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Projecto sobre 
tempos de Trabalho e 

Conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal envolve 50 mil 

trabalhadores/as

Trabalho Digno 
versus Prostituição

5 de Junho
É hora de mudar, vamos levar a luta até ao voto
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A organização de 
base renovou-se
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O desemprego, o trabalho precário, os baixos sa�
lários, agravados com os cortes ilegais, a discri�
minação salarial, o aumento dos horários, a vio�
lação dos direitos de parentalidade, o aumento 

	����!"	�����#����!	�����������$�������	%	�&�'�	��%	��
xas reformas e pensões e o seu congelamento, e a pobreza, 
têm cada vez mais o rosto de mulher, seja jovem ou idosa.
A perda de direitos, a par da feminização da pobreza, não 
favorece a erradicação da violência doméstica, a prosti�
�(�")�'��(�$��$������*#�����$(�&����'�+(���)��	�-(!��
���-�	!���/	-�����	�&($	!�	�0
1$�!�$��	� �����'� 	($�!�	����������"���	�	��$�!�	�
ção, dos transportes, da energia, dos medicamentos e de 
�(�����%�!������!��	��'��!+(	!�����-�	!���	���!	�����	�
banca continuam a acumular chorudos lucros.
2	�	� 	-�	3	�� 	�!	� $	��� 	�� �!4(���"	�'� �� 5�3��!�� 2���
�6��	���'�!)���6�!)���($���(���	�����+(�����	%��������
�	�*�����7!�$���	���!	���$�8��9��$�:	!����������	!��'�
��$������$	����3��&����%4����3�������+(�	��	�;�!��	�	�
")��;������3	'�	($�!�	�����&��*���������	%	�&�'���(<���
ainda mais os salários e tornar os despedimentos mais 
fáceis e mais baratos.
O Governo congelou todas as pensões de reforma este 
	!�0���!&($	���!�)����3��	($�!��'��!��(��3��	����!�=���

$7!�$	������	��'�	-�7���	��(�����-�$��-��	�0
>���(�&�������	%	�&	��	��+(���������!�	$���?�	����
pulação empregada, são, a par dos jovens, o grupo mais 
	��!-������	�����7���	��	!���@�����	�����5�3��!��2�'���$�
o apoio dos partidos da direita e do grande patronato.
>���%��������	����(	")��������	'�	�B!�)��1(�����	���������
���)��	��!-��������!������!����!�����2	7�'��$��!��$��
didas injustas e profundamente lesivas dos interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras e da soberania de Portugal.
Basta de sacrifícios para os mesmos de sempre!
C���������($��(�����($�'�+(��3	����<��+(�$���	%	�&	���
perspective um futuro de progresso e desenvolvimento 
�	�	���2	7�'��	�	������!���D��!������	�����	!������
do povo, dos trabalhadores e trabalhadoras e não aos 
�!������������-�(�������!6$�������#!	!������0
�6� ��$� 	� �(�	'� ����$�!	")�'� ���	-�$� �� ��!#	!"	� ��
+(�$���$��	<)�'�E�����73���($��(�����($���	�	���!�����
2	7�'��!������($��	�	�;�!����(�")��	�F��H%���	�2���
�(-(��	������������������-(	�	���������(!�	�����
Tratamento para todos os trabalhadores e trabalhadoras 
���	�	�����3�0�B$�2	7�����!3��3���������*���'��$���%���
dade, com democracia e participação activa do seu povo.

Odete Filipe

A Situação actual 
das Mulheres Trabalhadoras

editorial
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8 de Março
Memória e Futuro

�o âmbito das suas comemo�
rações, em diversