabalho e surge associado à 

Presidência das Juntas de Freguesia. 

Estudar as assimetrias na representação de homens e mulheres na esfera 

política, e na ocupação de lugares de poder, exige a incorporação do conceito de 

género através de uma retrospetiva no tempo, citando os avanços no estudo das 

diferenças entre os sexos, na incorporação das desigualdades enquanto objeto de 

análise nas ciências sociais e os contributos dos movimentos sociais realizados para 

colmatar estas mesmas desigualdades. Importa contextualizar no tempo a emergência 

dos estudos do género e a necessidade de incluir este conceito nas abordagens 

epistemológicas nos vários campos do saber, e no campo político, em particular. 
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Capítulo II - O género como perspetiva: avanços e (com)passos 
 

Não obstante as posições divergentes sobre a conceptualização do conceito de 

género, não raras vezes impregnadas de ideologias, a investigação sobre o 

conhecimento da posição relativa de homens e de mulheres, no espaço público e no 

espaço privado, tem contribuído para aprofundar o conhecimento sobre as 

desigualdades de género, as causas que as promovem, perpetuam e cristalizam as 

práticas sociais e as relações de poder. O próprio conceito sofreu mutações no decurso 

da história, acompanhando as mudanças dos comportamentos dos agentes sociais, 

contudo, as desigualdades persistem ainda entre homens e mulheres a vários níveis. 

 

As (re)configurações do entendimento de feminino e masculino 

 

Para uma melhor compreensão das assimetrias de género, enquanto categoria 

analítica, importa reportar ao tempo em que a visão da organização social assentava 

na distinção binária entre o feminino e o masculino, consolidando a ideia que 

estruturas biologicamente diferentes legitimam a existência de mundos distintos, 

associando as diferenças corporais a diferentes comportamentos. 

 As tentativas de explicação das diferenças entre homens e mulheres iniciam-se 

nas ciências naturais, mas também ocuparam a atenção das ciências sociais. Ao início, 

porém, fizeram-no sem se afastarem do paradigma dicotómico e legitimador das 

diferenças de comportamento, contribuindo até para institucionalizar a ideologia das 

desigualdades entre homens e mulheres (Amâncio, 2007). Rousseau (1762), concebe a 

mulher em função do homem, a sua ação deve ser para o homem, entrando em 

contradição com a sua própria visão de ideal democrático promotor da igualdade e 

liberdade dos indivíduos. Durkheim (1897), a propósito do efeito do sexo sobre o 

suicídio e o homicídio, aponta o menor desenvolvimento mental da mulher em 

comparação com o homem, contudo, destaca que a influência do sexo “é muito mais 

um efeito de causas sociais do que de causas orgânicas” (p. 364), justificado pelas 

diferenças de participação na vida coletiva entre homens e mulheres. 
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As profundas mudanças socioeconómicas na era pós-revolução industrial, a par 

das melhorias da qualidade de vida e desenvolvimento humano geraram mudanças 

nas formas de organização do trabalho, da vida familiar e pessoal, conduzindo a novos 

problemas sociais e desafios à ciência e ao debate político, obrigando a reformular os 

paradigmas de abordagem dos fenómenos sociais. O questionamento da ordem 

estabelecida, à conta dos ideais democráticos de inspiração iluminista, conduziu a 

novas formas de perceber a realidade e do lugar de cada indivíduo nas várias esferas 

da vida, pelo que os lugares do homem e da mulher não podiam excluir-se deste 

debate reflexivo.  

A proliferação de trabalhos etnográficos viriam a abalar a imagem do género 

nas sociedades ocidentais, conduzindo ao questionamento e à relativização sobre o 

que se assumia ser a ordem natural das coisas. Particularmente importante foram os 

trabalhos de Margaret Mead, que fundamentaram a natureza explicativa da cultura e 

dos processos de socialização nas diferenças entre os sexos e papéis sociais, 

”rejeitando a ideia de uma relação fixa entre sexo biológico e caráter de género” 

(Connell, 2009, p. 37). A antropóloga, através do estudo de várias culturas em Samoa 

(Nova Guiné) revela que as atitudes e comportamentos de homens e mulheres não são 

universais. Se é certo que encontra sociedades onde os papéis dos homens e das 

mulheres são exercidos de forma semelhante ao exercício nas sociedades ocidentais, o 

contrário também é verificável. As investigações de Mead sustentaram a ideologia dos 

movimentos feministas, decisivos no combate às desigualdades de género e apelo à 

rotura com o determinismo que legitimava essas mesmas desigualdades, assentes 

numa ordem natural.  Assim sublinha Puleo, citada por Rocha (2007), quando afirma 

“que concebia todas as diferenças entre os sexos como revelações das respetivas 

essências masculinas e femininas que, enquanto essências, eram consideradas, como é 

de supor, invariáveis e universais” (n.p.). Porém, a relativização do género contribuiu 

também para o desenvolvimento da teoria em torno dos papéis sexuais, segundo a 

qual, “o comportamento social das pessoas reflete a conformidade com normas 

culturais para as posições sociais que ocupam” (Connell, 2009, p. 37). Segundo Parsons 

(1951), constata-se a anuência das diferenças de papéis bem definidos no seio da 

família, assentes em diferenças biológicas e anatómicas. Através da divisão sexual do 
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trabalho, a família funciona de forma mais eficiente; as mulheres desempenham 

papéis mais expressivos facultando assistência, segurança e apoio emocional às 

crianças e os homens asseguram o sustento da família, cumprindo assim o seu papel 

instrumentalista. Só através desta divisão sexual do trabalho se garante a 

solidariedade da família, condição necessária para o sucesso da socialização e a 

manutenção da ordem social (Giddens, 2004, p. 116). A teoria dos papéis sexuais 

justificaria assim a prevalência do masculino sobre o feminino, reforçando a dicotomia 

dos opostos, necessários à ordem social: 

 

o homem com a atribuição do papel de trabalhador ‘detentor’ do posto de trabalho 

extradoméstico, e a mulher vista como ‘dona de casa’ e ‘servidora do lar’ 

dependente e ‘protegida’ pela autoridade masculina, mantendo a função de cuidar 

material e afetivamente do marido e dos filhos e ficando, na prática, arredada dos 

processos de trabalho extradomésticos e participação social e política na esfera 

pública (M. C. Silva, 2016, p. 37). 

 

A escola estrutural-funcionalista viria a ser acusada de conservadora e 

promotora da cristalização do binário feminino-espaço casa/privado e masculino 

espaço trabalho/público, sobretudo por parte das feministas. Estavam assim lançadas 

as bases para a análise das desigualdades entre homens e mulheres, assentes nos 

sentidos valorativos atribuídos a funções e papéis sociais, distintivos entre géneros. 

 A contenda pela igualdade, com incidência na participação na esfera política e 

pela criação de leis que salvaguardassem os direitos civis e jurídicos das mulheres, 

traduziu-se na conquista pelo direito ao voto e outros direitos tais como “os direitos de 

propriedade, divórcio, educação, serviços de saúde, autonomia relativamente ao 

marido” (Teixeira, 2016, p. 20). Estes desenvolvimentos, despoletados por movimentos 

feministas, foi mais tarde designado por primeira vaga do Feminismo ou feminismo 

liberal. A conquista do direito à participação política, pelo sufrágio, marca de forma 

indelével a “entrada das mulheres na esfera pública e [a] quebra das amarras que as 

prendem à esfera privada” (Teixeira, 2016, p. 21). Embora centradas nas desigualdades 

sentidas pelas mulheres, as feministas liberais convergiram mais esforços na conquista 
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pelos direitos iguais, através de mudanças de legislação, do que propriamente na 

procura das causas que originam as desigualdades (Giddens, 2004, p. 117).  

Simone de Beauvoir é também figura inolvidável neste domínio. Na sua obra O 

Segundo Sexo (1949), fornece a distinção inequívoca entre o paradigma 

essencialista/determinista da abordagem do “diferencialismo humano como forma 

natural de organização social” (Rocha, 2007, n.p.) e as novas abordagens do fenómeno 

da desigualdade entre os sexos, que tomam como fatores explicativos a cultura e os 

processos de construção social do que é ser homem e ser mulher, imagem socialmente 

construída a partir dos corpos diferentes biologicamente. Simone de Beauvoir escreve 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

económico define a figura que reveste no seio da sociedade a fêmea humana; é o 

conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o 

que se classifica de feminino (Beauvoir, 1967, p. 9). 

 

Desde então a ideia da diferença natural é cada vez mais contestada, 

principalmente pela psicologia evolutiva, que exclui os efeitos da lógica social, 

autónoma da lógica genética, com forte influência nos modos de ser e estar (Connell, 

2009, p. 52).  

Surgido em meados do século XX, o conceito de género consolida-se na 

segunda metade do mesmo, muito à conta dos movimentos feministas, em concreto, 

na segunda vaga do feminismo. Apresentando argumentos assentes nas relações de 

poder, originárias na ordem patriarcal, as feministas radicais procuraram explicações 

para as causas das desigualdades de género, identificando a “família como uma das 

fontes primárias de opressão das mulheres na sociedade [e que] os homens exploram 

as mulheres pois contam com o trabalho doméstico gratuito realizado pelas mulheres 

em casa” (Giddens, 2004, p.117), confinando-as ao espaço privado. Traduzida numa 

forma de exploração e controle sobre as mulheres, a participação em cargos de poder 

e influência na sociedade, presença no espaço publico, é-lhes negada pelos homens 

(Giddens, 2004). 
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Os estudos sobre o género e as desigualdades hoje 
 

 As teorias clássicas e modernas abordaram o género numa perspetiva binária e 

sectorial, procurando explicar as diferenças de género e as desigualdades sociais pelas 

relações de poder, teorias do patriarcado, organização do trabalho, teorias marxistas e 

funcional-estruturalistas. 

Beneficiando do acumular do conhecimento nesta matéria ao longo da história, 

e assistindo às mudanças sociais, os estudos mais recentes tecem novos modos de 

abordagem insistindo nomeadamente numa perspetiva transversal. Destacam-se aqui 

as teorias integrativas, que formulam o género enquanto estratificação e estrutura 

social, adotando visões multidimensionais na sua análise. Acker, citada por Risman 

(2018) mostrou como o “género está profundamente incorporado na estrutura 

organizacional das organizações - a própria definição de empregos e hierarquias 

organizacionais são construídos para tirar proveito daqueles que não têm 

responsabilidades de cuidado (historicamente homens)” (pp. 27-28).  Slaughter vem 

argumentar no mesmo sentido, afirmando que as mulheres não podem alcançar o 

sucesso porque este exige disponibilidade total, só alcançado por quem não tem 

ninguém ao seu cuidado. Os “locais de trabalho que exigem compromisso 24 horas por 

dia, 7 dias na semana, presumindo-se que os trabalhadores têm esposas, ou não 

precisam deles […] o patriarcado é construído na lógica cultural das nossas 

Instituições” (citada por Risman, 2018, p. 28).  

Lorber, em Paradoxes of gender  dá uma visão global dos estudos com enfoque 

na desigualdade entre homens e mulheres, nos vários aspetos da vida, desde a vida 

familiar, o trabalho doméstico, a religião, cultura e local de trabalho (Lorber, 1994). A 

autora define género como uma instituição social historicamente estabelecida, que 

criou e perpetuou diferenças entre homens e mulheres, consolidando-se numa ordem 

justificativa das desigualdades. 

Risman oferece-nos uma teoria que integra os níveis de análise individual, 

interacional e macro. Conceptualizar o género como um sistema de estratificação tem 

reunido consensos na Sociologia. Analisar o género sob esta perspetiva tem mostrado 

que falar de género não é falar apenas de diferenças, mas de distribuição de poder, 
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propriedade e prestígio (Risman, 2018, p. 29). Segundo a autora “género não é apenas 

traços de personalidade, mas um sistema social que restringe e incentiva o 

comportamento padronizado e envolve desigualdade” (Risman, 2018, p. 29). Já 

Connell (2009), propõe a definição de género enquanto uma estrutura social, centrada 

na arena reprodutiva, que veicula as distinções reprodutivas entre os corpos para o 

processo social. Afirma a autora:  “Género, tal como outras estruturas sociais, é 

multidimensional; não é apenas sobre identidade, ou apenas sobre o trabalho, ou 

apenas sobre o poder, ou apenas sobre a sexualidade, mas todas essas coisas de uma 

só vez” (Connell, 2009, p. 11). 

 Em Portugal os estudos sobre o género iniciam-se tardiamente (Amâncio, 

2003), na década de 90 do século XX. Ainda assim, têm proliferado com grande 

intensidade nas últimas décadas, beneficiando em grande parte de um conjunto de 

medidas estratégicas para aumentar o conhecimento das realidades vividas pelos 

homens e pelas mulheres e para mitigar as desigualdades (Perista, 1999). 

 Virgínia Ferreira, simpatizante da escola francesa, que adota o conceito de 

“relações sociais de sexo" em detrimento do conceito de género, sustenta que as 

relações entre homens e mulheres atravessam as várias dimensões da vida, 

profundamente interligadas, da realidade social, quer se trate da instituição familiar, 

quer da profissional, e consequentemente introduz-lhes condicionalismos objetivos. 

(Ferreira, 2007). Como se pode constatar nos estudos mais recentes, tem-se procurado 

alargar a investigação a outras vertentes, onde o género está presente. Trata-se de 

insistir numa perspetiva multidimensional sobre a vida dos homens e das mulheres, 

analisando não só a ordem social, que ainda perpetua as desigualdades, mas também 

as mudanças significativas que têm vindo a ocorrer nas relações entre homens e 

mulheres.  

 As atividades realizadas na vida quotidiana caracterizam-se pela rotina e 

regularidade, traduzindo-se nas ações do dia-a-dia. Este tema tem vindo a ganhar 

relevância nas ciências sociais. Há, contudo, um elemento fundamental a ter em conta 

na análise da vida quotidiana: os papéis sociais. Os indivíduos detêm vários papéis 

sociais, cumulativos, e a vida quotidiana é um cenário onde se encontram e intercetam 

esses mesmos papéis, ou como diria Lahire, tipos de diferenciações sociais ligadas a 
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condições de existência diferentes (Lahire, 2004, p. 36). Heloísa Perista (2000) 

identifica os diferentes usos do tempo como um fator de diferenciação social entre 

homens e mulheres já que “homens e mulheres partem e repartem desigualmente os 

seus tempos e tarefas diárias entre atividades remuneradas e não remuneradas” (p. 3), 

acrescenta ainda que  “a posição que cada indivíduo ocupa por referência ao recurso 

tempo […] não apenas no quotidiano, mas ao longo da sua trajetória de vida, [...] 

resulta em mais um fator de diferenciação social” (Perista,2000, p.3).  Como refere a 

autora, é indispensável identificar e conhecer os usos que se fazem do tempo 

 

 Se o tempo é usado de forma diferenciada entre géneros, também o será entre 

pessoas de diferentes gerações, com diferentes profissões, em diferentes regiões de 

residência, com diferentes estruturas familiares e diferentes modos de vida. Cada 

uma destas formas, cada uma destas situações será, certamente, reveladora de 

outras tensões, de outras discriminações (Perista, Maximiano, & Freitas, 2000, p.6). 

 

 Também Anália Torres (2018) dá conta da relevância do estudo dos usos do 

tempo e das reconfigurações das feminilidades e masculinidades despoletadas por 

fatores como “classe, idade, escolaridade, a cultura em que se nasce, a cultura em que 

se vive e a pressão social para se agir “como homem” ou “como mulher”” (p. 37). No 

estudo que a mesma autora coordenou, que dá por título Igualdade de género ao 

longo da vida, refere-se a importância que tem sido dada nos últimos tempos à 

conciliação entre o trabalho e a família, porém, a autora, refere que pouco se tem 

refletido sob esta relação na perspetivada da igualdade de género. A autora verifica 

ainda que as fases da vida comportam exigências e graus de intensidades distintas, 

designando de rush hour of life a fase em que a “relação entre vida profissional, 

responsabilidades familiares e vida pessoal [é a fase] em que as pessoas se sentem 

pressionadas por exigências contraditórias e de difícil resolução” (Torres, 2018, p. 152). 

O avanço da individualização do ser humano, em que este passa a ser a unidade 

central do social, em detrimento do coletivo, traduz-se em mais exigências que se lhe 

impõem. São lhe exigidas mais competências em diversas áreas e esferas da vida 

resultando em conflitualidades, pois tal como refere Pais (1986), “no quotidiano 

experimentam-se tensões, conflitos, posições ideológicas, mudanças [e] crises” (p.11). 
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Como também refere Beck 

 

a espiral de individualização também se manifesta no interior da família de maneira 

acelerada, pois seus membros são influenciados pela inserção no mercado de 

trabalho, formação e mobilidade social. É um equilibrar-se entre exigências 

profissionais, necessidades de qualificação profissional continuada, obrigações com 

crianças e vida doméstica (citado por Herweg, 2010, p. 422). 

 

O mesmo autor, também citado por Giddens, aponta a existência de “um 

conflito latente entre a família, o trabalho, o amor e a liberdade de prosseguir 

objetivos individuais” (2004, p. 195). 

A massificação da entrada da mulher no mercado de trabalho e nas academias, 

até então lugares ocupados maioritariamente por homens, já que estas estavam 

confinadas ao espaço do lar e da família, veio despoletar a necessidade de repensar 

este fenómeno dado que a entrada da mulher nestas esferas não se realizou de forma 

paritária, aspeto que ainda hoje se verifica. Embora se assista a uma maior 

permeabilidade de alguns espaços às mulheres, como no mercado de trabalho, os 

cargos ocupados por estas não são os mesmos que os homens ocupam nem salários 

iguais se verificam, gerando assim a consciencialização da existência de desigualdades 

sectoriais entre homens e mulheres em vários domínios. 

É certo que a situação em várias áreas tem vindo a reconfigurar-se em Portugal. 

Em 2018, 50,3% das mulheres em idade ativa participavam no mercado de trabalho 

em situação muito próxima à dos homens (60,1%) (PORDATA, 2019). Portugal destaca-

se como um dos países da Europa em que se verifica maior proporção de agregados 

familiares em que os dois membros do casal trabalham a tempo inteiro (CIEG, 2019) 

contudo, quando analisados outros indicadores no mercado de trabalho como o 

salário ou os tipos de funções e cargos ocupados, verifica-se que existem ainda 

assimetrias significativas e alguns contrassensos, verificando-se a existência de mais 

mulheres (61,7%) com o ensino superior completo do que homens (38,3%) (CIG, 2019). 

Contudo, ao contrário do que seria expectável, os avanços na legislação laboral e 

medidas sociais de apoio à família não foram suficientes para a promoção plena da 

igualdade entre homens e mulheres, porquanto uma esfera da vida não acompanhou 
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ao mesmo ritmo as mudanças operadas nas outras dimensões da vida: a esfera 

doméstica. Aliás, como refere Torres (2018), algumas das medidas concretas, como o 

aumento da participação feminina no mercado de trabalho, meta da União Europeia, 

produziu efeitos contrários e penalizadores, já que as mulheres passaram a acumular 

trabalho da sua atividade profissional com o trabalho não pago, o trabalho realizado 

na esfera doméstica. Ao contrário, “os homens não aumentaram a participação na 

esfera doméstica e nos cuidados à família na mesma proporção em que as mulheres 

passaram a fazer parte do mercado de trabalho” (p.152). Consequentemente não resta 

às mulheres muito mais espaço no seu tempo para a realização de outras atividades. 

 No que concerne aos lugares de poder e tomada de decisão a realidade é ainda 

mais assimétrica. A presença de mulheres nos conselhos de administração das maiores 

empresas cotadas em bolsa é ainda muito reduzida, situando-se nos 21,6% (CIG, 2919). 

Na administração pública, as mulheres representam apenas 26,7% nos cargos de 

dirigente de 1.º grau e 40,8% nos cargos de dirigente de 2.º grau (CIG, 2019), embora 

existam mais mulheres a trabalhar na função pública do que homens.  Na liderança das 

Universidades Portuguesas existem apenas 3 reitoras (Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas, 2018). 

Finalmente, na arena política, e concretamente no que concerne aos lugares de 

poder e tomada de decisão constatou-se que em Portugal, nunca uma mulher ocupou 

o cargo de Presidente da República e a única Primeira Ministra, Maria de Lourdes 

Pintasilgo, no V Governo Constitucional, de 31 de Julho de 1979 a 3 de Janeiro de 

1980, não foi eleita por escrutínio, tendo sido indigitada pelo Presidente da República, 

General Ramalho Eanes, aquando da crise política a que se assistia no país num 

período conturbado (Tavares, 2010) em que se aguardava por novas eleições. 
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Capítulo III – Poder e género: como operacionalizar a igualdade, 
direito fundamental? 

 

A partir final do século XVIII os Estados de direito, adotaram constituições que 

incorporaram nos respetivos textos o direito à igualdade como premissa fundamental. 

Porém não veio a refletir-se de forma efetiva, no gozo pleno da igualdade por toda a 

humanidade (Organização das Nações Unidas-ONU). O princípio da igualdade, 

aquando da sua incorporação nas constituições liberais, definia-se como um conceito 

formal que co-existia a par de desigualdades que afetavam grupos de pessoas com 

determinadas características, como é o caso das mulheres, dos negros, pessoas de 

baixa instrução e pessoas que praticavam determinadas religiões.  

A Assembleia Geral da ONU, na senda das atrocidades cometidas contra o ser 

humano durante a 2ª Guerra Mundial proclama, em 10 de dezembro de 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (ONU, 1948). Naquele que se viria 

a traduzir num instrumento de reconhecimento universal pela defesa da dignidade 

humana, são firmados, no artº 1.º, os direitos de liberdade e igualdade, quer em 

dignidade quer no acesso ao que exista ao dispor do ser humano. É ainda, no artº 2.º, 

consagrado o direito à invocação dos direitos, explanados no documento citado, “sem 

distinção alguma, nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 

opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento, ou 

de qualquer outra situação” (ONU, 1948). 

A desigualdade no acesso a direitos tem acompanhado as mulheres ao longo 

dos tempos, porém a consciência desta desigualdade tem vindo a aumentar, ganhando 

uma expressão mundial a partir da segunda metade do século XX. Apesar das 

transformações sociais que ocorreram neste período, os tempos e os espaços onde 

ocorrem as mudanças não se fazem ao mesmo ritmo. A diferentes níveis, nas diversas 

esferas, a mulher enquanto ser individual e autónomo, no trabalho, na educação, nos 

espaços privado e público, não goza ainda de plena igualdade, à escala mundial (World 

Economic Forum, 2017). 
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 Perante as discriminações de género ainda existentes, emerge a necessidade 

de reflexão sobre o entendimento do princípio da igualdade que  Novais, classifica de 

“aberto, controverso e de compreensão não tão linear quanto uma evolução de 200 

anos poderia fazer crer” (citado por Fertuzinhos, 2016, p. 51), e consequentemente, do 

paradigma igualitário que, como refere Beleza (2010) “homogeneíza abusivamente 

grupos heterogéneos” (p. 124). 

No processo de transformação do entendimento do conceito de igualdade, que 

se reconfigura para igualdade fática que tem de considerar as diferenças entre as 

pessoas “tratando igual o que é igual, desigual o que é desigual, e que se preocupa 

com os resultados da lei” (Fertuzinhos, 2016, p. 50).  

Os Estados democráticos e organizações da sociedade civil definiram políticas e 

tomaram uma série de medidas, designadas de discriminações positivas e negativas, 

por forma a colmatar as desigualdades ainda persistentes. Destaque aqui para as 

desigualdades baseadas no género, e no acesso a cargos políticos, fidelizando o Estado 

Português à tarefa de promoção da igualdade, consagrado no artigo 9.º da CRP “a 

igualdade entre homens e mulheres” e no artigo 109.º “devendo a lei promover a 

igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função 

do sexo no acesso a cargos políticos” (Assembleia da República, 1976). 

 A consagração da igualdade na declaração dos direitos humanos não seria 

suficiente para efetivar a igualdade, revelando incongruências entre o direito e a 

prática, de modo geral e em particular, no caso das mulheres. Esta constatação tem 

convocado a sociedade para a definição de medidas concretas para ampliar a 

igualdade fática. Tal como defende Dahl, a existência de grupos desfavorecidos e 

vulneráveis exigem tratamento desigual para atingir a igualdade substantiva (citada 

por Dantas, 2017). Tratando-se assim, de acessos diferenciados ao direito à igualdade. 

Dantas (2017) menciona que "enquanto as oportunidades e condições de vida forem 

diferenciadas para homens e mulheres, também a lei os afetará de maneira diferente" 

(p. 21). 

Com as questões do desenvolvimento humano a ocuparem lugar de destaque 

na agenda das Nações Unidas, e reconhecidos os efeitos do género no 
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desenvolvimento dos indivíduos, em 1979, é aprovada a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Amâncio, 2003). 

O debate sobre a igualdade voltaria a destacar-se na IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher, realizada na cidade de Pequim, em 1995. Aí são evidenciados temas 

muito específicos, sobre os quais foram produzidas recomendações para adoção de 

ações positivas. Desta conferência resulta a Plataforma de Ação de Pequim, um 

documento enquadrador, de abrangência global, composto por três vertentes 

principais: análise da situação das mulheres no mundo, propostas de ação política e 

estratégias a adotar pelos países em todo o mundo (ONU, 1995). De forma perentória, 

o documento convoca a novas formas de organização das sociedades e a novo 

contrato social. 

A conferência de Pequim revelou-se também decisiva por ter identificado os 

obstáculos com que as mulheres se deparam no gozo dos seus direitos. Ancorados em 

questões profundas e estruturais, evidenciando a cultura e os estereótipos, que 

regulam as representações sociais sobre os papéis de género, impedindo o completo 

desenvolvimento humano de homens e mulheres. Foram identificadas doze áreas 

definidas como prioritárias, das quais se destaca, justamente, a desigualdade em 

relação à participação no poder político e nas instâncias decisórias (ONU, 1995). 

Contendo três inovações, o conceito de género, a noção de empoderamento e 

o enfoque na transversalidade, a Plataforma de Ação de Pequim é um guia orientador, 

dirigido aos governos e sociedade em geral, para a enunciação de políticas e 

implementação de programas promotores da igualdade e combate à discriminação de 

género. A Plataforma de Ação de Pequim recomenda a criação de medidas para 

garantir às mulheres igualdade de acesso às estruturas de poder e ao processo de 

decisão e sua participação em ambos. Explicitamente dirigidas aos governos, 

recomenda o estabelecimento da meta de equilíbrio entre homens e mulheres nos 

organismos governamentais, administrações públicas e judiciais assim como a 

introdução de medidas no sistema eleitoral, de modo a coagir os partidos políticos a 

incluir mulheres e homens em igual proporção, em postos públicos eletivos e não 

eletivos. Já relativamente aos partidos políticos, é sugerido que procedam a uma 

reflexão interna sobre a estrutura partidária e os procedimentos que adotam e que 
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esta reflexão se traduza na erradicação dos obstáculos, diretos e indiretos, à 

participação da mulher na vida partidária, bem como a realização de ações que 

permitam que as mulheres participem “em todas as estruturas internas de tomada de 

decisões e nos processos de nomeação por designação ou eleição” (ONU, 1995, p. 

217).  

Para além de sugeridas medidas concretas de atuação por parte dos governos e 

partidos políticos são ainda sugeridas medidas de empoderamento das mulheres, 

através de formação para as habilitar a ocupar lugares e tomada de decisão e 

desenvolvimento de auto-estima. No que respeita às mulheres que não possuem 

experiência, sugere-se proporcionar formação e treino de competências necessárias à 

atividade política: competências discursivas, fomento da auto-estima, tomada de 

decisões, quer na ocupação de cargos de chefia, quer na participação em campanhas 

políticas, bem como na capacitação das mulheres para uma participação ativa no 

campo político-partidário e desempenho de cargos políticos (ONU, 1995, pp. 218-219). 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em 2000, 

vem também reconhecer o princípio da igualdade entre mulheres e homens. Aí 

determina-se, no art.º 23, o dever de garantir “a igualdade entre mulheres e homens 

em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e remuneração. O 

princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adotem medidas que 

prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado” (União Europeia, 

2016, 2000/C 364/13 ). 

 Na Cimeira do Milénio, realizada em 2000, as Nações Unidas voltam a assumir o 

compromisso com a promoção da igualdade entre os sexos e um desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável. Em matéria de direitos humanos, democracia e boa 

governação, reforçam o compromisso para o cumprimento da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (ONU, 2000, pp. 9-12). 

 No Plano de Ação Global das Nações Unidas, designado “Transformar o nosso 

mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, a vigorar desde 1 de 

janeiro de 2016, voltam a ser reforçadas, em particular no quinto objetivo, 

recomendações para erradicação das discriminações contra as mulheres, promoção de 
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medidas que garantam a participação das mulheres no acesso aos lugares de tomada 

de decisão na política, na economia e na vida pública, assim como o reconhecimento e 

valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado e a promoção da 

responsabilidade partilhada dentro do lar e da família (ONU, 2015). 

 No Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011/2020) as 

ações positivas são abordadas e fundamentada a sua necessidade para promoção da 

igualdade de tratamento entre homens e mulheres, justificando-se, deste modo a 

necessidade de implementação de medidas de ação positivas geradoras de condições 

para o gozo pleno da igualdade. 

 O Conselho da União Europeia, apela ao reforço do estatuto do Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019 (CEIG) destacando o empenho da 

Comissão Europeia “na promoção da igualdade entre homens e mulheres e reforçando 

a visibilidade e a sensibilização para a igualdade de género em todos os domínios de 

intervenção”, devendo este instrumento “estar estreitamente associado à Estratégia 

Europa 2020 e ter em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável” ( Conselho da União Europeia, 2016, n.p.). Destaca-se 

deste documento um dos cinco domínios temáticos: a promoção da igualdade entre 

homens e mulheres no processo da tomada de decisões, onde se deverão focalizar as 

políticas de igualdade de género (Comissão Europeia, 2016). O texto do compromisso 

dá ainda conta das estratégias de financiamento em prol da igualdade de género, 

concedido pela União Europeia, que se concretiza através dos seus programas de 

financiamento para 2014-2020 (Comissão Europeia, 2016). 

Portugal, enquanto Estado democrático e membro da União Europeia, acompanha de 

perto o processo de implementação de medidas de combate à desigualdade de 

género. Nos anos de 2005 e 2006 vários municípios portugueses assinaram a Carta 

Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, 

comprometendo-se a criar Planos Municipais para a Igualdade e a implementar 

políticas locais para a igualdade de género, numa perspetiva de mainstreaming: 

(re)organizar, melhorar, desenvolver e avaliar os processos de implementação de 

políticas, incorporando a perspetiva de género em todas as políticas, a todos os níveis 

e em todas as fases (CMRE, 2006). 
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 Com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + 

Igual (ENIND), em 2018, inicia-se um novo ciclo programático, com vista a consolidar a 

igualdade substantiva, fulcral para o desenvolvimento sustentável, alinhada com a 

Agenda 2030. Assumindo como questão “central a eliminação dos estereótipos de 

género enquanto fatores que estão na origem das discriminações diretas e indiretas 

em razão do sexo que impedem a igualdade substantiva que deve ser garantida às 

mulheres e aos homens” (Resolução do Conselho de Ministros, 2018, p. 2223). Mais 

recentemente, no final de 2018, o Governo Português implementou o Programa 3 em 

Linha que objetiva a promoção de maior equilíbrio entre a vida familiar, pessoal e 

trabalho, destacando a conciliação entre as esferas da vida como condições 

necessárias à efetivação da igualdade e plena cidadania, de forma a permitir aos 

cidadãos escolhas livres em todas as esferas da vida. Com este programa convocou o 

Governo, empresas públicas e privadas, entidades da Administração Pública central e 

local a desenvolver ações tendentes a uma maior conciliação entre as várias 

dimensões da vida (XXI Governo Constitucional, 2018).  

 

Género: um marcador diferencial no acesso ao poder 

 

 Homens e mulheres assumindo papéis diferentes, construídos e perpetuados 

através de hábitos e costumes das sociedades, das culturas vigentes, também, e 

sobretudo, na esfera do poder político se diferenciaram ao longo da história da 

humanidade. O homem ocupou um lugar exclusivo na esfera do poder já que este se 

concretiza na esfera pública; a mulher, cujo papel tradicional a caracterizava, ou ainda 

caracteriza, de mãe, educadora, cuidadora do lar e da família, tem lugar de destaque 

na esfera privada. Durante muitos séculos a mulher não tinha lugar na discussão 

daquilo que é do bem comum (M. C. Silva, 2016). A cristalização dos papéis de género 

contribuiu para consolidar e perpetuar as representações sociais de mulher enquanto 

incapaz de liderar, tomar decisões e ocupar lugares de poder, bem como a 

naturalização da atividade política enquanto coisa natural, inata no homem. 
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Em Portugal o pleno reconhecimento dos direitos de cidadania das mulheres é 

reconhecido apenas em 1976, com a Constituição pós-Revolução. Na verdade, este 

período da história Portuguesa é marcado pela emancipação da mulher a vários níveis 

desde a entrada em massa no mercado de trabalho e nas academias. Como aponta 

Barreto (2004), “modificou-se profundamente a presença da mulher na sociedade e no 

espaço público” (p. 145). 

 Tem-se sustentado que a emancipação das mulheres é alcançada através do 

aumento de escolarização e autonomia financeira, através de uma ocupação laboral 

remunerada (ONU, 2000). Através destas duas dimensões as mulheres aumentariam a 

sua auto-estima e ficariam providas de competências para entrar nos jogos de poder e 

exercer a cidadania plena, contribuindo assim para o debate no coletivo e procura de 

soluções para os problemas comuns. Contudo, a atividade política, pelas 

especificidades anteriormente citadas requer outras competências e recursos. De 

facto, a atividade política, como alude Santos (2009), apresenta níveis elevados de 

exigência aos que nela participam. É uma atividade que obriga a alguns “sacrifícios” e 

disponibilidades a vários níveis; não se trata de atividade estável e duradoura, onde 

impera a imprevisibilidade e implora muitas vezes a exposição pública do próprio. A 

par de outros obstáctulos que impedem a plena participação política, alguns já 

apontados neste trabalho, acrescentam-se outros à plena participação cívica na 

política portuguesa por parte da mulher, como as expectativas sociais sobre o papel da 

mulher e os rendimentos baixos do trabalho pago, ou mais baixos, em relação aos 

rendimentos dos homens. Um outro obstáculo concorre fortemente para este 

distanciamento entre as mulheres e a participação política: o seu lugar na família, que 

no caso português regista um gap significativo de horas de trabalho não pago na 

assistência à família (M.C. Silva, 2016).  As mulheres portuguesas despendem cerca de 

1 hora e 45 minutos diárias a mais, em relação aos homens, nestas tarefas (Perista, 

2016). De facto, como observa M. C. Silva (2016), os resultados do projeto sobre 

Desigualdades de género no trabalho e na vida familiar, são sugestivos da 

“interiorização dos papéis tradicionais da mulher como cuidadora da casa e dos filhos” 

(p. 64). 
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A internalização, por parte das mulheres, dos papéis sociais tradicionais, 

concorre para o distanciamento da ação no espaço público. Tornando mais difícil a 

conciliação entre as várias atividades que pudessem vir a executar, verificando-se uma 

distribuição desigual das tarefas associadas ao trabalho não pago, apresenta-se como 

obstáculo à completa dedicação a outras atividades, nomeadamente de natureza 

política (Jordão, 2000), sugestivo do afastamento da participação política mais ativa 

por parte as mulheres. 

Mesmo nas situações em que a atividade política é a sua ocupação profissional, 

os obstáculos persistem. Destaque, nomeadamente, para as dificuldades de 

conciliação entre a vida política e a vida privada, onde alguns estudos dão conta das 

dificuldades na conciliação entre o exercício do cargo político e as responsabilidades 

familiares (Santos, 2010; Saraiva, 2014). 

 Ao se depararem com as dificuldades de conciliação as mulheres que detêm 

mais recursos financeiros adotam estratégias para as substituírem nas tarefas 

domésticas, como o recurso a empregadas domésticas, evitando assim conflitos 

internos na família e a negociação (Amâncio, 2007). Note-se que o que se constata são 

os mecanismos que as mulheres com poder económico engendram para libertarem o 

seu tempo para a atividade política e não uma efetiva negociação para a partilha de 

tarefas domésticas, cuidados e apoio à família. Em entrevistas realizadas a deputadas, 

no âmbito de investigações realizadas por Amâncio e Oliveira, citados por Santos, 

(2009), os discursos das entrevistadas revelam a persistência da associação das 

mulheres ao espaço privado, constitui-se, assim, “num enorme obstáculo à entrada e 

permanência das mulheres na política” (p. 71), Isto mesmo assinala Giddens, ao 

afirmar:  “ascender a uma organização política requer um grande investimento de 

tempo e esforço, e que raramente podem conseguir as mulheres que suportam a 

maior parte dos trabalhos domésticos” (Giddens, 1995, p. 364). 

 Importa referir que a ordem de género, assente no modelo patriarcal, enfrenta 

hoje uma crise em Portugal, já que novos interesses e mudanças sociais têm surgido 

nos últimos tempos. Assim, “uma alteração importante na distribuição sexista de 

poderes: uma sociedade patriarcal e masculina tem vindo a ceder o passo a um mais 

visível equilíbrio entre os sexos” (Barreto, 2004, p. 145). Como refere Beck, co-existem 
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mudanças e continuidades na situação de género de homens e mulheres nos tempos 

modernos. O autor destaca as incongruências entre o discurso e as realidades face às 

mudanças observadas, porém, as continuidades no desempenho de papéis 

tradicionalmente masculinos ou femininos estão bem presentes. (Herweg, 2010, p. 

423). 

Giddens (2004) afirma que “o género é um fator crítico na estruturação dos 

tipos de oportunidade e das hipóteses de vida que os indivíduos e grupos enfrentam” 

(p. 114). O conceito de efeito de género ocupa, assim, um lugar central neste trabalho, 

pois é através deste que se constrói e reconstrói a problemática da igualdade entre 

homens e mulheres. Neste sentido, o significado do conceito de género traduz-se em 

estrutura que categoriza homens e mulheres (caracterização biológica) em masculino e 

feminino (categorização socialmente construída), em função dos papéis que 

desempenham na sociedade e das expectativas sociais condicionadas pelos valores 

coletivos que os posicionam em patamares hierárquicos diferentes nos espaços de 

ação. Conhecer os diferentes significados que se foram construindo ao longo da 

história e da evolução do pensamento, bem como das próprias lutas sociais pela 

edificação de uma sociedade mais igualitária, em sentido fatual, permite hoje uma 

melhor compreensão das desigualdades entre homens e mulheres. Analisar os lugares 

de poder e tomada de decisão, em perspetiva de género permitirá, assim se objetiva, 

conhecer e apreender o efeito da estrutura de género no processo de construção da 

igualdade substantiva no acesso ao poder. 

 

Paridade na agenda - lei das quotas em Portugal 

 

 Falar do processo de mudança em matéria de igualdade de acesso às estruturas 

de poder e tomada de decisão entre homens e mulheres em Portugal remete para a 

discussão do conceito de paridade. No senso comum o conceito surge frequentemente 

associado à ideia de repartição equitativa, equilibrada, em proporções iguais de 

direitos e deveres entre homens e mulheres, quer no espaço público, quer no espaço 

privado.  
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Iniciando o caminho para alcançar a igualdade substantiva na política, 

entendida como ideal em que todos os seres humanos devem ser tratados de forma 

igual na participação, acesso e exercício a cargos políticos, o conceito de paridade é 

fulcral para entender o processo de construção da igualdade substantiva entre homens 

e mulheres. O conceito de paridade ganha, deste modo, destaque e inscreve-se nas 

agendas políticas, político-partidária e movimentos das organizações civis. 

Coucello et al. (2016) define paridade enquanto 

 

conceito e objetivo, através do qual se pretende reconhecer igual valor a pessoas de 

ambos os sexos, dar visibilidade à igual dignidade de homens e mulheres, renovar a 

organização social de modo a que mulheres e homens partilhem, de facto, direitos e 

responsabilidades, não sendo reduzidos a espaços e funções predeterminadas por 

hábitos e preconceitos, mas usufruindo de plena igualdade e liberdade a todos os 

níveis e em todas as esferas (Coucello et al.,2016, p. 39).  

 

Apesar dos avanços no reconhecimento da existência de desigualdades na 

participação e acesso a lugares de poder na vida política e dos esforços para combater 

as desigualdades de género no acesso ao poder ao nível internacional, a paridade em 

Portugal tem-se traduzido num processo moroso, à semelhança de outros países 

ocidentais, ditos países das “velhas democracias” (Dalherup, 2007). Os debates sobre 

as desigualdades de género na participação e acesso a lugares de poder inscreveram-

se gradualmente na agenda parlamentar, a partir de 1976, bem como a necessidade 

de criação de medidas especiais para a erradicação das discriminações e aceleração do 

processo de construção de igualdade, sem que este debate reunisse o consenso 

quanto às medidas a implementar. A partir da década de 90 a paridade ocupa os 

debates políticos com maior frequência (Dias, 2011). Encetada a questão da paridade 

nos órgão de poder, com argumentos contra e a favor, desde a falsa necessidade, por 

crença que a mudança social iria, só por si, equilibrar a igualdade entre homens e 

mulheres, ao modo como a paridade se poderia concretizar através de lei e ao conflito 

institucional que daí adviria, do confronto entre uma discriminação positiva e a lei da 

igualdade, igual para todos, entre outros argumentos, a questão da paridade nos órgão 

de poder não mais sairia do debate político (Dias, 2011). 
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As divergências sobre a inconstitucionalidade na introdução de medidas 

discriminatórias levantaria sérias questões entre os parlamentares no confronto com o 

direito à igualdade. Pelo consagrado na Constituição em 1997, procedeu-se à Revisão 

Constitucional por forma a introduzir o reconhecimento legal de políticas de 

discriminação positiva (Monteiro, 2011). 

Na sequência dos debates internos, das recomendações da Plataforma de Ação 

de Pequim e da União Europeia, surge em 1999 a primeira proposta de Lei em 

Portugal. Por iniciativa do partido socialista esta proposta “garantia uma maior 

igualdade de oportunidades na participação de cidadãos de cada sexo nas listas de 

candidatura apresentada nas eleições para a Assembleia da República e para o 

Parlamento Europeu quanto aos deputados a eleger por Portugal” (Dias, 2011, p. 16). 

A proposta viria a ser rejeitada. 

Traduzida numa medida concreta dirigida aos partidos políticos e, 

consequentemente, com efeitos práticos na composição das listas de candidatura 

surge em 2006 a primeira lei da Paridade em Portugal. Antes disso, alguns partidos 

políticos procuraram aumentar de forma voluntária o número de mulheres nas listas 

candidatas às eleições para o Parlamento Europeu, em 2004. Em conformidade, nessas 

eleições “todos os partidos que viriam a ter representação no Parlamento Europeu 

apresentaram mais de 30% de mulheres” (Jordão, 2015, p. 170).  

 A 21 de agosto de 2006 é aprovada a Lei Orgânica n.º 3/2006, Lei da Paridade 

também conhecida pela Lei das Quotas, que estabelece que “as listas para a 

Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais são 

compostas de modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um dos 

sexos” e a obrigatoriedade de interpolação de sexo diferente após o segundo lugar 

consecutivo nas listas (art.º 2.º - Lei da Paridade). Dá-se conta que esta medida de 

compensação para o sexo menos representado, através do sistema de quotas, possui 

natureza transitória até ao saneamento das desigualdades entre homens e mulheres 

na participação política. Ainda neste instrumento legal são regulamentados os efeitos 

da não observância do cumprimento da lei, nos artigos 3.º, 4.º e 7.º, dos quais se 

destaca a redução da subvenção à qual os partidos terão direito, quer no 

incumprimento da representação mínima de um dos sexos, quer no incumprimento da 
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obrigatoriedade de interpolação de sexo diferente na 3ª posição das listas 

proponentes, caso não procedam à retificação das mesmas dentro dos prazos legais. 

Destaca-se ainda o artigo 8.º, do mesmo diploma, que prevê o dever de avaliação do 

impacto da Lei na promoção da igualdade entre homens e mulheres e a sua 

reapreciação assente nesta avaliação. 

Nos países Nórdicos, onde foi implementado o sistema de quotas e vigora um 

sistema eleitoral igual ou semelhante ao sistema português e que é frequentemente 

citado como um sistema mais favorável à eleição de mulheres (Viegas, 1999),  têm 

vindo a notar-se efeitos positivos na representatividade de mulheres (Matland, 2005). 

Contudo, como é reconhecido por Dahlerup (2007) as quotas não resolverão as 

desigualdades de género que as mulheres enfrentam na esfera política, podendo até 

gerarem-se outros problemas. Nas sociedades onde ainda existem muitos 

preconceitos e estereótipos de género, as quotas, por si só, não serão suficientes para 

erradicar as barreiras à plena cidadania das mulheres, porquanto não resolverão as 

questões de conciliação entre o trabalho, a vida privada e o trabalho político; as quotas 

poderão superar algumas barreiras, mas não todas. Já no que respeita à ocupação de 

lugares de poder e tomada de decisão, a avaliação dos impactos da Lei da Paridade, 

decorrente do Estudo sobre a aplicação da lei da paridade do projeto promoção da 

cidadania e da igualdade de género1 é reveladora das limitações deste diploma 

(Jordão, 2015). Se é verdade que mais mulheres entraram para as listas candidatas, 

não se verifica um aumento significativo de mulheres nos lugares de poder e tomada 

de decisão, em particular no poder autárquico, nos cargos de presidente de Junta de 

Freguesia e Câmara Municipal. Este estudo aponta a indicação maioritária de homens 

para lugares elegíveis para os órgãos executivos (Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal), remetendo as mulheres para órgãos deliberativos (Assembleia de 

Freguesia e Assembleia Municipal) e a exclusão sistemática destas em lugar de cabeça 

de lista, especialmente quando se verifica forte probabilidade de eleger uma ou duas 

pessoas (Jordão, 2000). 

                                                      
1 O estudo resulta do projeto promoção da cidadania e da igualdade de género, encomendado pela 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) ao centro de investigação Dinâmia- CET do 
ISCTE Dinâmia-CET/ISCTE-IUL, em 2011, de modo a cumprir com o artigo 8.º da Lei da Paridade. 
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 A implementação da Lei da Paridade, e as subsequentes revisões previstas 

obrigarão a rearranjos no interior dos partidos por forma a equilibrar a representação 

de homens e mulheres nas listas partidárias. Não obstante, os avanços para a 

consolidação da plena paridade, de que já se deu conta, fazem nota dos arranjos e 

estratégias partidárias para contornar a lei, evidenciadas por estudos que se 

encarregam de estudar o impacto da implementação da Lei da Paridade em Portugal2 

(Dias, 2011; Santos, 2018). Por um lado, estes estudos revelam a colocação de 

mulheres na 3ª, 6ª e 9ª posições das listas candidatas, submetendo-as para lugares de 

menor, ou ausência, de poder decisório, eliminando, à partida, a possibilidade de 

eleição ao cargo de liderança. Por outro lado, os mesmos estudos evidenciam a 

eventual renúncia de mulheres eleitas a favor de homens, suspeitando-se de uma 

intenção pré-eleitoral engendrada pelos partidos políticos (Monteiro, 2011), ou ainda 

inclusão nas “listas de candidatura como mera estratégia eleitoralista, reduzindo a 

participação política das mulheres ao apelo ao voto” (Martins e Teixeira, 2005, p. 77). 

 Identificar fatores inibidores e potenciadores que concorrem para o processo 

de construção da igualdade substantiva nos lugares de poder e tomada de decisão, em 

perspetiva de género é fundamental para a consolidação da igualdade real. Porque os 

contextos sócio-políticos têm as suas particularidades o trabalho Lugares de Poder, 

Género e Paridade: Uma análise sociológica à construção da igualdade substantiva no 

poder local, contribui para aprofundar o conhecimento sobre as assimetrias de género 

nas freguesias de Portugal, numa perspetiva transversal. 

Procurando respostas que concorram para os objetivos delineados, 

considerando a problemática equacionada, a segunda parte deste trabalho dedica-se à 

apresentação da estratégia metodológica definida para a realização do trabalho 

empírico, à apresentação dos resultados e à sua discussão. 

 

 

                                                      
2 O artigo 8.º da versão inicial da Lei da Paridade prevê que, após 5 anos de implementação a 
Assembleia da República avalie os “impactos na promoção da paridade” e se proceda à revisão da 
mesma de acordo com os resultados da avaliação. 
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Parte II – Enfoque: Aproximação Empírica 

 

Na segunda parte do trabalho, que se dedica à investigação empírica, 

apresentam-se as etapas e procedimentos metodológicos que nortearam o processo 

da investigação.  

Ao longo do IV capítulo são descritos a problematização, a questão de partida, 

objetivos da pesquisa e o campo da investigação, incluindo-se aí a unidade de análise 

em estudo, bem como o posicionamento espácio-temporal do trabalho da empírica. 

De seguida apresenta-se a descrição dos instrumentos e técnicas utilizadas na recolha, 

tratamento e análise dos dados. A análise dos dados é apresentada no capítulo V, bem 

como, um conjunto de considerações éticas que de modo particular foram 

encontradas ao longo do trabalho. Este capítulo finaliza com a discussão dos 

resultados. 

Capítulo IV – A Estratégia Metodológica  
 

 A participação na esfera pública, em particular na política, e em concreto na 

ocupação de lugares de poder e tomada de decisão, tem sido um espaço 

predominantemente habitado por homens, traduzindo-se num produto e, ao mesmo 

tempo, reprodutor da ordem de género ao longo dos tempos Connell (2009). A 

emergência de medidas de ação positivas para promover uma maior participação das 

mulheres na esfera pública, na ação política, particularmente na ocupação de lugares 

de poder e tomada de decisão, tem vindo a transformar paulatinamente o cenário 

político, encetando novos temas de debate e questionamento sobre a efetiva eficácia 

dos instrumentos normativos de que dispõem os Estados de direito e o confronto 

entre as normas, hábitos e valores tradicionais que imperam nas sociedades modernas 

e complexas. Intensificando-se nas últimas décadas, quer ao nível internacional, quer 

nacional, as medidas promotoras para a igualdade entre homens e mulheres 

conhecem diferentes ritmos de mudança nos vários países e a diferentes níveis de 

governança. Portugal não constitui exceção. 
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Em Portugal, apesar da implementação de medidas promotoras para a 

igualdade de género dirigidas a organizações políticas, partidos políticos e movimentos 

independentes, e em particular, da vigência da Lei da Paridade desde 2006, registam-

se ainda assimetrias de género significativas na participação política e na ocupação de 

lugares de poder e tomada de decisão, nos diferentes níveis de governo.  

A revisão da literatura atesta a inexistência de estudos desta natureza, de 

abrangência nacional, a este nível de poder, aos quais se soma o facto de terem já 

decorrido mais de 10 anos desde a implementação da citada lei e ocorridos três atos 

eleitorais autárquicos. Este trabalho pretende contribuir para a compreensão do 

fenómeno da assimetria de género na ocupação do poder e tomada de decisão, 

especificamente no poder local, através do cargo de Presidente de Junta de Freguesia. 

Em particular, questiona este que é um órgão executivo da administração da res 

publica3 e, apesar disso, se regista uma discrepância mais acentuada, como comprovou 

os resultados das eleições autárquicas de 2009 (CIG, 2017), primeiras eleições 

realizadas após a implementação da Lei da Paridade. A revisão da literatura permitiu 

dar robustez teórica à relevância deste trabalho e suscitou o interesse pelo estudo de 

outros fenómenos menos estudados, ou não tão explorados, numa dimensão nacional 

e a este nível de poder político-administrativo, como as trajetórias políticas e 

conciliação das várias esferas da vida.  

A consciência da complexidade do fenómeno em estudo, neste campo 

labiríntico que é a política, onde muitos outros fatores concorrem para o processo 

eleitoral de órgãos políticos, esteve sempre presente ao longo do processo de 

investigação. Não obstante, procurou-se explorar e dar visibilidade à problemática, 

através do enfoque nos principais atores do objeto deste estudo: os Presidentes de 

Junta de Freguesia de Portugal na atualidade, olhados em perspetiva de género.  

Pelas especificidades que caracterizam a ocupação de cargos político-

administrativos e que influem diretamente na tomada de decisão, por parte dos 

cidadãos, para assumirem a posição de cabeça de lista numa lista eleitoral, decorrendo 

a ocupação de lugar de poder no cargo de Presidente de Junta de Freguesia, em caso 

                                                      
3 coisa pública, do povo 
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de vitória nas eleições autárquicas, considerou-se pertinente proceder à análise da 

legislação que regula a ocupação dos lugares de poder e tomada de decisão em 

Portugal e fontes oficiais para recolha de dados pertinentes à análise da evolução da 

ocupação de cargos de poder tomada e de decisão por homens e mulheres. Neste 

sentido analisaram-se a Lei da Paridade (Lei Orgânica n.o 3/2006, de 21 de Agosto, 

2006)  e o Estatuto dos Eleitos Locais (Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, 2016). 

Dado que a realidade em análise está inscrita numa pluralidade de variáveis de 

naturezas várias, e tendo em conta os objetivos delineados, utilizaram-se duas técnicas 

de investigação distintas: a análise documental e o inquérito por questionário. 

Este estudo assenta numa metodologia empírica de natureza quantitativa, 

extensiva e descritiva, uni e bi-variada, justificada porquanto se considera a mais 

adequada para dar resposta aos objetivos definidos e pela abrangência territorial da 

investigação. Acresce ainda que se considera que antes da realização de estudos em 

profundidade, certamente recorrendo a outras metodologias, nomeadamente as 

qualitativas, se devam descrever os fenómenos num espaço territorial mais vasto, 

justificadamente para explorar a problemática em estudo e, quiçá, identificar 

particularidades merecedoras de estudos mais aprofundados no futuro. 

 

Questão de partida e objetivos 

Neste contexto em resultado da revisão teórica, reflexão e análise dos 

resultados eleitorais autárquicos relativos à representação de homens e mulheres em 

lugares de poder e tomada de decisão, considera-se pertinente questionar: Quais são 

os fatores inibidores e potenciadores que concorrem para o processo de construção da 

igualdade substantiva nos lugares de poder e tomada de decisão, nas freguesias de 

Portugal, em perspetiva de género? 

Constitui objetivo geral deste estudo identificar o conjunto de fatores 

inibidores e potenciadores que concorrem para o processo de construção da igualdade 

substantiva na Presidência das freguesias de Portugal, em perspetiva de género. 

Especificamente, procuraram-se respostas mais detalhadas e pormenorizadas para 

responder aos seguintes objetivos: Identificar mudanças ocorridas na ocupação da 
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Presidência de Junta de Freguesia em Portugal, nos últimos 10 anos, em perspetiva de 

género; Caracterizar o perfil social dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal, 

em 2018; Identificar as diferenças e semelhanças nas trajetórias de vida de homens e 

mulheres titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia; Identificar as 

perceções dos titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia sobre o efeito de 

género na vida política e na conciliação entre esta e a vida privada. 

Por um lado, este estudo procura identificar eventuais diferenças nas 

trajetórias de vida de homens e mulheres, especificamente, no que respeita à 

trajetória política, identificando características passíveis de se considerarem 

constituintes de um habitus político; por outro, apreender o entrecruzar das várias 

“vidas” dos inquiridos.  Comparar as trajetórias de vida entre homens e mulheres 

poderá auxiliar a compreender a presença de diferenças e os efeitos das mesmas, isto 

é, se estas diferenças se constituem como efetivos obstáculos ou potencialidades à 

livre participação de homens e mulheres, na vida política e na ocupação de lugares de 

poder e tomada de decisão. Aumentar o conhecimento das perceções dos titulares de 

cargos políticos sobre o efeito de género na elegibilidade e na conciliação entre a vida 

política e a vida privada poderá contribuir para confirmar as conclusões de outros 

estudos e identificar, através desses, outros fatores inibidores ou potenciadores da 

plena concretização da igualdade substantiva. 

 

População e unidade de análise 

Conjunto de titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia, em Portugal 

(continente e ilhas), em exercício de funções no órgão executivo, à data de 

disseminação do questionário (abril 2018). 

 

Observação e recolha de dados 

Informação Documental  

Nesta primeira parte da recolha e tratamento da informação documental 

procedeu-se à coleta de dados aos níveis europeu, nacional e local, no sentido de 
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ilustrar a ocupação de lugares de poder e tomada de decisão em perspetiva de género. 

Para isso utilizaram-se os dados referentes à proporção de homens e mulheres no 

Parlamento Europeu, na Assembleia nacional e nos Governos Nacional e Regional, do 

final do ano de 2018 (EIGE, 2018). 

 Para aferir a proporção de homens e mulheres no poder local, ao nível da 

Presidência da Junta de Freguesia, extraíram-se os resultados eleitorais em 1 de 

outubro de 2017 disponíveis no mapa oficial dos eleitos4 (CNE, 2018), publicado na 

página da web da Comissão Nacional de Eleições, e nas páginas da internet, próprias 

de algumas autarquias, sempre que verificada a inexistência de informação nas fontes 

anteriormente citadas. Para a realização da meta-análise longitudinal à distribuição de 

homens e mulheres no cargo de Presidente de Junta de Freguesia entre 2001 e 2017 

obtiveram-se os dados disponíveis no Balanço da implementação da Lei da Paridade 

em diferentes níveis de governo - Análise longitudinal (Santos, Teixeira, & Espírito-

Santo, 2018), para o sexo feminino, desde o ano de 2001 até ao ano de 2013 e os 

dados extraídos dos resultados eleitorais em 1 de outubro de 2017, já citados. 

Destaca-se que este período analisado é marcado pela implementação da Lei da 

Paridade, em 2006, e termina com os dados das últimas eleições autárquicas. 

 Para as 3091 freguesias classificaram-se os Presidentes de Junta de Freguesia 

por sexo, masculino e feminino, através da análise dos nomes próprios dos titulares 

dos cargos de Presidentes de Junta de Freguesia. O mapeamento das Presidências de 

Junta de Freguesia por género, no território português, representa a população em 

estudo em 2018. 

Ainda nesta parte do trabalho de recolha de informação documental, coube a 

pesquisa sobre legislação em matéria de eleições e administração do Estado, 

constituindo-se este como um instrumento complementar. Em concreto, procedeu-se 

à análise da legislação que regulamenta o regime remuneratório dos cargos políticos e 

análise da Lei da Paridade em Portugal, através da leitura dos diplomas em vigor, na 

tentativa de identificar potenciais fatores que poderão constituir-se como 

                                                      
4 O mapa oficial dos resultados das eleições gerais para os órgãos das autarquias locais de 1 de outubro 
de 2017 foi publicado no Diário da República n.º 231, Série I, 1.º Suplemento, de 30 de novembro de 
2017. 
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constrangimentos ou oportunidades que concorrem para a promoção da paridade 

entre homens e mulheres. 

Inquérito por questionário 

A recolha da informação dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal 

(continente e ilhas), em exercício de funções, no órgão executivo à data de abril de 

2018, realizou-se por via de inquérito por questionário autoadministrado (Ghiglione & 

Matalon, 2001). A opção por esta técnica justifica-se quando se trata de uma 

população dispersa e de grande dimensão e pretende-se realizar a recolha num 

período de tempo delimitado e o investimento monetário exigido é reduzido, quando 

comparado com a metodologia de carácter mais qualitativo. Salienta-se ainda o poder 

de comparação precisa entre as respostas dos inquiridos, já que “dados podem ser 

analisados estatisticamente para revelarem padrões e regularidades […] podem ser 

generalizadas a um universo mais vasto” (Giddens, 2004, p. 650). 

Neste trabalho em particular o inquérito por questionário justifica-se, por 

vários motivos: a dimensão da população (3091 Presidentes de Junta de Freguesia) e 

dispersão geográfica da população (continente e ilhas), os objetivos delineados, onde 

se inserem simultaneamente, as características  do perfil e as trajetórias de vida, o que 

implica recolha de informação sobre comportamentos no passado, bem como as 

perceções sobre o efeito de género na elegibilidade e na conciliação entre as 

dimensões da vida da unidade de análise, dados que exigem uma análise descritiva dos 

dados. A investigadora encontrou, nestes argumentos, matéria suficiente para 

privilegiar esta técnica e decidir-se pelo inquérito por questionário. Como referem 

Ghiglione & Matalon (2001) 

 

o recurso ao inquérito por questionário é necessário de cada vez que temos 

necessidade de informação sobre uma grande variedade de comportamentos de um 

mesmo indivíduo, comportamentos, cuja observação direta, mesmo que possível, 

levaria demasiado tempo, ou seria completamente impossível, reportando-se ao 

passado (2001, p. 13). 
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A recolha de informação através de questionário realizou-se por via eletrónica, 

através da plataforma Limesurvey 2.00, disponibilizada pelos serviços informáticos da 

Universidade de Évora. O recurso a esta plataforma permitiu o envio a todas as 

unidades de análise5 que, de outra forma não seria possível, atendendo à abrangência 

territorial e tempo disponível para a fase da recolha dos dados. 

O baixo custo associado ao rápido e intuitivo preenchimento, por parte dos inquiridos, 

revelam que o questionário eletrónico foi a forma mais adequada para o estudo em 

causa. A plataforma Limesurvey 2.00 possui funcionalidades muito vantajosas, já que 

permite monitorizar o número de questionários respondidos e reforçar o convite à 

colaboração na investigação, aumentando assim a taxa de resposta. A possibilidade de 

transposição da base de dados para outros formatos, nomeadamente Excel, R e SPSS é 

também muito proveitosa, pois permitiu, numa fase ulterior, o recodificação das 

variáveis, já que foi dada primazia à construção de perguntas de fácil resposta para o 

utilizador da plataforma e não na perspetiva do trabalho do investigador, quando não 

foi possível conciliar os dois critérios, reduzindo-se, assim, o risco de desistência e 

abandono do questionário. 

À construção do questionário para esta investigação, esteve subjacente a 

definição dos conceitos, emergentes da revisão teórica das teorias selecionadas e da 

análise documental, assim como os objetivos traçados para a investigação. O 

questionário é constituído por uma nota introdutória na qual se apresenta o trabalho 

de investigação, o âmbito em que é realizado, e um apelo à participação. Foi ainda 

acautelado o dever de informação sobre o anonimato e confidencialidade da 

informação facultada pelos participantes, bem como a utilização da mesma, única e 

exclusivamente para os fins da investigação descrita. Foram também dadas indicações 

de preenchimento, incluindo tempo estimado, assim como o prazo para submissão de 

questionário preenchido. 

                                                      
5 A recolha dos emails das Juntas de Freguesia resultou da consulta à lista de Freguesias de Portugal, 

disponibilizada no Portal Autárquico, pela Direção Geral das Autarquias Locais e, nos casos omissos, de 
pesquisa manual e dirigida em páginas próprias na web e através de contacto telefónico das Juntas de 
Freguesia. Este pedido, até certo ponto imprevisto, foi moroso e obrigou a dilatar o cronograma 
inicialmente pensado para esta fase. 
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  O questionário é composto por 4 grupos de perguntas, o que no final totaliza 

46 perguntas, maioritariamente fechadas e de carácter obrigatório. Incluíram-se 

quatro perguntas dirigidas exclusivamente a titulares do sexo feminino e quatro 

exclusivamente a titulares do sexo masculino. Foram ainda construídas perguntas 

abertas onde os inquiridos puderam exprimir as suas perceções sobre o efeito do 

género na trajetória política e na conciliação entre as várias dimensões das suas vidas. 

Porque se pretendeu identificar o grau de concordância face a uma série de 

enunciados, relativos à participação política feminina, formulados com base na revisão 

teórica, utilizou-se uma questão fechada com uma escala tipo de Likert. Este tipo de 

questão foi considerado o mais adequado já que “a sua utilização tem lugar na procura 

de indicadores para registar o grau de concordância ou de discordância com 

determinada afirmação sobre uma atitude” (Freixo, 2011. p. 213). 

O primeiro grupo de perguntas reporta-se a perguntas de natureza 

Sociodemográfica: idade, sexo, habilitações literárias, sector, grupo profissional de 

pertença e escalão de vencimento antes de ser eleito para o atual mandato, número 

de elementos que compõem o agregado familiar, membros em coabitação, existência 

de dependentes ao seu cuidado e respetivas idades e pessoa do agregado familiar que 

mais contribui para o rendimento da família.  

No segundo grupo de perguntas, designado de “Trajetória Política”, pretendeu-

se conhecer os trajetos de atividade política dos participantes, através nomeadamente 

do questionamento sobre a fase da vida em que estes começaram a interessar-se por 

atividades políticas, em sentido lato, isto é, nalgumas formas de exercício político e 

participação cívica, e não apenas no exercício de atividade político-partidária; as 

pessoas e/ou instituições que tiveram maior influência sobre a integração na atividade 

política, as instituições e organizações onde participaram, os anos de participação em 

atividades políticas, a filiação partidária, o número de mandatos exercidos em cargos 

políticos, as aspirações políticas no domínio da candidatura a cargos políticos, as 

características de personalidade que sentiram necessidade de reforçar ou moderar ao 

longo da trajetória na política, constituem os indicadores que permitirão delinear o 

perfil político. Deste grupo fazem ainda parte duas questões distintas para homens e 

mulheres. Aos homens foi perguntado “Considera que o seu percurso político teria 
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sido mais difícil se fosse mulher?” e, para as mulheres a pergunta colocada “Considera 

que o seu percurso político foi mais difícil por ser mulher?” seguindo-se uma pergunta 

aberta “Porquê?” de modo a permitir aos participantes a exposição nas suas próprias 

palavras das suas perceções, e, para a investigação, conhecer as perceções que os 

respondentes possuem sobre o efeito do género nas suas trajetórias políticas. 

O terceiro grupo de perguntas denominado “Ocupação do Cargo de Presidente 

de Junta” encarrega-se de perguntas sobre o espaço geográfico onde está inserida a 

Junta de Freguesia que preside6; o tipo de candidatura às eleições nas quais foram 

eleitos; o grau de participação na escolha das pessoas que integraram a lista candidata, 

designadamente, para os lugares elegíveis; o regime de ocupação do cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia; a frequência de formação específica para aquisição 

de competências para exercício do cargo; a opinião acerca da importância de alguns 

aspetos, que, poderiam explicar a escolha para candidato ao lugar de Presidente de 

Junta. Este grupo contém, ainda, duas questões direcionadas, em particular, aos 

homens e às mulheres, já que se pretende conhecer as perceções sobre a influência do 

género na escolha dos próprios, pelos partidos ou movimentos independentes, para 

candidato e ainda a aceitação do eleitorado, família, amigos, funcionários da Junta de 

Freguesia e colegas de trabalho. A última pergunta deste grupo foi formulada de modo 

a conhecer a importância que, em sua opinião, os eleitores conferem à paridade nas 

últimas eleições autárquicas. 

O quarto e último grupo do questionário, designado “Esferas da Vida”, 

procurou, essencialmente, conhecer outras facetas da vida dos titulares do cargo e a 

conciliação entre estas e a atividade política. Em conformidade com este objetivo, 

foram questionados sobre os tempos dedicados às várias dimensões da vida, as 

pessoas a quem podem recorrer em caso de necessitar de ajuda, a importância da 

companhia da família nos eventos sociais políticos e o porquê dessa importância, e, 

por último, uma pergunta tipo escala de Likert, em que os respondentes puderam 

exprimir a sua opinião relativamente a um elenco de afirmações formuladas. A análise 

dos dados recolhidos neste grupo de questões permitirá confirmar ou refutar a 

                                                      
6 A tipologia de espaço geográfico foi formulada com base na tipologia de áreas urbanas, (TIPAU-2014) – 
Divisão Administrativa - Instituto Nacional de Estatística 
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existência de constrangimentos e/ou incompatibilidades entre as esferas da vida e a 

participação dos eleitos na política e exercício do cargo, em perspetiva de género. 

Após a construção do questionário realizou-se o pré-teste junto de um grupo 

de voluntários e um ex-autarca que, para além de testarem a clareza das questões, a 

existência de eventuais erros e o tempo de preenchimento do questionário, 

contribuíram para a melhoria deste instrumento de recolha de dados, em particular, o 

ex-autarca que, dada a sua experiência em exercício do cargo, forneceu sugestões de 

perguntas que foram consideradas pertinentes e incluídas no instrumento de recolha 

dos dados. 

O convite à resposta do questionário on-line7 foi remetido em 8 de maio 2018 

para todos os endereços de email das Juntas de Freguesia de Portugal, emails estes 

obtidos através da consulta à lista de Freguesias de Portugal, disponibilizada no Portal 

Autárquico; nos casos omissos na lista citada realizou-se uma pesquisa em páginas 

próprias das freguesias e municípios na web e contactos telefónicos das Juntas de 

Freguesia, em março de 2018. Dado que a plataforma Limesurvey 2.00 permite 

notificar o investigador sobre as “não entregas” de email, procedeu-se a uma pesquisa 

na internet e contacto direto junto das Juntas de Freguesia cujos emails foram 

devolvidos, a fim de obter os endereços de email ativos e reenviar o pedido de 

preenchimento do questionário, o que implicou o alargamento do prazo de 

preenchimento do mesmo. Suspeita-se que o pedido de colaboração no estudo não 

tenha chegado a todos os destinatários, facto que se pode dever a informação 

desatualizada na tabela dos eleitos, à data da recolha dos emails de contacto 

necessários para o envio do inquérito por questionário. Faz-se nota da diversidade na 

organização e gestão da comunicação das Juntas de Freguesia, na qual co-existem 

estruturas altamente organizadas, que após a receção do convite à participação no 

estudo, responderam informando que levariam o assunto a deliberação do executivo 

e, por outro lado, freguesias que não possuem email institucional, sendo o contacto de 

email o endereço de email do Presidente de Junta, outras que não têm funcionários e 

o Presidente de Junta de Freguesia está disponível para receber os fregueses ao fim do 

                                                      
7 https://inqueritos.uevora.pt/index.php/admin/index 

https://inqueritos.uevora.pt/index.php/admin/index
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dia (informações obtidas através emails e contactos telefónicos). O questionário 

esteve ativo entre 8 de maio e 30 de junho de 2018. 

 

Procedimentos de tratamento e análise de dados 

 

A análise dos dados constitui-se por três secções principais. Na primeira secção 

apresentam-se os dados da informação documental analisada, designadamente, os 

indicadores sobre a ocupação de cargos políticos nos vários órgãos de poder, 

disponíveis no banco de dados de estatísticas de género, do Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género (EIGE). De seguida apresenta-se a meta-análise longitudinal à 

ocupação da Presidência de Junta de Freguesia desde 2001 até 2017. Os dados 

utilizados até ao ano de 2013 foram recolhidos no Balanço da implementação da Lei da 

Paridade em diferentes níveis de governo - Análise longitudinal (Santos et al., 2018). 

Os dados reportados ao ano de 2017 foram extraídos do mapa dos eleitos (Comissão 

Nacional de Eleições, 2018). 

Para a apresentação gráfica recorreu-se ao software Excel 2007 e ArcGis 2.0. Os 

dados recolhidos através do questionário foram tratados e analisados com recurso ao 

software SPSS 24 e Excel 2007. Considerando que o trabalho é centrado nas questões 

do género procedeu-se à divisão da base de dados através do comando splitfile, a fim 

de analisar o comportamento das varáveis em função de grupos distintos: homens e 

mulheres. A apresentação da análise dos dados recolhidos através do questionário 

segue o modelo de análise, partindo da análise descritiva e incluí análises uni e bi-

variadas e estudo da associação entre variáveis, sempre que considerada pertinente a 

sua aplicação nas respostas às questões fechadas. As respostas às questões abertas 

formam analisadas com recurso à análise de conteúdo. 

O guião do inquérito por questionário possui uma pergunta semiaberta e duas 

perguntas abertas. Com a pergunta semiaberta pretendeu-se conhecer quais as razões 

da importância da companhia da família nos eventos políticos sociais e culturais para 

os titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia. Para conhecer as perceções 

dos Presidentes de Junta sobre o efeito de género, na presença ou ausência de 
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dificuldades nos percursos políticos, questionaram-se os titulares do sexo feminino 

com a seguinte pergunta " Considera que o seu percurso político foi mais difícil por ser 

mulher?" e os titulares do sexo masculino "Considera que o seu percurso político teria 

sido mais difícil se fosse mulher?" com opções de resposta “sim” ou “não” e, 

consequentemente, questionar as unidades de análise sobre a opinião manifesta na 

pergunta anterior. 

Para tratar e analisar a informação recolhida nas perguntas abertas recorreu-se 

à técnica de análise de conteúdo de tipo categorial considerada pertinente o seu uso 

(Bardin, 1977; Krippendorff, 1990). A frequência de palavras obteve-se recorrendo ao 

software NVivo12® (QSR, International). 

Para o efeito, foram criadas seis bases de dados com a resposta a cada uma das 

questões e efectuadas pesquisas por palavras com comprimento mínimo de três 

caracteres, de palavras agrupadas por “generalizações”. Extraídas as listagens das 

frequências das palavras mais citadas, executaram-se nuvens de palavras, os quais 

serão apresentados na secção seguinte deste trabalho. 

 

Considerações Éticas 

 

As preocupações foram uma constante ao longo do trabalho. Assegurou-se o 

cumprimento das normas de boas práticas de investigação, designadamente, a correta 

referenciação bibliográfica de autores e obras consultadas, tal como as normas de 

edição do trabalho final em uso na Universidade de Évora, bem como o respeito pelo 

Código Deontológico da Associação Portuguesa de Sociologia (APS, 1992). No processo 

de recolha e tratamento de dados foi garantido total anonimato dos inquiridos, 

fazendo nota deste compromisso no pedido de preenchimento do questionário, bem 

como as finalidades do estudo.  

Em matéria de redação textual não concordante com o género neutro, tem que 

ver somente com as implicações que o processo exigiria. Como refere Freitas (2017) 

“um processo espinhoso, pois depende da alteração de não apenas um item 

gramatical, mas sim da total adaptação dos sintagmas nominais” (n.p.).  
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Capítulo V - Apresentação e Discussão de Resultados 
 

Este capítulo do trabalho respeita à apresentação e discussão de resultados. 

Divide-se em três secções: na primeira secção são apresentados os resultados da 

análise comparativa da proporção de homens e mulheres na ocupação de lugares de 

poder e tomada de decisão no Parlamento Europeu, no parlamento nacional, governo 

regional e câmaras municipais de Portugal e os resultados da meta-análise longitudinal 

sobre a evolução da ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia, desde 

2001 até às últimas eleições autárquicas, em 1 de outubro de 2017. Deste capítulo faz 

ainda parte a apresentação dos resultados da análise à legislação normativa que 

regula, entre outras matérias, o regime de ocupação do cargo, as remunerações dos 

eleitos locais e a Lei da Paridade. 

 Na segunda secção são apresentados os resultados da análise descritiva e bi-

variada dos dados recolhidos através do inquérito por questionário bem como a 

análise de conteúdo às perguntas abertas.  Deste fazem parte a caracterização 

sociodemográfica dos inquiridos, subdividida em caracterização biográfica, familiar, 

profissional e económica; a caracterização sociopolítica, composta pela caracterização 

da trajetória política e ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia; 

caracterização da conciliação entre as esferas da vida: família, trabalho, política e vida 

pessoal. Ainda neste capítulo apresentam-se os resultados da análise à perceção dos 

inquiridos sobre o efeito de género na trajetória política, para a qual concorrem as 

características de personalidade, aceitação dos outros, paridade e dificuldades 

percebidas sobre o género feminino na política. Na terceira, e última secção, discutem-

se os resultados apresentados à luz da problemática traçada. 
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A Análise documental 

Ao longe: ocupação de lugares de poder e tomada de decisão por homens e mulheres 
na União Europeia e em Portugal 

 

A análise aos dados obtidos no banco de dados de estatísticas de género, do 

Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), permitiu comparar a proporção 

de homens e mulheres em lugares de poder e tomada de decisão a vários níveis de 

órgãos de poder político, contribuindo deste modo para a contextualização da 

problemática em estudo em Portugal na atualidade, no contexto europeu. Pode-se 

observar, pela leitura do gráfico 1 e tabela 1 (em apêndice), que o Governo Regional 

português é o órgão onde se regista maior diferença (9 pontos percentuais) entre a 

percentagem de mulheres neste lugar de poder (24,3%) e a média da União Europeia 

(33,3%). Também no Parlamento Europeu a proporção de mulheres é inferior à média 

da União Europeia, com uma diferença de 7,8 pontos percentuais. Relativamente ao 

parlamento e governo nacionais, a situação portuguesa ultrapassa a média da União 

Europeia, nos respetivos órgãos. A representação de mulheres no governo português 

(36,1%) ultrapassa a média da União Europeia (30,2%) em 5,9 pontos percentuais, 

enquanto no parlamento português (36,4%), a ocupação de lugares de poder supera a 

média da União Europeia (31,2%) em 5,2 pontos percentuais. 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados recolhidos no banco de dados de estatísticas do Género (EIGE). 

Gráfico 1: Homens e mulheres no poder e tomada de decisão, em Portugal e na União 
Europeia (%), 2018. 
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Ao perto: as freguesias de Portugal (2001 a 2017) 

 

A meta-análise dos resultados eleitorais nas Presidências de Junta de Freguesia, 

no período temporal entre  2001 e 2017, permite observar a tendência comedida para 

o aumento do número de mulheres eleitas para Presidentes de Junta de Freguesia até 

2009, registando-se um aumento significativo entre os resultados das eleições 

autárquicas de 2009 (7,6%), primeiro momento de eleições autárquicas realizadas 

após a entrada em vigor da Lei da Paridade, e os resultados das eleições autárquicas de 

2103 (12,3%) acompanhado de estagnação em 2017.  Dá-se conta que no período em 

análise o número de freguesias de Portugal sofreu uma redução no ano de 2013, no 

âmbito da reforma administrativa nacional, passando de 4260 para 3092 freguesias (cf. 

gráfico 2 e tabela 2, em apêndice). 

 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no estudo Balanço da implementação da Lei da Paridade 
em diferentes níveis de governo-Análise longitudinal da CIG, (2001-2013) e dados recolhidos no mapa 
dos eleitos a 1 de outubro de 2017. 
 

Gráfico 2: Homens e mulheres na Presidência de Juntas de Freguesia de Portugal (%), 
2001-2017. 
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O mapeamento da distribuição do género dos Presidentes de Juntas da Freguesias de 

Portugal, em 2018, (cf. mapas 1, 2 e 3), permite visualizar a distribuição territorial da 

ocupação do cargo em perspetiva de género. De forma imediata pode-se confirmar 

que existe, efetivamente, um maior número de freguesias cujo Presidente de Junta é 

do sexo masculino. A tabela 3, em apêndice, complementa a leitura do mapa, com 

maior precisão numérica, registando-se 88% das freguesias presididas por homens e 

12% presididas por mulheres, o que confirma a predominância dos homens na 

liderança executiva das Juntas de Freguesia de Portugal. 

 Na análise à distribuição de homens e mulheres nas Presidências de Junta de 

Freguesia por NUTS II (cf. gráfico 3 e tabela 4, em apêndice) verifica-se que a Região da 

Madeira regista a maior assimetria de género na ocupação do cargo de Presidente de 

Junta de Freguesia (90,74% homens e 9,26% mulheres) seguindo-se a região Norte 

(90,04% homens e 9,96% mulheres), a região Centro, com 88,63% de homens e 11,37% 

de mulheres, a região dos Açores, com 86,45% homens e 13,45% mulheres, a região 

Alentejo (83,55% homens e 16,45% mulheres) e a Área Metropolitana de Lisboa, com 

81,66% de homens e 18,34% de mulheres. A região do Algarve é a região onde se 

constata menor assimetria de género (71,64% homens e 28,36% mulheres).  

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no mapa dos eleitos em 2017 e webpages municipais 
 

Gráfico 3: Distribuição dos Presidentes de Juntas de Freguesia de Portugal, por NUTS II 
e sexo (%). 
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Mapa 1: Freguesias de Portugal continental, por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no mapa dos eleitos em 2017 e Carta 
Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2017 - Direção Geral do Território com 
recurso ao software ArcGis 10.2. 
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Mapa 2: Freguesias da Região Autónoma dos Açores, por sexo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Freguesias da Região Autónoma da Madeira, por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no mapa dos eleitos em 2017 e Carta Administrativa 

Oficial de Portugal, versão de 2017 - Direção Geral do Território com recurso ao software ArcGis 10.2. 
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Peculiaridades da eleição e ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia 

 

Lei da Paridade 

Designada como uma medida de ação positiva, que tem como objetivo facilitar 

o acesso do sexo sub-representado - as mulheres - à política e o equilíbrio entre 

homens e mulheres na igualdade de oportunidades e, consequentemente, a ocupação 

do poder e tomada de decisão, a lei da Paridade, é aprovada em 21 de agosto de 2006 

pela Assembleia da República Portuguesa e regula a constituição das listas de 

candidatura às eleições autárquicas de 2009. Procurou-se, pela análise deste diploma, 

identificar possíveis fatores que se constituam como obstáculos ou oportunidades à 

construção da igualdade substantiva nas oportunidades de acesso ao poder, no poder 

local, ao nível das Freguesias e em concreto nas Juntas de Freguesias.  

No sentido de promover a paridade entre homens e mulheres nos órgãos de 

governação o 2.º artigo define, no nº1, o valor da quota mínima para a representação 

de cada um dos sexos nas listas que se situa nos 33,3%. No n.º 2, relativo à ordenação 

das listas, do mesmo artigo, é definido que as listas não podem conter mais de dois 

candidatos do mesmo sexo, colocados consecutivamente. No n.º 4 são definidas as 

sanções a aplicar em caso de incumprimento da Lei, designadamente, afixação pública 

das listas em incumprimento, divulgação das mesmas na webpage da Comissão 

Nacional de Eleições e redução do valor das subvenções públicas para as campanhas 

eleitorais. 

No n.º 4 do artigo 2.º consta-se que nas listas de candidatura aos órgãos de 

freguesias com 750 ou menos eleitores a lei não tem aplicabilidade, o que na prática 

significa que em 1139 freguesias de Portugal, cerca de um terço (36,8%) (cf. gráfico 4 e 

tabela 5) as listas de candidatura não tinham a obrigação normativa de constituir listas 

paritárias, ficaram excluídas da obrigatoriedade do cumprimento da Lei da Paridade 

nas eleições de 2017, Apesar das recomendações aos agentes políticos para adotarem 

esta medida voluntariamente (ONU, 1995). Antes da reorganização administrativa das 

Freguesias, em 2013, existiam mais freguesias o que se traduz numa proporção maior 

de freguesias com 750 e menos eleitores e menos freguesias com mais de 750 



54 
 
 

eleitores, logo mais freguesias ficaram excluídas da aplicação da Lei da Paridade, na 

sua primeira implementação no poder local. 

 

 

Fonte: elaboração própria sobre dados obtidos em mandatos por órgão - resultados Eleições 
Autárquicas 2017, Comissão Nacional de Eleições 
 

Gráfico 4: Distribuição das Freguesias por número de eleitores, em 2017 (%). 

 

 

Tabela 5: Freguesias tipificadas por número de eleitores, em 2017 

 Número de freguesias 

Número de eleitores v.a. % 
</= 750 eleitores 
 

1139 36,8% 

> 750 eleitores 1952 63,2% 
Total 3091 100% 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos em mandatos por órgão - resultados Eleições Autárquicas 
2017, Comissão Nacional de Eleições 
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O Regime de ocupação e remuneração do cargo de Presidente de Junta de Freguesia 

 

A tipologia de regime de ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia, 

depende do número de eleitores e/ou da área da Freguesia, que se caracteriza em três 

regimes, a saber: regime de tempo inteiro nas freguesias com mais de 10 mil eleitores 

ou nas freguesias com mais de 7 mil eleitores e 100 km2 de área; o regime de meio 

tempo, cujas freguesias têm o mínimo de 5 mil eleitores e o máximo de 10 mil 

eleitores ou com mais de 3,5 mil eleitores e 50 km2 de área e, nas restantes situações 

o regime de não permanência.  

Para efeitos de remuneração do cargo a legislação prevê a atribuição de abonos 

mensais aos Presidentes de Juntas de Freguesias, contudo, esta atribuição de 

remuneração está diretamente relacionada com o tipo de regime de ocupação do 

cargo, por sua vez determinado pelo número de eleitores e/ou área da freguesia, e 

com o peso que esta despesa representa no orçamento da Junta de Freguesia 

(Estatuto dos Eleitos Locais - lei 29/87). Assim, como é observável, no gráfico 5, no 

total de 3091 freguesias totalizam-se 412 (13,33%) freguesias que reúnem condições 

para a ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia em regime de tempo 

inteiro e meio tempo e cujo Presidente receba uma remuneração integral ou parcial, 

respetivamente, remuneradas pelo Orçamento de Estado. Nas restantes freguesias, 

2679 (86,67%), o Presidente de Junta de Freguesia não é remunerado pelo exercício de 

funções, recebendo abonos de compensação mensal para encargos que podem variar 

entre 347,94€ e 260,97€, valores estes determinados também pelo número de 

eleitores das freguesias (cf. tabela 6, em apêndice). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos em Portal Autárquico - Remunerações Eleitos Locais. 
 

Gráfico 5: Percentagem de Freguesias por tipologia de regime de ocupação do cargo 
de Presidente de Junta de Freguesia, em 2018.  

 
 
 

Análise dos dados recolhidos através do inquérito por questionário 

 

Após o encerramento do período de resposta ao questionário e curadoria da 

base de dados, obtiveram-se 679 questionários completos8 o que equivale a uma taxa 

de resposta de 22%. Considerando que os questionários foram enviados a todas as 

unidades da população9, sem recorrer a uma amostra, poder-se-ia aceitar que a taxa 

de resposta possui elementos suficientes para representar a população em estudo, 

segundo a tabela de Huot (Freixo, 2011, p. 188).  No entanto, porque o trabalho incide 

sobre a perspetiva do género, o procedimento estatístico correto deveria assentar 

numa participação representativa dos dois estratos, sexo feminino e sexo masculino. 

Assim, num universo de 2710 homens, obtiveram-se 575 unidades de análise, o que, 

segundo a tabela citada, poderia considerar-se um número satisfatório que representa 

                                                      
8 Consideraram-se questionários completos todos os questionários cuja submissão foi acionada pelo 
participante. A plataforma de gestão do questionário registou 602 respostas incompletas. 
9 O pedido de participação foi endereçado para os emails disponíveis nas bases de dados da DGAL. 
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probabilísticamente a população; já no caso das mulheres, em que o universo 

corresponde a 381 elementos, as unidades de análise obtidas, e validadas para análise, 

corresponde a 104 (cf. tabela 3, em apêndice), o que conduziu à rejeição de 

tratamento estatístico probabilístico e extrapolável à população.  

Dá-se conta que a adesão à participação ao estudo foi maior por parte do sexo 

feminino. Os dados são apresentados em percentagens e desagregados por sexo.  

Quanto às variáveis idades, as séries de dados foram agrupadas em classes, utilizando 

para o cálculo do número de classes a constituir, a fórmula de Sturges. 

 

Perfil Sociodemográfico dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal 

 Biográfico 

Para uma melhor visualização da distribuição das respostas por idades, os 

inquiridos foram agregados em classes de idades, como se observa no gráfico 6, e 

quadro 2, em apêndice. A maior parte dos homens distribui-se em duas classes de 

idade 40 a 49 anos (30,4%) e 50 a 59 anos (30,1%) de idade; já a maior parte das 

mulheres concentra-se na classe 40 a 49 anos (43%). A idade mínima nos homens é 18 

anos e a máxima é 85 anos, enquanto a idade mínima nas mulheres é 21 anos e a 

máxima 69 anos de idade. A idade mais frequente nos homens é 40 anos de idade e 

nas mulheres é 38 anos (valores modais cf. quadro 1, em apêndice). A mediana das 

idades dos homens indica que metade dos inquiridos possuí até 49 anos de idade 

enquanto nas mulheres, metade possuí até 46 anos de idade. 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 6. Grupos etários, por sexo (%).  

 

A amostra é maioritariamente constituída por titulares do sexo masculino, 575 

unidades (84,7%) enquanto o sexo feminino é representado em 104 unidades (15,3%), 

(cf. gráfico 5 e quadro 3, em apêndice).  

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 7: Distribuição dos inquiridos por sexo (%). 
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Relativamente ao nível de escolarização, definem-se os inquiridos com nível 

mediano a elevado, já que a maior parte dos inquiridos possui o 12º ano de 

escolaridade completo e/ou mais níveis, o que se confirma pela leitura da boxplot, em 

que 50% das unidades de análise se situam em níveis inferiores ao 12.º ano e 50 % se 

situam no nível de escolaridade de 12.º ano ou mais (cf. gráfico 8). 

 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 8: Boxplot das habilitações literárias. 

 

 

Quando analisada a distribuição desta variável por grupos separados, homens e 

mulheres, constata-se que as mulheres possuem um nível de escolarização maior do 

que os homens, já que o nível de habilitações literárias com maior frequência entre as 

mulheres é a licenciatura (52,9%) e entre os homens é o 12.º ano de escolaridade 

(38,8%) (cf. gráfico 9 e quadro 4, em apêndice). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018) 
. 

Gráfico 9: Nível de habilitações literárias, por sexo (%).  

 

Na leitura do quadro 6, em apêndice, constata-se a existência de associação 

entre as variáveis sexo e habilitações literárias, confirmando-se que apresentam uma 

associação significativa, pelos resultados do teste do qui-quadrado (p-value 0,000).  

 

A maior parte dos respondentes preside Juntas de Freguesia em espaço rural, 

seguindo-se o espaço semi-urbano, e por último, o espaço urbano. Como se pode 

observar pela leitura do gráfico 10 e quadro 8, em apêndice, o conjunto das unidades 

de análise não apresenta diferenças significativas relativamente à distribuição do sexo 

por tipologia de área urbana (TIPAU, 2014). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 10: Distribuição dos Presidentes de Junta no território, por sexo (%). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 11: Composição do Agregado Familiar, por sexo (%). 

 

A maior parte dos inquiridos pertence a uma família nuclear, constituída pelo 

cônjuge/companheiro/a (49% dos homens e 55% das mulheres) e filhos(s), seguindo-

se a família conjugal, convivência apenas com o cônjuge/companheiro/a, em 32% dos 

homens e 24 % das mulheres (cf. gráfico 12 e quadro 10, em apêndice). 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 12: Tipologia familiar, por sexo (%). 
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Mais de metade da amostra tem dependentes a seu cargo, todavia, há mais 

mulheres (64,4%) com dependentes a cargo do que homens (53%) (cf. quadro 11, em 

apêndice). Verifica-se que a maior parte dos dependentes (41,4%) em coabitação se 

concentra entre 1 e 16 anos de idade (bebés, crianças e jovens), seguindo-se a faixa 

etária entre 11 e 20 anos de idade (38,1%), e a faixa etária entre os 21 e 30 anos de 

idade (14,2%). As faixas etárias entre os 31 e os 71 anos de idade apresentam valores 

residuais, sendo que a partir desta idade, aumenta a percentagem de dependentes 

que coabitam com as unidades de análise (cf. gráfico 13 e quadro 12, em apêndice). 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 13: Idades dos dependentes a cargo dos inquiridos (%). 
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mulheres exerceram, ou ainda exercem, em maior parte, uma atividade profissional no 

sector público (58,7%). 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 14: Sector de ocupação profissional, por sexo (%). 

 

Pela observação da tabela 8, em apêndice, a maioria dos inquiridos concentra-

se em grupos profissionais de nível intermédio a superior, destacando-se, nas 

mulheres, a ocupação em 2 grupos principais: Profissões com formação superior ou 

autonomia criativa (47%) e Funções administrativas, burocráticas e de secretariado 

(34%). No caso dos homens, são também os dois grupos profissionais citados que 

ocupam mais homens, no entanto, observa-se maior distribuição do sexo masculino 

por outros grupos, como é o caso do Comércio e vendas com 13%, Operário 

especializado (10%) e Prestação de serviços (9%). 

Constata-se pela leitura  da tabela 9, em apêndice, que relativamente ao 

escalão do vencimento a que os inquiridos pertenciam, antes de serem eleitos, não há 

diferenças entre homens e mulheres A maior parte dos homens (37%) e  das mulheres 

(46%) auferia entre os 500€ e os 1.000€, seguindo-se o escalão entre os 1.000,01€ e os 

1.500€, em 32% dos homens e 28% das mulheres. São os próprios inquiridos, em 

ambos os sexos, quem mais contribui para o rendimento do agregado familiar. A 

discrepância entre o/a próprio/a e o cônjuge é maior no sexo masculino do que no 
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sexo feminino. Já em relação à comparação entre o rendimento disponível da família 

antes e após a eleição a maioria dos inquiridos, em ambos os sexos, afirmam ser igual, 

60% dos homens e 56% das mulheres.  

 

Perfil Sociopolítico 

Trajetória política 

Conhecer o perfil dos inquiridos em matéria de trajetória política, quer na 

esfera político-partidária, quer numa esfera mais alargada, no que ao domínio do 

exercício de cidadania respeita, importou para o estudo identificar diferenças e 

semelhanças, entre homens e mulheres eleitas, no sentido de perceber se existe um 

perfil-tipo de percurso político e habitus político diferenciado. Na análise das fases da 

vida em que os inquiridos começaram a interessar-se por atividades políticas,  

observado o gráfico 15 e o quadro 13, em apêndice, verifica-se que os inquiridos 

começaram a interessar-se pela política em diferentes fases das suas vidas, no 

entanto, o interesse por atividades relacionadas com a política manifestou-se, na 

maior parte dos inquiridos, na fase de transição para a vida adulta – entre os 18 e 30 

anos de idade, em 43% das mulheres e 41% dos homens, seguindo-se a fase da vida 

posterior - depois dos 30 anos de idade no caso das mulheres, com 39%, e 30% no caso 

dos homens. O interesse pela vida política, na fase da adolescência, despertou maior 

interesse nos homens (25%) do que nas mulheres (14%). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 15: Altura da vida em que começaram a interessar-se por atividades 
relacionadas com a política, por sexo. 

 
Quando analisadas as principais fontes de influência aquando da integração dos 

inquiridos na atividade política, constata-se na tabela 10, em apêndice, que os Amigos 

foram a maior fonte de influência, em 37,5% das mulheres e 30,4% nos homens, 

seguindo-se a Família, com 31,6% e 21%, respetivamente; as terceira e quarta 

influências, com maior peso, no sexo masculino, foram Colegas de 

associações/coletividades e Figuras políticas públicas. Já no sexo feminino as terceira e 

quarta influência ocorrem em situação inversa. 

A grande maioria dos inquiridos revela ter participado ativamente em 

instituições e organizações ao longo das suas vidas. Apenas 3 homens e 4 mulheres 
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longo da vida. As instituições onde a maior parte dos homens participaram foram 
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associações de pais ocupa a terceira posição nas mulheres enquanto nos homens 

ocupa a sétima posição (cf. tabela 11, em apêndice). 

 Pelos resultados observados no gráfico 16 e medidas de centralidade da 

variável anos de participação em atividades políticas, apresentados no quadro 15, em 

apêndice, observa-se uma discrepância entre os sexos. De facto, os inquiridos do sexo 

masculino, que possuem, em média, 16 de anos de atividade política, possuem, mais 4 

anos de atividade política do que as mulheres cuja média é 12 anos. 

As mulheres possuem menos tempo de atividade política do que os homens 

(49% das mulheres têm menos de 10 de atividade política). Verifica-se uma maior 

distribuição dos homens entre < 10 a 30 anos de atividade política, 34,1% possuem 

menos de 10 anos, 11 a 20 anos 32,2% possuem entre 11 a 20 anos e 21,2% dos 

inquiridos do sexo masculino participam em atividades políticas entre 21 a 31 anos. 

Verificada a presença de outliers, que “podem não influenciar a média […] ou 

podem aumentá-la ou diminuí-la, quando se situam respetivamente para além do 

valor máximo ou aquém do valor mínimo dos dados” (Pestana, 2005, p.49), recorreu-

se a obtenção da boxplot (cf. gráfico 17 e quadro 14) confirmando-se a maior 

participação em atividades políticas no sexo masculino. Reforçou-se a confirmação dos 

resultados com a aplicação do teste de Mann-whitney. Este teste permite verificar a 

igualdade de comportamento entre grupos independentes (Pestana, 2005, p. 444) que 

conduz à rejeição da hipótese de igualdade de anos de atividade política entre o sexo 

masculino e o sexo feminino (p-value 0,000). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 16: Anos de atividade política, por sexo. 

 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 17: Boxplot da variável anos de atividade política. 
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A distribuição das unidades de análise entre filiação ou não filiação em partido 

político é bastante equilibrada, como se constata no gráfico 18 e quadro 17, em 

apêndice. 55% dos inquiridos do sexo masculino são filiados num partido político e 

44,2% não é filiado num partido político; no caso do sexo feminino distribuem-se em 

partes iguais: 50% é filiado e 50% não é filiado em partido político.  

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 18: Filiação política, por sexo (%). 

 

Quanto ao número de mandatos verifica-se, (no gráfico 19 e quadros 18 e 19, 

em apêndice) que a maior parte, quer nos homens (23,7%) quer nas mulheres (29,8%), 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 19: Número de mandatos, por sexo (%). 

 

Como se observa na tabela 12 a maioria dos inquiridos com mais de 1 de 

mandato em cargos políticos, ocupou cargos políticos ao nível de autarquia, não se 

verificando discrepâncias significativas entre o sexo masculino e o sexo feminino, à 

exceção do exercício de mandato(s) em Governo, em que não se registam frequências 

neste órgão, entre os titulares do sexo feminino. Não foi incluída nesta questão o 

órgão da Presidência da República por se conhecerem os Presidentes da República 

Portuguesa e saber-se à priori que nenhum deles exerceu precisamente o cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia. 

Tabela 12: Órgãos onde exerceu mandato(s) antes do atual mandato político 

Órgãos Masculino Feminino 
      

v.a. % v.a. % 

Autarquias 460 98,3 76 96,2 

Governo 3 0,6 0 0,0 

Governo Regional 3 0,6 2 2,5 

Assembleia da República 2 0,4 2 2,5 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
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A questão formulada para conhecer as aspirações políticas constitui-se de 

questão de resposta múltipla, o que permitiu selecionar várias situações e reunir os 

resultados apresentados na tabela 13. Os inquiridos manifestaram pretensão em 

candidatar-se ao cargo de Presidente de Junta sempre que a lei o permita, 41,4% nos 

homens e 45,5% nas mulheres, seguindo-se a Experiência única que não pretendo 

repetir, em 28,6% nos homens e 26,4% nas mulheres, para em seguida, 24,4% dos 

homens e 21,8% das mulheres selecionaram a opção Pretendo fazer carreira política e 

manter-me na política apenas ao nível do poder local, sendo a escolha da opção 

Pretendo fazer carreira política e candidatar-me a cargos políticos a outro nível 

bastante residual, apenas com 5,6% nos homens e 6,4% nas mulheres. Não se registam 

diferenças significativas nas ambições políticas entre homens e mulheres. 

 

Tabela 13: Aspirações Políticas 
 

Masculino Feminino 

Aspirações v.a. % v.a. % 

É uma experiência única que não pretendo repetir 178 28,6 29 26,4 

Pretendo candidatar-me as vezes que a lei o permite 
para este cargo 

258 41,4 50 45,5 

Pretendo fazer carreira política e manter-me na política 
apenas ao nível do poder local 

152 24,4 24 21,8 

Pretendo fazer carreira política e candidatar-me a 
cargos políticos a outro nível 

35 5,6 7 6,4 

Total 623 100 110 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 

 

Ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia 

Nesta secção do trabalho realizou-se a análise à ocupação do cargo de Presidente de 

Junta de Freguesia, da qual fazem parte o tipo de candidatura à Assembleia de 

Freguesia, nas eleições autárquicas em 2017, a participação dos inquiridos na escolha 

de pessoas para lugares elegíveis na lista de candidatura, o regime de ocupação do 

cargo de Presidente de Junta de Freguesia, frequência de formação para aquisição de 
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competências para o exercício do cargo e aspetos que os inquiridos consideram 

relevantes para que a escolha para candidato tivesse recaído sobre si. 

Os eleitos a Presidentes de Junta de Freguesia que constituem a unidade de 

análise integraram listas candidatas à Assembleia de Freguesia, na sua maioria 

apresentadas por partidos políticos (86,4% no sexo masculino e 88,5% no sexo 

feminino) com se observa no gráfico 20. 

 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 20: Tipos de candidatura à Assembleia de Freguesia.  
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pessoas para as listas de candidatura. Relativamente aos titulares do sexo feminino 

45,2% respondeu que a escolha foi exclusivamente sua, 31,7% indica que a escolha foi 
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maioritariamente sua em colaboração com o partido/movimento independente,  

14,4% realizou a escolha das pessoas em conjunto com o partido/movimento 

independente; 6,7% indica que a escolha foi maioritariamente do partido/movimento 

independente em colaboração consigo e 1,9% dos inquiridos do sexo feminino 

respondeu que não participou nas escolha das pessoas para as listas de candidatura. 

 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Gráfico 21: Participação na seleção das pessoas para lugares elegíveis na lista de 
candidatura. 

 

Ao abrigo dos artº.s 26º e 27º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os 

membros das Juntas de Freguesias podem exercer o mandato em regime de meio 

tempo ou tempo inteiro. O art.º 27º estabelece os critérios do exercício do mandato, a 

saber, o número de eleitores, a área e o peso percentual da remuneração no 

orçamento da freguesia. 

Sendo que a escolha do regime de ocupação para exercício do cargo não é do 

livre arbítrio do eleito, (como observado na análise documental e tabela 6, em 

apêndice) e que o acumular de papéis pode causar constrangimentos de gestão de 

tempo e outros, em especial a impossibilidade do exercício de funções em regime de 

permanência, “forçando” os eleitos a exercer a sua atividade profissional, por forma a 

53,7

28,0

14,6

2,8

0,9

45,2

31,7

14,4

6,7

1,9

0 10 20 30 40 50 60 70

A escolha foi exclusivamente minha

A escolha foi maioritariamente MINHA em
colaboração com o partido

A escolha foi realizada em conjunto por mim e
pelo partido/movimento independente

A escolha foi maioritariamente DO PARTIDO em
colaboração comigo

Não participei no processo de escolha

%

Mulheres

Homens



74 
 
 

assegurar a sua subsistência e da sua família, considerou-se relevante questionar os 

inquiridos sobre o tipo de regime de ocupação do cargo e, no caso de ocupação a meio 

tempo, se a opção foi do inquirido ou por imposição da lei.  

Conforme se observa no gráfico 22 e quadro  24, em apêndice, a maioria dos 

inquiridos, 70,1% do sexo masculino e 68,3% do sexo feminino, exerce o cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia em regime de não permanência, seguindo-se o 

exercício em regime de meio tempo, 18,3% no sexo masculino e 15,4% no sexo 

feminino, e por último o exercício em regime de tempo inteiro, 11,7% no sexo 

masculino e 16,3% no sexo feminino. Não se observam diferenças significativas entre 

os sexos. 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

 Gráfico 22: Tipologia de regime de ocupação do cargo.  

 

Pela leitura do gráfico 23 e quadro 25 em apêndice, de entre os inquiridos que 

ocupam o cargo a meio tempo, 41,9%, do sexo masculino, declararam que a lei não 

permite a ocupação a tempo inteiro e 58,1% declararam ter sido escolha sua o regime 

de ocupação do cargo a meio tempo. Os titulares do sexo feminino a maioria (68,8%) 

declaram que a lei não permite a ocupação a tempo inteiro, enquanto 31,3% 

declararam terem escolhido livremente este tipo de regime de ocupação do cargo. 
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Pode-se ainda constatar que existe efeito da variável espaço de localização da 

freguesia sobre a variável regime de ocupação do cargo, pelos resultados do teste de 

Kruskall-Wallis (p-value 0,000), conforme se observa no quadro 26, em apêndice. 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
 

Gráfico 23: Motivo pelo qual ocupa o regime do cargo a meio tempo. 

 

A frequência de formação específica para aquisição de competências para o 
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gráfico 24 e quadro 27, em apêndice, não apresenta variações significativas entre os 

sexos. No total, 67,3%, a maioria dos inquiridos não frequentou formação, proporção 

igual entre sexos, 18,3% do sexo masculino frequenta e 14,4% já frequentou. E os 

titulares do sexo feminino 23,1% frequenta formação e 9,6% frequentou formação 

específica para aquisição de competência para exercício do cargo de Presidente de 

Junta. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos 
Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  

Gráfico 24: Frequência de formação específica à aquisição de competências para 
exercício do cargo.  

 

 

Conciliação 
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Na comparação intra-regimes verifica-se que as mulheres despendem mais 

tempo com amizades e esfera pessoal quando ocupam regime do cargo a tempo 

inteiro, situação igual nos homens que ocupam o regime de não permanência. 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
 

Gráfico 25: Tempo médio (%) despendido nas esferas da vida, por regime de ocupação 
do cargo e sexo.  
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 26: Importância do apoio da família durante o exercício de funções de 
Presidente de Junta, homens.  

 

 
 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 27: Importância do apoio da família durante o exercício de funções de 
Presidente de Junta, mulheres.  
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Questionados os inquiridos sobre que tipos de apoio da família consideram 

importantes, assinala-se que o apoio moral e psicológico é o mais identificado, (cf. 

gráfico 28 e quadro 32, em apêndice), nomeadamente para 80,6% das mulheres e 

78,7% dos homens. Segue-se o apoio nas tomadas de decisão sobre os assuntos da 

família, identificado em 54,7% dos homens e 53,4% das mulheres; 47,1%, dos homens 

e 53,4% das mulheres considera também importante o apoio na partilha dos 

problemas de gestão da freguesia. As mulheres atribuem maior importância à divisão 

de tarefas domésticas (66,6%) enquanto os homens valorizam 39,7%, os cuidados aos 

filhos e dependentes (56,3% das mulheres e 45,7% dos homens) e, por último no apoio 

económico (21,4% das mulheres e 8,6% nos homens). 

 Obtido o teste de Mann Whitney (cf. quadro 33, em apêndice) e pela 

interpretação do p-valor do teste bilateral, confirma-se a existência de diferenças 

significativas entre homens e mulheres nos tipos de apoio valorizados: no apoio 

económico (p-value 0,000), na divisão de tarefas domésticas (p-value 0,000) e nos 

cuidados aos filhos e dependentes (p-value 0,047) embora este último com menor 

diferença significativa. 

  

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 28: Tipos de apoio da família considerados importantes.  
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Na leitura do gráfico 29 e quadro 34, em apêndice, verifica-se que o 

cônjuge/companheiro/a é o membro da família que mais assegura os cuidados aos 

filhos e dependentes na ausência dos inquiridos (95,1% dos homens e 89,6% das 

mulheres). Em segunda ordem surgem os pais e/ou sogros como aqueles que mais 

cuidam dos filhos e dependentes (41,3% dos homens e 56,7% das mulheres), seguindo-

se os irmãos (3,6% dos homens e 3% das mulheres), depois a prestação de serviços 

(2,3% dos homens e 4,5% das mulheres) e, por último, os vizinhos (0,7%) dos homens. 

Note-se que as mulheres não referem recorrer ao apoio dos vizinhos para cuidarem 

dos filhos e outros dependentes. No conjunto verifica-se que são mais os homens 

quem recorre aos cônjuges/companheiros/as e amigos; já as mulheres recorrem mais 

aos pais/sogros, irmãos, prestadores de serviço e amigos.  

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
 

Gráfico 29: Cuidadores dos dependentes na ausência do inquirido para exercício do 
cargo de Presidente de Junta.  
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e 25% das mulheres que responderam não ter tempo livre. A proporção de homens 

(13,5%) é maior do que a proporção de mulheres (12,2%) na despensa de 1 hora por 

dia útil ao tempo livre; 20,9% dos homens e 11,5 % das mulheres reserva o fim de 

semana para dedicar ao tempo livre. Só 11,5% dos homens e 6,7% das mulheres 

dedica um dia por semana, em exclusivo, ao tempo livre. 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 30: Tempo despendido no tempo livre.  
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empregado(a) doméstico(a) seria também uma mudança bem aceite em 12,9% dos 

homens, 8,7% gostaria de ter um serviço de apoio social à noite para apoiar no 

cuidado aos dependentes, apenas 2,1% gostaria de ter mais apoio nas tarefas 

domésticas por parte da sua família e 13,6% não mudaria nada na sua vida. 

Relativamente às respostas das mulheres, 60,6% gostaria de ter mais tempo para 

atividades de lazer com a família, 48,1% gostaria de ter mais tempo para cuidar de si e 

divertir-se com amigos, seguindo-se receber um vencimento maior (46,2%). Ter mais 

apoio do executivo que lideram, inclusive na divisão de tarefas foi opção selecionada 

por 39,4% das mulheres, 33,7% gostaria de contratar um(a) empregado(a) 

doméstico(a), 12,5% das mulheres gostaria de ter mais ajuda nas tarefas domésticas 

por parte da família e 8,7% das mulheres não mudaria nada na sua vida. Conclui-se 

assim que as situações que apresentam maior diferença percentual entre os homens e 

as mulheres é a resolução das tarefas domésticas (maior em 10,4% mulheres) 

seguindo-se o cuidar de si e estar com os amigos. Outra situação que sugere que as 

mulheres poderão estar mais insatisfeitas com a conciliação das esferas da sua vida é a 

menor proporção de mulheres que diz que não mudaria nada na sua vida (8,7%) 

comparativamente à proporção de homens (13,6%). 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 31: Situações que mudaria para melhorar, em simultâneo, o desempenho 
político e a qualidade da vida familiar. 
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Para conhecer a importância que os inquiridos atribuem à presença da família na 

atuação política, em particular na representação da Junta de Freguesia em eventos 

políticos sociais e culturais, como o jantar de Natal, as festividades locais, 

comemorações do 25 de abril e outros, solicitou-se aos inquiridos que assinalassem o 

respetivo grau de importância. A maior parte dos homens (41,4%) considera 

importante a companhia da família seguindo-se aqueles que a adjetivam de muito 

importante em 37,6% dos homens. Do total dos homens 12,2% considera pouco 

importante e 8,9% nada importante a presença da família nesses eventos. 

Relativamente às mulheres, 44,2%, a maior parte, considera muito importante a 

companhia da família nos eventos políticos, 31,7% considera importante, 17,3% pouco 

importante e 6,7% nada importante, como observado no gráfico 32 e quadro 37, em 

apêndice. Averiguou-se a associação entre as variáveis sexo e importância à presença 

da família nos eventos políticos e confirmou-se que não existe associação entre as 

variáveis recorrendo ao teste do qui-quadrado (cf. quadro 38, em apêndice). 

No sentido de conhecermos alguns aspetos que fundamentam a importância 

que os inquiridos atribuem à presença da família nos eventos políticos, em 

representação da Junta de Freguesia, elaborou-se uma questão de resposta múltipla, 

com alguns itens retirados da literatura, dando a possibilidade ao inquirido de 

introduzir outros aspetos relevantes. Pela leitura do gráfico 33 (cf. quadro 39, em 

apêndice) relativo às proporções de itens de resposta selecionados, verifica-se que 

sentir-se seguro é o motivo mais indicado pela maioria dos homens (57,6%) e das 

mulheres (62%). A imagem de uma família estável e unida valorizada pela população 

foi o segundo motivo mais identificado pelos inquiridos (49,9% dos homens e 41,8% 

das mulheres), a expectativa da população sobre os seus líderes, outro motivo 

apresentado na opção de resposta foi indicado por 23,1% dos homens e 16,5% das 

mulheres; não se sentir só registou a menor percentagem: 12,1% dos homens e 21,5% 

das mulheres. 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 32: Importância da presença da família mais próxima nos eventos políticos 
sociais e culturais em representação da Junta de Freguesia.  

 
 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 33: Motivos importantes para a presença da família nos eventos políticos.  
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Os resultados dos dados que a seguir se apresentam reportam-se à informação 

recolhida através de uma questão semiaberta, onde para além das opções de resposta 

apresentadas anteriormente, se juntou a possibilidade de os inquiridos apresentarem 

pelas suas próprias palavras outras razões para a importância da presença da família 

em eventos políticos sociais e culturais como as festas de Natal, festividades locais, 

comemorações do 25 de abril, dia do concelho, entre outros. 

As respostas foram tratadas com recurso a análise de frequência de palavras, 

visto tratar-se de uma pergunta semiaberta. Criaram-se duas bases de dados, uma 

para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, com as respostas à questão e 

realizaram-se pesquisas por palavras com comprimento mínimo de 3 caracteres, 

agrupadas por “generalizações”. Das 70 respostas dos inquiridos do sexo masculino 

foram validadas 64 respostas para análise aprofundada. A análise conclui que os dois 

argumentos mais recorrentes são a possibilidade de conciliação e de “estar”(17) 

“mais”(13) “tempo”(11) com a “família”(10) e gostar “gosto”(10) da “presença”(4) 

”presente”(4) da “família”(10) nestes eventos. 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo sobre os dados do I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos 
Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 

Figura 1: Nuvem de palavras - Outros motivos importantes para a presença da família 
nos eventos políticos - homens. 
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Estes são alguns dos argumentos apresentados pelos homens: 

“Aproveitar o tempo para estar com a família”. 

“Estarmos mais tempo juntos”. 

“Prolongamento da vida familiar “. 

“Tenho tão pouco tempo para estar com eles que aproveitamos estes eventos para juntar 

trabalho e família”. 

“Gostar de partilhar estes momentos com a família”. 

 “Gosto de me fazer acompanhar por aqueles que me são muito queridos”. 

No total de 15 respostas facultadas pelas mulheres, 12 foram validadas para análise da 

frequência de palavras. Neste sub-conjunto que une tempo e família da qual se 

destacam os argumentos poder “estar”(5) “mais”(3) “tempo”(6) com a “família”(3) e 

conciliar as duas esferas da vida. 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo. I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018).  

Figura 2: Nuvem de palavras - Outros motivos importantes para a presença da família 
nos eventos políticos - mulheres. 

 
Eis algumas respostas apresentadas pelas mulheres que ilustram tais argumentos: 

“Estar mais tempo”. 

“Porque é mais esse tempo que passo [com a família]”. 
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“Porque faz parte da nossa vida, uma forma de colmatar as ausências devido a dedicação à 

causa política”. 

“Assim consigo ter a companhia deles e exercer o cargo ao mesmo tempo”. 

Em síntese, na globalidade, as razões apresentadas para justificar a importância 

atribuída à presença da família em eventos políticos, quer pelos homens quer pelas 

mulheres, assentam na necessidade de estar mais tempo com a família. O fazerem-se 

acompanhar pela família nos eventos políticos, parece revelar uma estratégia 

voluntária de “forçar” a conciliação entre as esferas política e familiar de outro modo 

difícil de concretizar. 

 

Efeitos de género na trajetória política 

 

A última parte da análise dos dados é dedicada ao conhecimento sobre as 

perceções que os titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia possuem 

sobre o efeito de género na vida política e na conciliação entre esta e a vida privada. 

As questões do questionário visaram obter informação sobre a consciencialização que 

os inquiridos têm sobre os efeitos de género na sua vida política e na conciliação entre 

esta e as outras “vidas”. 

Quando questionados sobre a influência do género de pertença na escolha e 

apoio à candidatura, por parte do partido político ou movimento independente que 

integraram, a maioria dos inquiridos, em ambos os sexos, não considera que o género 

de pertença tenha sido um fator importante para que a escolha para candidato a 

Presidente de Junta de Freguesia incidisse sobre si (cf. gráfico 34 e quadro 40, em 

apêndice). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 34: Influência do género de pertença na escolha e apoio à candidatura. 
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observações no eleitorado (17,7%), enquanto nos inquiridos do sexo feminino é nos 

amigos o maior número observado (42,3%) (cf. tabela 15) 

 

Tabela 15: Perceção sobre os efeitos do género de pertença na aceitação pelos outros 

Aceitação pelos 
outros 

Negativa Sem influência Positiva 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Eleitorado 2 0,3 9 8,7 471 81,9 56 53,8 102 17,7 39 37,5 

Funcionários da J F -- -- 13 12,5 528 91,8 64 61,5 47 8,2 27 26,0 

Família 4 0,7 8 7,7 500 87,0 59 56,7 71 12,3 37 35,6 

Colegas de trabalho 2 0,3 7 6,7 526 91,5 61 58,7 47 8,2 36 34,6 

Amigos 2 0,3 2 1,9 473 82,3 58 55,8 100 17,4 44 42,3 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  

 

Em complementaridade considerou-se pertinente aferir que mudanças 

operaram ao nível dos traços de personalidade, durante o seu percurso político, tendo 

em conta determinadas características estereotipadas em torno do género e de 

liderança. Para o efeito, construiu-se uma pergunta constituída por itens de traços de 

personalidade, traços estes tomados de estudos vários sobre as representações de 

género e as assimetrias que decorrem delas entre os sexos, (Amâncio, 1992). O 

resultados deste, e de outros estudos que se debruçaram sobre os modos de ser e 

comportamentos distintivos entre sexos, permitiram concluir que homens e mulheres 

não são percebidos de igual modo ao nível das características de personalidade, 

concluindo-se que ao homem estão associadas mais frequentemente características 

mais positivas (qualidades) enquanto à mulher estão associadas características 

negativas (defeitos), ou seja “traços de instrumentalidade, independência e 

dominância são associados ao sexo masculino […] traços de expressividade, 

dependência e submissão são associados ao sexo feminino” (Amâncio, 1992, p. 10).  

Extraíram-se dez traços de personalidade e solicitou-se aos inquiridos que 

selecionassem as características que sentiram necessidade de adaptar, através de 

moderação ou reforço, à medida que foram desenvolvendo o seu percurso político. A 
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análise da tabela 16 permite concluir que ambos os sexos procuraram reforçar 

características de personalidade genderizadas: moderação de características 

concordantes com o estereótipo de género feminino e reforço das características 

concordantes com o estereótipo de género masculino. 

 

Tabela 16: Características de personalidade 

Características 

de personalidade 

Masculino Feminino 

Moderação Reforço Moderação Reforço 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Audacioso/a 71 12,3 308 53,6 17 16,3 49 47,1 

Carinhoso/a 98 17 207 36 30 28,8 34 32,7 

Desinibido/a 47 8,2 389 67,7 14 13,5 71 68,3 

Afetuoso/a 93 16,2 241 41,9 27 26 37 35,6 

Corajoso/a 36 6,3 376 65,4 8 7,7 80 76,9 

Empreendedor/a 39 6,8 397 69,0 3 2,9 84 80,8 

Meigo/a 106 18,4 159 27,7 31 29,8 28 26,9 

Elegante 84 14,6 177 30,8 14 13,5 41 39,4 

Independente 79 13,7 252 43,8 16 15,4 50 48,1 

Sensível 77 13,4 397 51,7 27 26 51 49 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 

 

Para aferir os aspetos considerados importantes, pelos inquiridos, para que a 

escolha do candidato recaísse sobre si, construiu-se uma questão de escolha múltipla 

com pressupostos que aludem a aspetos do foro da personalidade, competência e 

paridade. Em ambos os sexos se verifica, cf. tabela 17, uma clara incidência sobre 

aspetos relacionados com o perfil adequado para o exercício do cargo (57,1% dos 

homens e 54,1% das mulheres) e as características ideais para mobilizar o eleitorado 

(31,2% dos homens e 33,8% das mulheres). Na perspetiva dos inquiridos o 

cumprimento da Lei das quotas, entenda-se Lei da Paridade, foi, no conjunto dos 

aspetos apresentados, aquele ao qual uma menor importância foi atribuída na escolha 

para cabeça de lista à Assembleia de Freguesia. 
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Tabela 17: Aspetos considerados importantes para ser selecionado para candidato 

Aspetos importantes Masculino Feminino 

v.a. % v.a. % 

Possuo o perfil adequado ao exercício do cargo 464 57,1 72 54,1 

Possuo as características ideais para mobilizar o eleitorado 254 31,2 45 33,8 

Para promover a igualdade 67 8,2 12 9,0 

Os candidatos das outras listas eram do mesmo sexo 15 1,8 2 1,5 

Para cumprir a lei das quotas 13 1,6 2 1,5 

 
Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 

 

Importância das listas paritárias na tomada de decisão dos eleitores 

 

Conforme observado no quadro 43, em apêndice, a composição das listas, 

sejam paritárias ou não, não é motivo relevante na decisão dos eleitores na escolha da 

lista a votar pelos inquiridos, bem como se o cabeça de lista é homem ou mulher. A 

maior parte dos homens (44,6%) e das mulheres (46,7%) considera ser pouco 

importante uma lista composta por homens e mulheres em igual número ou uma lista 

em que o cabeça de lista seja um homem e os restantes membros estejam 

representados em igual número. Relativamente a uma lista em que o cabeça de lista é 

um homem e os restantes membros não estavam representados em igual número, a 

maior parte dos homens (49,9%) considera pouco importante e a maior parte das 

mulheres (46,7%) considera nada importante. De igual modo, uma lista em que o 

cabeça de lista é uma mulher e os restantes membros estejam representados em igual 

número, foi considerada pouco importante pela maior parte dos homens (50,3%) e das 

mulheres (44%). Quanto a uma lista em que o cabeça de lista é uma mulher e os 

restantes membros não estejam representados em igual número a maioria dos 

homens (51,6%) e das mulheres (53,2%) consideram esse facto pouco importante. 

Relativamente à recolha de informação sobre a perceção dos fatores que 

inibem as mulheres à participação política, construiu-se uma pergunta com vários 

itens, permitindo aos inquiridos responder numa escala tipo Likert, manifestando aí o 

seu grau de concordância com os pressupostos apresentados, formulados com base no 
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estado da arte que revela a existência de fatores que influenciam a participação 

política. No caso das mulheres, a literatura demonstra que esses fatores contribuem 

para a obstrução e inibição da sua participação política; por outro lado, mostra ainda 

que esses mesmos fatores facilitam a participação dos homens na ação política. Os 

dados apresentam-se subdivididos em duas partes: o interesse pela participação 

política e os condicionalismos do trabalho, tarefas domésticas e cuidados aos 

dependentes para a ação política. 

Quanto ao interesse pela participação política, por parte das mulheres, a 

maioria dos inquiridos (65,3% das mulheres e 55,6% dos homens) discorda totalmente 

com o pressuposto de que as mulheres não têm interesse pela política; já 

relativamente ao maior interesse dos homens do que das mulheres pela atividade 

política, a maior parte dos homens (48,5%) concorda em parte, enquanto a maior 

parte das mulheres (43,5%) discorda totalmente (cf. gráfico 35 e quadro 42, em 

apêndice). 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 35: Perceção sobre os fatores que inibem as mulheres à participação política: 
interesse pela ação política.  

 

Quanto a condicionalismos relacionados com o trabalho, tarefas domésticas e 

cuidados aos dependentes para a ação política, na generalidade, a maior parte dos 

inquiridos revela concordância parcial em relação aos pressupostos apresentados. 
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Relativamente ao pressuposto “Devido ao tempo despendido nas outras 

esferas da vida (trabalho, tarefas domésticas cuidados aos dependentes)” 58,6% dos 

homens e 55,9% das mulheres, a maioria dos inquiridos, concorda em parte enquanto 

54,6% dos homens e 54,3% das mulheres concorda parcialmente com o pressuposto 

“Os homens têm mais tempo disponível para a participação política porque não se 

ocupam de tarefas domésticas”. Quanto ao pressuposto “Os homens participam mais 

na vida política porque têm mais tempo disponível”, 47,4% das mulheres e 46,2% dos 

homens concordam em parte. “Os homens têm mais tempo disponível para a 

participação política porque não se ocupam dos cuidados aos filhos” reúne 

concordância parcial em 57,6% das mulheres e 49,3% dos homens; 53,6% das 

mulheres e 50,1% dos homens concorda em parte com o pressuposto “As mulheres 

dedicam mais tempo às tarefas domésticas logo têm menos tempo para participar na 

vida política”. Ou seja, há maior reconhecimento das mulheres que dos homens sobre 

a maior participação dos homens na política e menor participação na família (cf. 

gráfico 36 e quadro 42 em apêndice). 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 36: Perceção sobre os fatores que inibem as mulheres à participação política: 
trabalho, tarefas domésticas e cuidados aos dependentes. 
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Nas respostas à questão “Considera que o seu percurso político foi mais difícil 

por ser mulher?” constatou-se, pela leitura do gráfico 37, que 59,6% não considerou o 

seu percurso político mais difícil pelo facto de ser mulher e 40,4% considerou o seu 

percurso mais difícil por ser mulher. 

 

 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 37: Perceção sobre dificuldades no percurso político, em função do género, nas 
mulheres (%).  

 

De igual modo, foi colocada uma pergunta aberta aos homens: “Considera que 

o seu percurso teria sido mais difícil se fosse mulher?”. A maioria dos homens (75%) 

não consideram que teriam tido um percurso político mais difícil se fossem mulheres, 

embora cerca de 1/4 (24,9%) considera que o seu percurso teria sido mais difícil se 

fosse mulher (cf. gráfico 38). 
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Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
 

Gráfico 38: Perceção sobre dificuldades no percurso político, em função do género, 
nos homens (%). 

 

Obstáculos e facilitadores: uma análise às perguntas abertas 

 

Na tentativa de aprofundar as razões pelas quais os inquiridos percebem o 

efeito de género enquanto efeito condicionante, ou não, no percurso político trilhado 

pelas próprias, ou no caso dos homens, em situação hipotética, questionou-se sobre o 

porquê da resposta, afirmativa ou negativa, na questão anterior como uma pergunta 

aberta. Efetuou-se uma análise de frequências de palavras com recurso a NVivo12® 

(QSR, International) e criaram-se quatro bases de dados com a resposta a cada uma 

das questões.  Realizaram-se pesquisas por palavras com comprimento mínimo de 3 

caracteres, agrupadas por “generalizações”, das quais resultaram as listagens das 

frequências das palavras mais citadas (cf. tabelas 16 a 21), nuvem de palavras e mapa 

de árvore, que se apresentam em seguida, bem como excertos que complementam os 

resultados da análise. 

Das 34 respostas de mulheres que responderam sim à questão anterior e à 

pergunta aberta, foram validadas 33 respostas para análise. 
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O argumento mais frequente parece ser o de que existe (“porque”) um lugar da 

mulher na “sociedade”(6) e que esse lugar não contempla a “política”(7), ou pelo 

menos não da mesma forma que para os homens. Os argumentos fundam-se em 

explicações externas às inquiridas, que remetem para a sociedade, mentalidades e 

tradição e como estas dimensões definem os papéis de homem e mulher. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo. I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018).  
 

Figura 3: Nuvem de palavras - mulheres que disseram que o seu percurso político foi 
mais difícil por serem mulheres. 

 
Apresentam-se alguns excertos das respostas das mulheres que responderam sim, 

ilustrativas de tais argumentos: 

“Porque ainda existe o preconceito de que o lugar das mulheres é em casa a tomar conta dos 
filhos. Cheguei a ouvir esse comentário.” 
 
“O mundo da política está feito para os homens.  
A sociedade não vê com bons olhos a mulher na política.” 
 
“Ainda há muita gente que vê a política como um cargo para homens.” 
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Outro argumento frequente parece reportar a explicações internas às inquiridas que se 

prendem com a “conciliação” (4) entre as dimensões da vida:  

 

“Porque a conciliação da vida familiar, profissional e política é muito difícil e o dia tem apenas 
24 horas!” 
 
“Porque para além de nosso trabalho, ainda temos a casa, os filhos e o marido.” 

 

Das mulheres que responderam que não sentiram dificuldades pelo facto de 

serem mulheres 28 responderam à pergunta aberta, que questiona o porquê de não 

terem sentido essas dificuldades no seu percurso político 25 respostas para análise 

aprofundada. 

O argumento mais frequente parece ser o de que “porque”(10) essas mulheres, 

“por” (6) serem “mulheres”(6) “nunca”(6) se “sentiram”(6)  “diferentes”(3) dos 

homens, sugestivo de  explicação interior, remete para si, remete para si e para o 

modo como perceciona a (não) diferença de género. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo. I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018).  
 

Figura 4: Nuvem de palavras - mulheres que disseram que o seu percurso político não 
foi mais difícil por serem mulheres. 
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Eis alguns excertos das respostas das mulheres que responderam não, ilustrativas de 

tais argumentos: 

“Porque nunca senti que estivessem a tratar-me de forma diferente pelo facto de ser mulher” 
 
“Sempre estive em situações de liderança e não notei diferença.” 

 
“O género nunca influenciou a minha vida política” 

 

 

Das 103 respostas dos homens que responderam à questão “porque considera 

que o seu percurso teria sido mais difícil se fosse mulher” consideraram-se 98 

respostas válidas que resultaram em 100 unidades de registo para análise. O 

argumento mais frequente parece ser o de que “ainda”(22) existe (“porque”) um lugar 

da mulher na “sociedade”(14) e que esse lugar condiciona a menor 

“disponibilidade”(11) de “tempo”(11)  para a ocupação do cargo. Assente em 

explicações exteriores às mulheres, este argumento remete para a sociedade, 

mentalidade e tradição, e como estas definem os papéis de homem e mulher 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo. I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018).  
 

Figura 5: Nuvem de palavras – homens que consideram que o seu percurso teria sido 
mais difícil se fossem mulher. 
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Apresentam-se alguns excertos das respostas dos homens que responderam 

afirmativamente à questão, que ilustram tais argumentos: 

 
“Porque não é tão fácil a uma mulher constituir família e ter filhos durante o exercício de 
cargos que são muito exigentes em termos de disponibilidade.” 
 
“Porque os nossos pais, os nossos avos, os nossos professores, a nossa sociedade, criou-nos 
(sem querer), acreditando (e fazendo-nos acreditar) que o papel da mulher é cuidar dos filhos, 
do marido e da casa...” 
 
“O peso da mulher na família é superior ao do homem.”  

 

No total de 205 respostas dos homens que responderam à questão “porque não 

considera que o seu percurso teria sido mais difícil se fosse mulher” consideraram-se 

185 respostas válidas. O argumento mais frequente parece ser o de que (“porque”) 

“não”(70) existem “diferenças”(19) e há ”igualdade”(19) entre sexos explicação 

interior, remete para si, remete para si e para o modo como perceciona a (não) 

diferença de género (figura 6). 

 

Fonte: Elaboração própria com recurso a NVivo. I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018).  

Figura 6: Nuvem de palavras – homens que consideram que o seu percurso não teria 
sido mais difícil se fossem mulher. 
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Alguns excertos das respostas dos homens que responderam não, que ilustram tais 

argumentos: 

“pelos exemplos de mulheres que estão no nosso executivo e assembleia não noto diferenças” 
 
“Não vejo diferenças no sexo oposto” 
 
“tem as mesmas competências e igualdade.” 
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Discussão de resultados 

 

Uma das medidas mais marcantes e inéditas para a construção da igualdade 

substantiva na ocupação de lugares de poder e tomada de decisão no poder político é 

a introdução de quotas de género na composição das listas de candidaturas para os 

órgãos de poder político (Monteiro, 2011). Em Portugal no ano de 2009 realizaram-se 

as primeiras eleições autárquicas depois da entrada em vigor da Lei da Paridade. 

Apesar disso verifica-se nos resultados eleitorais que as Presidências de Junta de 

Freguesia são o órgão do poder local onde se observa maior assimetria de género 

(Teixeira, 2016;  CIG 2017). Este trabalho procurou compreender as razões desta 

situação na Presidência das Freguesias de Portugal, identificando fatores inibidores e 

potenciadores que concorrem para o processo de construção da igualdade 

substantiva. 

   A análise dos resultados que se apresentou nas páginas anteriores permitiu 

concluir sobre um conjunto de quatro domínios principais de reflexão, os quais só 

agora discutidos em profundidade, quando fundada a ligação com, por um lado, os 

objetivos definidos, por outro ao corpus teórico explorado na primeira parte do 

trabalho. 

 

Mudanças ocorridas na ocupação da Presidência de Junta de Freguesia em Portugal, 

nos últimos 10 anos, em perspetiva de género. 

 

Após a análise comparativa da representação de homens e mulheres no poder 

e tomada de decisão em Portugal, nos Parlamentos Europeu e Nacional e Governos 

Nacional e Regional, face ao contexto europeu, em 2018, discute-se a evolução da 

ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia, entre 2001 e 2017, em 

perspetiva de género. 

O estudo comparativo da proporção de homens e mulheres nos lugares de 

poder e tomada de decisão na política, liga Portugal e a União Europeia e evidencia 

uma nítida assimetria de género na ocupação de lugares de poder e tomada de 
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decisão. Na generalidade, à semelhança do já constado na União Europeia, as 

mulheres não ultrapassam 40% nos lugares de poder e tomada de decisão em 

Portugal. Observa-se que Portugal, com 36,4% de mulheres no parlamento nacional e 

36,1% no governo nacional, supera a média europeia que se situa em 31,2% de 

mulheres nos parlamentos nacionais e 30,2% nos governos nacionais.  A percentagem 

de lugares de poder de tomada de decisão ocupados por mulheres, quer no 

Parlamento Europeu, quer governo regional situam Portugal abaixo da média 

europeia. No Parlamento Europeu a proporção de mulheres é inferior à média da 

União Europeia, com uma diferença de 7,8%, enquanto no Governo Regional 

português se regista a maior diferença percentual (9%). 

Num primeiro exame à meta-análise sobre a evolução de ocupação do cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia em Portugal pode-se concluir que, na globalidade, a 

introdução de quotas nas listas de candidatura aos órgãos autárquicos da Freguesia 

parece não ser reveladora de mudanças significativas relativamente à ocupação 

equilibrada entre homens e mulheres neste nível de governação, revelando até uma 

estagnação. A análise mais aprofundada ao nível das freguesias, expresso nos mapas 1, 

2 e 3, e tabela 3 (em apêndice), nas páginas 64 e 65, distancia os homens (88%) das 

mulheres (12%) em 76 pontos percentuais. Ao nível regional NUTS II, a análise 

aprofundada expressa no gráfico 3, revela as assimetrias regionais. As regiões que 

superam a média nacional (12%) de mulheres Presidentes de Junta de Freguesia, 

designadamente, a região do Algarve (28,36%), a região da área metropolitana de 

Lisboa (18,34%), a região Alentejo (16,45%) e a região dos Açores (13,55%).  Já em 

sentido contrário, abaixo do valor nacional situam-se a região do Norte (9,96%) e a 

região da Madeira (9,26%). 

Na procura de fatores que podem impedir a igualdade de oportunidades na 

ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia, por um lado, e a criação de 

iguais oportunidades na ocupação de lugar nas listas candidatas, por outro, revelou-se 

pertinente analisar a Lei da Paridade, porquanto se trata de uma medida para a 

promoção da igualdade entre homens e mulheres no exercício dos direitos cívicos e 

políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos (artigo 

109.º, CRP, 1976). Observa-se que nas listas de candidatura aos órgãos de freguesias 
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com 750 ou menos eleitores a lei não tem aplicabilidade, o que na prática significa 

que, das 3091 freguesias de Portugal, 1139 freguesias (37%) ficaram excluídas da 

obrigatoriedade do cumprimento da Lei da Paridade nas eleições de 2017.  Isto é, em 

cerca de um terço das freguesias de Portugal as listas de candidatura não tiveram a 

obrigação normativa de constituir listas paritárias, pese embora as sugestões feitas aos 

agentes políticos para que constituam as listas paritárias na candidatura às eleições 

(ONU, 1995). Note-se que antes de 2013 existiam mais freguesias do que atualmente, 

o que se traduz numa proporção maior de freguesias com 750 e menos eleitores e 

menos freguesias maiores (com mais de 750 eleitores). Deste modo, mais freguesias 

ficaram excluídas da aplicação da Lei da Paridade, na sua primeira implementação no 

poder local, o que também poderá explicar a subida de 4,7% de mulheres Presidente 

de Junta de Freguesia entre 2009 e 2013. A reforma administrativa das freguesias pode 

ter influenciado este aumento, insinuando que esta alteração possa ter influenciado os 

arranjos para a constituição de listas candidatas às eleições desse ano, revelando-se 

como uma oportunidade para mobilizar mulheres para integrarem as listas de 

candidatura e escolha de mulheres para candidatas. Contudo os resultados desta 

investigação recaem numa suspeita, confirmação a qual carece de estudo mais 

aprofundado. Já que nas eleições seguintes, em 2017, a proporção de homens e 

mulheres manteve-se praticamente igual aos resultados de 2013. 

   Verifica se igualmente que nas freguesias cuja Lei da Paridade se aplicou, 

(freguesias com  mais de 750 eleitores) a representação mínima de cada um dos sexos 

em 33,3% não é garantia de que haja efetivamente um aumento de mulheres nas listas 

candidatas, não se observando a plena paridade que se situa nos 50% (Coucello et al, 

2016). Por um lado, limitar a colocação de mais de dois candidatos sucessivos, do 

mesmo sexo, na lista de candidatura, não é impeditivo que continuem a ser os 

homens, em maior número, a ocupar o lugar de cabeça de lista e consecutivamente, 

em caso de vitória, os futuros Presidentes de Junta de Freguesia (Jordão, 2015; Santos, 

2018).  

A tipologia do regime de ocupação dos eleitos no poder local é sugestiva de um 

constrangimento à participação no poder local, na medida em que afeta diretamente, 

não só o tempo ocupado no desempenho do cargo, mas também a possibilidade de 
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receberem uma remuneração. Como já havia observado Ana Lúcia Teixeira (2016), a 

questão da remuneração pode não compensar os custos, na medida em que, 

acumulando outra atividade remunerada, constrange os usos do tempo.  Em particular 

no caso das mulheres, que ainda despendem mais tempo  do que os homens no 

trabalho não pago, a realização de outras atividade é ainda mais condicionada como 

concluem os estudos sobre os usos do tempo de homens e de mulheres em Portugal e 

a igualdade de género ao longo da vida e das situações de vida  (Perista, Cardoso, 

Brázia, & Abrantes, 2016;  Torres et al., 2018) e das situações de vida da mulher 

portuguesa  (Sagnier & Morell, 2019). 

 

Caracterizar o perfil social dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal na 

atualidade 

 

Caracterizar o perfil dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal, em 

2018, permitiu identificar condições que, de alguma forma, poderão dificultar a 

igualdade de oportunidades no acesso ao poder e tomada de decisão na vida política 

ao nível do poder local. Por outro lado, os resultados também permitiram identificar 

condições que fomentam a participação mais ativa na política. Identificar estas 

condicionantes permite uma melhor compreensão dos processos geradores de 

desigualdades entre homens e mulheres. 

No conjunto foram inquiridos 679 Presidentes de Junta de Freguesia. A amostra 

obtida é composta em maioria por homens (84,7%) e mulheres (15,3%) aproximando-

se das proporções de homens (88%) e de mulheres (12%) da população dos 

Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal em 2018. Os homens possuem entre 18 

e 85 anos, com maior concentração entre os 40 e os 59 anos de idade (60,5%) e as 

mulheres possuem entre 21 a 69 anos de idade, a maior parte com idades 

compreendidas entre os 40 e os 49 anos de idade. Mais de metade das mulheres 

possui nível de ensino superior ao 12º ano (Licenciatura e Mestrado), enquanto a 

maioria homens dos homens possui 12.º ano e licenciatura.  

A presença de habilitações literárias superiores nas mulheres bem como a 

autonomia financeira e o tipo de profissão são indicativos de condições favoráveis à 
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participação política mais ativa, condições necessárias à constituição do habitus 

político (Bourdieu, 1989; Viegas, 1999). Verifica-se que são mais as mulheres (64,4%) 

do que os homens (53%) que vivem com dependentes (crianças, idosos e/ou 

deficientes). Este facto é sugestivo de que recai sobre estas, em maior parte, a 

assistência e o cuidar dos dependentes, à semelhança do revelado noutros estudos 

(Perista et al., 2016; Torres et al., 2018; Sagnier & Morell, 2019). A conjugação destes 

dois factos parece fazer crer que mulheres menos escolarizadas e com menor 

autonomia influencia a não disposição de condições para ultrapassar os 

constrangimentos que os cuidados aos dependentes lhe coloca, aspeto que vai dar 

conta de uma disputa desigual no acesso ao poder. 

 

Diferenças e semelhanças nas trajetórias de vida de homens e mulheres titulares do 

cargo de Presidente de Junta de Freguesia 

 

Conhecer a trajetória política dos Presidentes de Junta permitiu encontrar 

algumas diferenças, mas também semelhanças, entre homens e mulheres, que 

merecem destaque: as mulheres começaram a interessar-se por atividades 

relacionadas com a política ligeiramente mais tarde do que os homens, e possuem, em 

média, menos 4 anos de atividade política. No conjunto, as mulheres possuem menos 

tempo de atividade política: 49% tem menos de 10 anos de atividade política do que os 

homens. Verifica-se uma maior distribuição dos homens entre < 10 a 30 anos de 

atividade política. 34,1% está na política há menos de 10 anos, 32,2% entre os 11 e os 

20 anos e 21,2% dos inquiridos do sexo masculino participam em atividades políticas 

entre 21 a 31 anos. Com menos anos de atividade política, aproximadamente metade, 

e sem experiência de exercício de mandatos ao nível do governo central, as mulheres 

apresentam-se com menor capital político (Bourdieu, 1989). Metade das inquiridas são 

filiadas em partidos políticos, percentagem muito semelhante aos homens apenas com 

diferença, a menos, em 5,8 pontos percentuais. Este facto permite concluir sobre uma 

pertença mais formal que efetiva, a qual parece ser penalizadora em termos de 

experiência na arena política. 
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O exercício de mandatos, predominantemente, em autarquias, em ambos os 

sexos, a pretensão de recandidatura ao cargo de Presidente de Junta de Freguesia e de 

permanência na política apenas ao nível local é identificado como característica 

semelhante entre os sexos. Quanto à ocupação do atual cargo, a decisão de 

candidatura à Assembleia de Freguesia partiu maioritariamente de partidos políticos, 

quer nos homens quer nas mulheres. Embora os inquiridos revelem relativa autonomia 

na escolha das pessoas para constituição das listas de candidatura, a literatura tem 

apontado os partidos políticos como os principais agentes de recrutamento e seleção, 

como referenciado por Dahlerup (2007), e também os principais condicionantes à 

promoção da igualdade de oportunidade de acesso ao poder, como aludem Martins e 

Teixeira (2005). 

A escolha dos cidadãos para integração das listas de candidatura à Assembleia 

de Freguesia sugere que as mulheres possuem menor independência. Mais de metade 

dos inquiridos do sexo masculino compôs a lista de candidatura sem ajuda do 

partido/movimento independente. No caso nas mulheres, 45,2% compuseram a lista 

de candidatura sem apoio. Nas situações em que a escolha foi maioritariamente do 

partido em colaboração com o próprio, existem mais mulheres (6,7%) do que homens 

(2,8%). Isto poderá indiciar, por um lado, maior controlo da estrutura político-

partidária sobre estas do que sobre os homens (Martins & Teixeira, 2005;  Monteiro, 

2011); por outro, poderá estar também relacionado com menor tempo de atividade 

política que ainda não lhes permitiu consolidar o habitus político (Bourdieu, 1989). 

Já relativamente ao tipo de regime de ocupação do cargo de Presidente de 

Junta de Freguesia não se verificam na amostra diferenças entre homens e mulheres, 

aspeto que acompanha a tendência da população. Já o motivo pelo qual ocupam o 

regime a meio tempo difere: há mais mulheres do que homens a apontar a Lei 

enquanto motivo para ocupação a meio tempo (a Lei não permite ocupação a tempo 

inteiro) sugestivo de que desejariam ocupar o cargo a tempo inteiro. Na 

impossibilidade de ocupação do cargo a tempo inteiro impõe-se a necessidade de 

manter uma atividade profissional, sempre que não existam outras alternativas à 

subsistência, donde decorrem maiores dificuldades de conciliação entre as várias 

dimensões da vida. Os presidentes, homens e mulheres, que ocupam o cargo em 



107 
 
 

regime de tempo inteiro e não permanência dedicam mais tempo ao trabalho, 

enquanto no regime de meio tempo são as mulheres que dedicam mais tempo à 

família. Este aspeto é sugestivo de que não têm uma ocupação profissional ou, caso 

tenham, têm suporte no apoio ao trabalho não pago. De novo, este facto vem 

sustentar uma dupla desigualdade a qual remete para os diferentes capitais e sua 

influência na articulação entre família e trabalho (Bourdieu, 1989; Bourdieu, 2011; 

Giddens, 2004; Matland, 2005). 

 

Perceções dos titulares do cargo de Presidente de Junta de Freguesia sobre o efeito de 

género na vida política e na conciliação entre as várias dimensões da vida. 

 

A análise às perceções que os Presidentes de Junta de Freguesia possuem sobre 

o efeito de género na elegibilidade, no exercício do cargo de Presidente de Junta de 

Freguesia e na conciliação entre a vida pública e a vida privada, permitiu identificar a 

existência de alguns fatores inibidores e outros que poderão potenciar a efetivação da 

paridade no poder local. 

Quando analisada a perceção dos inquiridos sobre o efeito do género na 

aceitação pelos outros, a maioria dos inquiridos diz não ter influência. Já no que 

respeita aos aspetos que estes consideram importantes serem selecionados aquando 

da candidatura, a maioria, homens (57,1%) e mulheres (54,1%), considera possuir o 

perfil adequado ao exercício do cargo. Contudo, o seu posicionamento na moderação 

e reforço das características de personalidade durante o seu percurso político é 

revelador da presença de estereótipos de personalidade genderizadas em ambos os 

sexos. Há uma tendência para moderar características de personalidade do 

estereótipo feminino, caraterísticas estas com uma conotação negativa, e reforçar as 

características de personalidade do estereótipo masculino, de conotação positiva, 

tanto nos homens como nas mulheres. Como revisado na literatura, as caraterísticas 

de dominação, independência e instrumentalidade são associados ao sexo masculino 

(Amâncio 1992), características essas consideradas necessárias ao combate no “campo  

político” (Bourdieu, 1989). 
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No que respeita à importância do apoio da família, os inquiridos valorizam 

muito o apoio desta, contudo, encontram-se diferenças entre homens e mulheres, 

nomeadamente, nos tipos de apoio considerados importantes. São as mulheres que 

atribuem maior importância à divisão das tarefas domésticas, ao apoio económico e 

apoio aos cuidados aos filhos e dependentes (filhos menores, idosos e deficientes), o 

que sugere que as tarefas domésticas e cuidados aos dependentes ainda recaem em 

maior parte sobre estas como atrás evidenciam os estudos efetuados à população 

portuguesa (Perista et al., 2016; Torres et al., 2018; Sagnier & Morell, 2019), 

confirmando-se assim a persistência de papéis genderizados (Perista et al., 2016). Este 

aspeto é observável quando mais mulheres do que homens, apontam a contratação de 

empregado(a) doméstico(a), ter mais apoio da família nas tarefas domésticas, mais 

tempo para cuidar de si e estar com os amigos como situações que mudariam, se 

pudessem, para melhorar a conciliação entre a vida política e a vida familiar.  

 Uma análise às questões semi-abertas, permite concluir que 70 homens e 15 

mulheres encontram nos eventos políticos sociais e culturais oportunidades para 

estarem mais tempo com a família, tratando-se de uma forma de conciliação entre a 

atividade política e a família. “Porque faz parte da nossa vida, uma forma de colmatar 

as ausências devido a dedicação à causa política” e “Tenho tão pouco tempo para 

estar com eles que aproveitamos estes eventos para juntar trabalho e família” são 

exemplificativos da preocupação que estes Presidentes têm em reduzir os tempos de 

ausência junto da família. 
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Conclusão 

Este trabalho incidiu sobre a ocupação do cargo de Presidente de Junta de 

Freguesia em Portugal em perspetiva de género e pretendeu contribuir para aumentar 

o conhecimento sobre a interferência do género na ocupação deste lugar de poder e 

tomada de decisão. 

Para identificar fatores inibidores e potenciadores que concorrem para o 

processo de construção da igualdade substantiva na Presidência das Freguesias de 

Portugal, em perspetiva de género, definiram-se objetivos, nomeadamente, conhecer 

as mudanças ocorridas na ocupação do cargo, nos últimos 10 anos, e descrever perfil 

social dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal, em 2018. A identificação das 

diferenças e semelhanças nas trajetórias de vida destes homens e destas mulheres, 

bem como as suas perceções sobre o efeito de género na vida política e na conciliação 

entre esta e a vida privada concorreu, similarmente, para conhecer fatores inibidores e 

potenciadores de uma maior participação política e consequentemente, na construção 

da igualdade substantiva nas Junta de Freguesia. 

O recurso à análise documental foi fundamental para identificar fatores 

inibidores à representação equilibrada entre homens e mulheres nas Presidências de 

Junta de Freguesia. A escolha de uma metodologia empírica de natureza quantitativa, 

extensiva e descritiva e uni e bi-variada justificou-se pela abrangência territorial e 

dimensão da população. A importância da descrição dos fenómenos num espaço 

territorial mais vasto a fim de explorar a problemática em estudo justifica também a 

metodologia utilizada. 

Findo este trabalho destacam-se algumas das principais conclusões de acordo 

com os objetivos delineados para esta investigação, para os quais se considera ter 

atingido o ambicionado. Na ausência de estudos anteriores sobre esta temática, 

considera-se que o trabalho contribui de forma relevante e inovadora para a 

compreensão da sub-representação do sexo feminino na Presidência das Juntas de 

Freguesia de Portugal. 

A relevância do papel dos fatores institucionais, designadamente a 

implementação da Lei da Paridade e o Estatuto dos Eleitos Locais, mereceram 
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destaque, na medida em que foi possível identificar oportunidades e obstáculos ao 

almejado equilíbrio na representatividade de homens e mulheres no poder político. 

A Lei da Paridade não se revela promotora da paridade na sua plenitude, não 

obstante, destaca-se o contributo positivo que desempenha para a melhoria do 

sistema eleitoral português em matéria de paridade. Assim, conclui-se que a 

persistência da baixa representatividade de mulheres nas Presidências das Juntas de 

Freguesia poderá estar associada ao facto de a Lei não ter produzido efeitos 

consideráveis na constituição das listas de candidatura à Assembleia de Freguesia. Esta 

Lei, na redação em vigor aquando das eleições autárquicas de 2017, excluía, da 

obrigatoriedade do seu cumprimento, as Freguesias até 750 eleitores que representam 

36,8% das Freguesias em Portugal. 

Pese embora a recente revisão da Lei da Paridade não ocupe lugar neste 

trabalho, que se centrou nos resultados autárquicos de 2017, dá-se conta que a última 

revisão do diploma, a Lei Orgânica n.º 1/2019 (Assembleia da República, 2019) 

introduz alterações no sentido de aproximar a composição das listas de candidatura à 

paridade, alterando a representação mínima de cada um dos sexos de 33,3% para 

40%; outra mudança, que poderá trazer mudanças significativas no poder local, 

nomeadamente em matéria de composição de listas de candidatura, é a não limitação 

da aplicação da lei. Nas próximas eleições autárquicas, a realizar em 2021, todas as 

listas de candidatura deverão respeitar a quota mínima de 40% de cada um dos sexos; 

outra mudança significativa é o tipo de sanção no caso de incumprimento da lei: 

enquanto a lei em vigor até 2019 previa apenas cortes no valor das subvenções 

públicas às campanhas eleitorais (alínea c do art.º 4 - Lei Orgânica n.º 3/2006 ), caso as 

listas não sejam corrigidas nos termos legais, a atual redação da lei prevê a rejeição 

das mesmas e a nulidade da  deliberação da eleição dos vogais das Juntas de 

Freguesia, em caso de incorreção das listas dentro dos prazos legais (n.º 2 do art.º 4 - 

Lei Orgânica n.º 1/2019). Antevêem-se, pois, mudanças significativas na composição 

das listas de candidatura às autárquicas de 2021. Contudo, face a constrangimentos de 

outra natureza, não se prevê um aumento de mulheres nas Presidências de Juntas de 

Freguesia. Como este trabalho sustenta, as condições de acesso ao exercício de 

cidadania e a lugares de poder e tomada de decisão não dependem exclusivamente do 
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sistema normativo, sendo que outros fenómenos, intrínsecos e extrínsecos, como a 

educação, autonomia financeira e a conciliação com as várias esferas da vida ao 

género menos representado, condicionam esse mesmo acesso.  

O regime de ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia poderá 

também ser uma condicionante sobre a decisão em integrar uma lista de candidatura, 

por parte das mulheres, para posição de cabeça de lista já que, como revisto na 

literatura e este estudo comprova, condiciona fortemente os usos do tempo. No que 

respeita à conciliação entre as várias esferas da vida este estudo concluí que as 

mulheres manifestam mais dificuldades na conciliação, visivelmente conexa à 

realização das tarefas domésticas e apoio à família já que o trabalho não pago, que 

recai maioritariamente sobre elas do que sobre eles. 

Em suma, apesar da mudança da Lei, não se vislumbram alterações 

significativas no futuro próximo que redundem no aumento de mulheres nas 

Presidências de Juntas de Freguesia em Portugal. Cabe ao investigador assumir as 

limitações endógenas e exógenas na sua missiva científica, portanto, é importante 

destacar que este estudo não se debruça sobre muitos outros fatores explicativos do 

fenómeno em estudo, que por exigência de recursos de vária ordem, extravasam a 

elaboração de um estudo em maior profundidade numa dissertação de mestrado. O 

que poderá ser positivo para a ciência e, consequentemente, para a sociedade, é a 

realização de estudos que incidam sobre o aprofundamento de fatores que 

condicionam uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, a igualdade substantiva, 

já apontados, bem como identificar outros fatores ocultos, sugestivos para análises 

sociológicas futuras. 

A menos de dois anos das eleições autárquicas é pertinente continuar a avaliar 

os impactos da Lei. Para um conhecimento mais aprofundado sugere-se a realização 

de estudos ao nível regional onde se venham a verificar as maiores assimetrias. Poderá 

ser particularmente útil analisar o processo de composição das listas de candidaturas e 

as posições ocupadas por homens e mulheres nessas mesmas listas, bem como a 

análise das dinâmicas inter-partidárias, numa perspetiva mais aprofundada, a forma 

como mobilizam homens e mulheres para a esfera política e como se organizam no 

trabalho partidário em termos de usos do tempo. Por último, considera-se igualmente 
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pertinente a avaliação sistemática de medidas de ação positivas que, para além da Lei 

da Paridade visam contribuir para a paridade nos órgãos de poder e tomada de decisão 

na política. 

De modo geral pode-se concluir que os efeitos de género ainda exercem forte 

influência na esfera política, constituindo-se como um obstáculo à igualdade 

substantiva no poder político. Como sugere a Sociologia, a realidade é mais do que 

aparente, contendo em si questões complexas, só possível apreendê-la recorrendo ao 

conceito que nos foi dado por Mills, a “imaginação sociológica”. 
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Apêndice 1: Modelo de Análise 
Conceitos Dimensões Indicadores 

Lugares de 
Poder e 
tomada de 
decisão 

União europeia e Portugal % de homens e mulheres em lugares de poder e tomada de decisão na UE e PT - 2018 

Juntas Freguesias de 
Portugal 

% de homens e mulheres Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal entre 2001 e 2017 

% de homens e mulheres eleitos a 1 de outubro de 2017 

 
Diplomas 

Lei da Paridade Conteúdo dos artigos 

Regime de ocupação do 
cargo de Presidente de 
Junta de Freguesia 

tipologia de regime de ocupação do cargo: 
permanência 
meio tempo 
não permanência 

Perfil  
socio 
demográfico 

Biográfica 

Idade 
Sexo 
Habilitações literárias 
Espaço geográfico da localização da Freguesia 

Familiar 

Número de pessoas que compõem o agregado familiar 
Composição do agregado familiar 
Existência de dependentes 
Idade dos dependentes 

Profissional e económica 

Sector público 
Sector privado 
Grupo de ocupação profissional 
Pessoa do agregado familiar que mais contribui para o rendimento familiar 
Escalão de vencimento antes de ser eleito 
Comparação do rendimento mensal com o rendimento mensal antes de ser eleito 

Perfil  
socio 
político 

Trajetória política 

Fase da vida em que começou o interesse pela política 
Pessoas/instituições com maior influência na integração na atividade política 
Instituições/organizações nas quais participaram ao longo da vida 
Anos de atividade política 
Filiação partidária 
Número de mandatos políticos 
Órgãos de exercício de mandatos 
Aspirações políticas 

Caracterização da ocupação 
do cargo de Presidente de 
Junta de Freguesia 

Tipo de candidatura às eleições autárquicas 
Participação na constituição da lista candidata 
Regime de ocupação do cargo 
Motivo pelo qual ocupa o cargo em regime de meio tempo 
Frequência de formação específica sobre o exercício do cargo 

Conciliação 
Família, trabalho e vida 
pessoal 

Tempo dedicado às dimensões da vida 
Apoio da família 
Aspetos onde considera importante o apoio da família 
Pessoas que cuidam dos dependentes na sua ausência 
Tempo despendido no tempo livre 
Aspetos que mudaria na vida para melhorar a conciliação 
Importância da companhia da família nos eventos políticos 
Porquê da importância da companhia da família nos eventos políticos 

Efeitos de 
género na 
trajetória 
política 

Personalidade Características de personalidade 

Aceitação 

Influência do género na escolha para candidato 
Influência do género na aceitação dos: 
Eleitorado 
Funcionários da Junta de Freguesia 
Família 
Colegas de trabalho 
Amigos 

Paridade 
Aspetos relevantes para escolha do candidato 
Perceção sobre a importância de listas paritárias na tomada de decisão dos eleitores 

Participação política das 
mulheres 

Perceção sobre os fatores que inibem a participação das mulheres na política 

Dificuldades no percurso político por ser mulher 
Dificuldades no percurso político por ser mulher percebidas pelos homens 
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Apêndice 2: Mensagens de convite à participação e lembrete 
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Apêndice 3: Guião do inquérito por questionário 
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Apêndice 4: Tabelas 
 

Tabela 1: Homens e Mulheres no poder e tomada de decisão, em Portugal e média da 

União Europeia, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: I.Q.: Elaboração própria sobre dados obtidos no banco de dados de estatísticas do Género-EIGE. 

 
 

Tabela 2: Homens e Mulheres na Presidência de Juntas de Freguesia de Portugal (%), 

2001-2017 

 

Anos 
Masculino Feminino 

% % 

2001 95,4 4,6 

2005 92,3 7,7 

2009 92,4 7,6 

2013 87,7 12,3 

2017 88,0 12 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no Balanço da implementação da Lei da Paridade em 
diferentes níveis de governo - Análise longitudinal da CIG e no mapa dos eleitos a 1 de outubro de 2017. 
 

 

Tabela 3: Homens e Mulheres na Presidência de Juntas de Freguesia de Portugal, 2018 

 Masculino Feminino Total 

 v.a. % v.a. % v.a. % 

População 2710 88% 381 12% 3091 100% 

Unidade de análise 575 21,2% 104 27,3% 679 22% 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no mapa dos eleitos a 1 de outubro de 2017, recolha 
própria I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de 
género (junho/2018) (unidade de análise). 
 
 

Nível de governo região 
M F 

Totais 
v.a. % v.a. % 

Parlamento Europeu 
Portugal 15 71,4 6 28,6 21 

União Europeia 746 73,6 273 36,4 1019 

Parlamento Nacional 
Portugal 145 63,6 83 36,4 228 

União Europeia 4923 68,8 2231 31,2 7154 

Governo Nacional 
Portugal 39 63,9 22 36,1 61 

União Europeia 750 69,8 325 30,2 1075 

Governo Regional 
Portugal 78 75,7 25 24,3 103 

União Europeia 10754 66,7 5363 33,3 16117 
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Tabela 4: Homens e Mulheres na Presidência de Juntas de Freguesia por NUTS II, 2018 
 

NUTSII 
Masculino Feminino 

v.a. % v.a. % 

Norte 1284 90,04 142 9,96 

Centro 717 88,63 92 11,37 

Lisboa 285 81,66 64 18,34 

Alentejo 193 83,55 38 16,45 

Algarve 48 71,64 19 28,36 

Madeira 49 90,74 5 9,26 

Açores 134 86,45 21 13,55 

TOTAIS 2710 87,67 381 12,33 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no mapa dos eleitos a 1 de outubro de 2017 e recolha 
própria. 
 

 

Tabela 5: Freguesias tipificadas por número de eleitores, em 2017 
 

Número de eleitores 
Número de Freguesias 

v.a. % 

</= 750 eleitores 1139 36,8 

> 750 eleitores 1952 63,2 

Total 3091 100 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos em Mandatos por órgão - resultados Eleições Autárquicas 
2017, Comissão nacional de eleições. 

 

 

Tabela 6: Freguesias tipificadas por regime de ocupação do cargo de Presidente de 
Junta de Freguesia, em 2017 
 

Regime 
Freguesias 

v.a. % 

Tempo inteiro 224 7,3% 

meio tempo 185 6,0% 

Não permanência 2682 86,8% 

Total 3091 100% 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos em Mandatos por órgão - resultados Eleições Autárquicas 
2017, Comissão Nacional de Eleições. 
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Tabela 7: Diplomas 

Diploma Artigo Conteúdos 

Lei da Paridade 
Lei Orgânica n.º 
3/2006, de 21 de 
agosto 

Artigo 1.º 
Listas de 

candidaturas 
Âmbito e objetivos 

As listas de candidaturas apresentadas para a 
Assembleia da República, para o Parlamento 
Europeu e para as autarquias locais são compostas 
de modo a promover a paridade entre homens e 
mulheres. 
 

Artigo 2.º 
Paridade 

n.º1 
entendimento de paridade e 
definição da quota 

Entende-se por paridade, para efeitos de aplicação 
da presente lei, a representação mínima de 33,3% 
de cada um dos sexos nas listas. 

n.º 2 
restrições à composição e 
ordem dos cidadãos, em 
função do sexo nas listas 

Para cumprimento do disposto no número 
anterior, as listas plurinominais apresentadas não 
podem conter mais de dois candidatos do mesmo 
sexo colocados, consecutivamente, na ordenação 
da lista. 

n.º 4 
Delimita os órgãos que não 
têm que cumprir a quota e 
interpolação consecutiva na 
ordenação da lista de 
candidatura 

Exceciona-se do disposto no n.º 1 a composição 
das listas para os órgãos das freguesias com 750 
ou menos eleitores e para os órgãos dos 
municípios com 7500 ou menos eleitores. 

Artigo 4.º, 
alínea c) 

Efeitos da não 
correção das 

listas 

n.º 4 
estabelece os efeitos para as 
listas de candidatura que não 
cumprem a quota e 
interpolação consecutiva 

a) A afixação pública das listas com a indicação da 
sua desconformidade à presente lei; 
b) A sua divulgação através do sítio na Internet da 
Comissão Nacional de Eleições com a indicação 
referida na alínea anterior 
c) A redução do montante de subvenções públicas 
para as campanhas eleitorais nos termos da 
presente lei. 

 
 
Lei nº 169/99, de 18 
de setembro 
 
Quadro de 
competências e 
regime jurídico de 
funcionamento dos 
Órgãos dos 
municípios e das 
freguesias 

Artigo 27.º 
(Redação da Lei 
nº 7-A/2016, de 

30 de março) 

Funções a tempo 
inteiro e a meio 
(permanência) 
 
Determinadas em 
função da 
demografia 
eleitoral 

Tempo 
inteiro 
 
 
 
 
 
 

 
> a 10000 eleitores 

ou 
> a 7000 eleitores e  > a 100Km2 de área 

ou 
> 1500 até 10000 eleitores, quando:  
a despesa seja suportada pelo orçamento da 
freguesia,  
o encargo anual não ultrapasse 12% do total de 
receitas das contas de gerência anterior e do valor 
inscrito no orçamento em vigor. 
 

Meio 
tempo 

= 5000 até 10000 eleitores  ou 
> 3500 e  > 50Km2 área  ou 
até 1500 eleitores, quando: 
a despesa seja suportada pelo orçamento da 
freguesia, o encargo anual não ultrapasse 12% do 
total de receitas das contas de gerência anterior e 
do valor inscrito no orçamento em vigor. 
 

Lei n.º 11/96, de 18 
de abril 
Regime aplicável ao 
exercício do mandato 
dos membros das 
juntas de freguesia 
 

Artigo 7.º 
Abonos aos 
titulares das 

juntas de 
freguesia 

 
Presidentes de Junta de 
Freguesia que não exercem o 
mandato em regime de 
permanência 
(Tempo inteiro ou meio 
tempo) 

 
Tem direito a uma compensação mensal para 
encargos, fixada por referência às remunerações 
atribuídas aos presidentes das câmaras municipais 
dos municípios com menos de 10000 eleitores, 
(2.899,53 €) de acordo com os índices seguintes:  
 
a) Freguesias com 20000 ou mais eleitores - 12% = 
347,94€ 
b) Freguesias com mais de 5000 e menos de 20000 
eleitores - 10% = 289,95€ 
c) Restantes freguesias - 9% = 260,97€ 

Fonte: Elaboração própria sobre a informação recolhida nos diplomas citados.  
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Tabela 8: Grupos Profissionais 

Grupo Profissional* M F 

 v.a. % v.a. % 

Profissões com formação superior ou autonomia criativa (por 
exemplo: médico, professor, engenheiro, artista, contabilista) 

144 25 49 47 

Funções superiores de administração e direção (por exemplo: 
administrador da banca ou de grande empresa, alto responsável da 
administração pública, alto dirigente sindical ou associativo) 

47 8 7 7 

Funções administrativas, burocráticas e de secretariado (por exemplo: 
secretário, chefe de secção, empregado de escritório) 

150 26 35 34 

Comércio e vendas (por exemplo: chefe de vendas, dono de loja, 
empregado de balcão, agente de seguros) 

75 13 6 6 

Prestação de serviços (por exemplo: proprietário de restaurante, 
empregado de mesa, polícia, vigilante, barbeiro, forças armadas, 
esteticista, cabeleireiro) 

52 9 5 5 

Operário especializado (por exemplo: encarregado, mecânico, 
tipógrafo, electricista, operário de moldes e ferramentas) 

60 10 0 0 

Operário semi-especializado (por exemplo: pedreiro, condutor de 
autocarro, operário de fábrica de conservas, carpinteiro, etc) 

21 4 0 0 

Operário não-especializado (por exemplo: estivador, operário fabril 
não especializado, trabalhador indiferenciado, servente, ajudante) 

6 1 1 1 

Trabalhador agrícola (por exemplo: agricultor, trabalhador agrícola, 
tractorista) 

20 3 1 1 

 575 100 104 100 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018) * Grupos profissionais adaptados da 
Classificação Portuguesa das Profissões: 2010, INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 
 

Tabela 9: Situação socioeconómica 

 Masculino Feminino 

 v.a. % v.a. % 

Sector 

Público 237 41,2 61 58,7 

Privado 338 58,8 43 41,3 

Total 575 100 104 100 

Escalão de vencimento de pertença antes de ser eleito 

(Esta questão foi classificada não obrigatória no questionário) 

até 500€ 9 2 4 4 

Entre 500€ e 1000€ 215 37 48 46 

Entre 1000,01€ e 1500€ 183 32 29 28 

Entre 1500,01€ a 2000€ 84 15 11 11 

Entre 2000,01€ 2500€ 35 6 4 4 

Superior a 2500€ 29 5 6 6 

 Não resposta 20 3 102 2 

Total 555 100 104 100 

Elemento do agregado familiar que mais contribui para o rendimento da família 

O/A próprio/a 396 69 46 44 

O cônjuge/companheiro/a 57 10 38 37 

Os dois em partes iguais 110 19 18 17 

Os pais/sogros 12 2 2 2 

Total 575 100 104 100 

Situação atual do rendimento da família 

Menor 121 21 22 21 

Igual 345 60 58 56 

Maior 109 19 24 23 

Total 575 100 104 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 10: Pessoas/instituições que exerceram influência sobre a integração na 
atividade política 

Fontes de influência Masculino Feminino 

v.a. % v.a. % 

Família 192 21,0 54 31,6 

Amigos 278 30,4 39 37,5 

Professores 23 2,5 9 8,7 

Colegas de trabalho 57 6,2 19 18,3 

Colegas de escola 1 0,1 0 0,0 

O próprio 3 0,3 0 0,0 

Colegas de associações/coletividades 177 19,3 20 19,2 

Figuras políticas públicas 173 18,9 29 27,9 

População 2 0,2 0 0,0 

Sindicato 1 0,1 0 0,0 

Curso superior 1 0,1 0 0,0 

Padre 1 0,1 0 0,0 

Padrinho 0 0,0 1 1,0 

Patrão 1 0,1 0 0,0 

Exército 1 0,1 0 0,0 

Presidente de Junta e candidatos 4 0,4 0 0,0 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 11: Instituições/organizações onde participou ao longo da vida 

Masculino  Feminino 

Instituição/Organização v.a. %  Instituição/Organização v.a. % 

Associação desportiva 377 20,9  Associação cultural 54 19,6 

Associação cultural 372 20,6  Partido político 36 13,1 

Partido político 276 15,3  Associação de Pais 35 12,7 

Associação de estudantes/jovens 149 8,2  Associação de inspiração religiosa 33 12,0 

Associação de desenvolvimento local 141 7,8  Associação de desenvolvimento local 31 11,3 

Associação humanitária 109 6,0  Associação desportiva 24 8,7 

Associação de Pais 100 5,5  Associação de estudantes 15 5,5 

Associação de inspiração religiosa 98 5,4  Associação humanitária 13 4,7 

Sindicato 85 4,7  Sindicato 11 4,0 

Comissão de trabalhadores 43 2,4  Comissão de trabalhadores 8 2,9 

Comissão de moradores 38 2,1  Comissão de moradores 2 0,7 

Comissão de utentes 6 0,3  Comissão de utentes 2 0,7 

IPSS 6 0,3  Comissão Nacional de Eleições 2 0,7 

Cooperativas 3 0,2  Escuteiros 2 0,7 

Associações de Freguesias 1 0,1  Associações escolares e literárias 1 0,4 

Associações de Empresários 1 0,1  Cooperativas 1 0,4 

Nenhuma 3 0,2  IPSS 1 0,4 

    Nenhuma 4 1,5 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
 

Tabela 12: Órgãos onde exerceu mandato(s) antes do atual mandato político 

Órgãos Masculino Feminino 

 v.a. % v.a. % 

Autarquias 460 98,3 76 96,2 

Governo 3 0,6 0 0,0 

Governo Regional 3 0,6 2 2,5 

Assembleia da República 2 0,4 2 2,5 

Fonte: Elaboração própria sobre dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de Junta de 
Freguesia de Portugal em perspetiva de género” (junho/2018). 
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Tabela 13: Aspirações Políticas 
 

Masculino Feminino 

Aspirações v.a. % v.a. % 

É uma experiência única que não pretendo repetir 178 28,6 29 26,4 

Pretendo candidatar-me as vezes que a lei o permite para 
este cargo 

258 41,4 50 45,5 

Pretendo fazer carreira política e manter-me na política 
apenas ao nível do poder local 

152 24,4 24 21,8 

Pretendo fazer carreira política e candidatar-me a cargos 
políticos a outro nível 

35 5,6 7 6,4 

Total 623 100 110 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 

 

Tabela 14: Análise multivariada dos tempos dedicados às dimensões da vida, por 
regime de ocupação do cargo e sexo 

Sexo Regime Trabalho Família Política Amizades Esfera pessoal Religião 

Feminino 
Não permanência 32,59 29,09 19,96 7,23 6,68 4,47 

Meio tempo 27,81 29,38 26,88 6,25 5,94 3,75 

Tempo inteiro 35,88 25,29 22,35 7,65 6,77 2,06 

Masculino 
Não permanência 33,09 28,15 18,95 8,75 7,73 3,33 

Meio tempo  33,09 26,65 21,99 8,00 7,05 3,23 

Tempo inteiro 39,66 23,54 18,52 7,99 7,43 2,87 

Média global 33,63 27,52 19,76 8,31 7,42 3,36 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 

 

Tabela 15: Perceção sobre os efeitos do género na aceitação pelos outros 

 Negativa Sem influência Positiva 

 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Eleitorado 2 0,3 9 8,7 471 81,9 56 53,8 102 17,7 39 37,5 

Funcionários da J F -- -- 13 12,5 528 91,8 64 61,5 47 8,2 27 26,0 

Família 4 0,7 8 7,7 500 87,0 59 56,7 71 12,3 37 35,6 

Colegas de trabalho 2 0,3 7 6,7 526 91,5 61 58,7 47 8,2 36 34,6 

Amigos 2 0,3 2 1,9 473 82,3 58 55,8 100 17,4 44 42,3 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 16: Características de personalidade 

 Masculino Feminino 

 Moderação Reforço Moderação Reforço 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Audacioso/a 71 12,3 318 53,6 17 1,3 49 47,1 

Carinhoso/a 98 17 207 36 30 28,8 34 32,7 

Desinibido/a 47 8,2 389 67,7 14 13,5 71 68,3 

Afetuoso/a 93 16,2 241 41,9 27 26 37 35,6 

Corajoso/a 36 6,3 376 65,4 8 7,7 80 76,9 

Empreendedor/a 39 6,8 397 69 3 2,9 84 80,8 

Meigo/a 106 18,4 159 27,7 31 29,8 28 26,9 

Elegante 84 14,6 177 30,8 14 13,5 41 39,4 

Independente 79 13,7 252 43,8 16 15,4 50 48,1 

Sensível 77 13,4 297 51,7 27 26 51 49 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 

 

 

Tabela 17: Aspetos considerados importantes para ser selecionado para candidato 

 

aspetos importantes 
Masculino Feminino 

v.a. % v.a. % 

Possuo o perfil adequado ao exercício do cargo 464 57,1 72 54,1 

Possuo as características ideais para mobilizar o eleitorado 254 31,2 45 33,8 

Para promover a igualdade 67 8,2 12 9,0 

Os candidatos das outras listas eram do mesmo sexo 15 1,8 2 1,5 

Para cumprir a lei das quotas 13 1,6 2 1,5 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 18: contagem e percentual ponderado de palavras – importância da companhia da 
família nos eventos políticos (outra razão), masculino. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 19: contagem e percentual ponderado de palavras – importância da companhia 

da família nos eventos políticos (outra razão), feminino 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 20: contagem e percentual ponderado de palavras – motivos porque considera 

que o seu percurso político foi mais difícil por ser mulher. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 21: contagem e percentual ponderado de palavras – motivos porque considera 

que o seu percurso político não foi mais difícil por ser mulher. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 22: contagem e percentual ponderado de palavras – motivos porque considera 

que o seu percurso político poderia ter sido mais difícil se fosse mulher. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Tabela 23: contagem e percentual ponderado de palavras – motivos porque não 
considera que o seu percurso político poderia ter sido mais difícil se fosse mulher. 
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Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018). 
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Apêndice 5: Quadros 
 

Quadro 1: Medidas de centralidade da variável idade, em anos 

 
 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 2: Classes de Idades 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 3: Sexo 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

 

Quadro 4: Nível de habilitações literárias 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 5: Boxplot das habilitações literárias 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 6: Associação entre as variáveis sexo e nível de habilitações literárias 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 7: Teste de análise da relação de independência entre as varáveis sexo e habilitações 
literárias 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 8: Tipologia do espaço de localização da Freguesia 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 9: Número de pessoas do agregado familiar 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 10: Tipologia familiar  

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 11: Dependentes a cargo do inquirido  

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 12: Classes de idades dos dependentes 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 13: Fases da vida em que começou o interesse por atividades políticas 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 14: Anos de participação em atividades políticas 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 15: Medidas de centralidade da atividade política, em anos 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 16: Teste de relação de independência entre sexo e anos de atividade política 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 17: Filiação partidária 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 18: Número de mandatos exercidos em cargos políticos 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 19: Medidas de centralidade do número de mandatos exercidos em cargos políticos 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  

 

Quadro 20: Órgãos do exercício de mandatos em cargos políticos 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 21: Aspirações políticas 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 
 

Quadro 22: Tipo de candidatura às eleições autárquicas 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 23: Participação na escolha dos cidadãos para lugares elegíveis na lista de candidatura 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 24: Regime de ocupação do cargo de Presidente de Junta de Freguesia 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 25: Porque ocupa o cargo em regime de meio tempo 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 26: Teste de efeito da variável espaço de localização da freguesia e regime de 
ocupação do cargo 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 27: Frequência de formação relacionada com o exercício do cargo 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 28: Aspetos importantes para que o escolhessem para candidato a Presidente de Junta 
de Freguesia 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 29: Tempo dedicado a cada dimensão da vida, por género e regime de ocupação do 
cargo 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

 

Quadro 30: Medidas de Associação entre a variável sexo e dimensão da vida 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 



182 
 
 

 

Quadro 31: Avaliação do apoio da família durante o exercício do cargo 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 32: Tipos de apoio considerados importantes 

 
 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 33: Teste das diferenças entre homens e mulheres relativamente aos tipos de apoio na 
família 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 34: Quem cuida dos dependentes na ausência do próprio 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  

 

Quadro 35: Tempo despendido em tempo livre 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 36: Situações que mudaria para melhorar, em simultâneo, o desempenho político e a 
qualidade da vida familiar 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  

 

Quadro 37: Importância da companhia da família mais próxima nos eventos políticos sociais e 
culturais 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

 

Quadro 38: Teste de associação entre as variáveis sexo e Importância da companhia da família 
mais próxima nos eventos políticos sociais e culturais 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 39: Motivos pelos quais a companhia da família mais próxima é importante nos 
eventos políticos sociais e culturais 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

 

 

Quadro 40: Perspetiva sobre a influência do género na escolha para candidato às eleições 

 

 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 41: Importância de listas paritárias para a tomada de decisão dos eleitores 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

Quadro 42: Fatores que inibem as mulheres à participação política 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
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Quadro 43: Fatores que inibem as mulheres à participação política 

 
 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no I.Q.: “Perfil e Trajetórias dos Presidentes de 
Junta de Freguesia de Portugal em perspetiva de género (junho/2018).  
 

 


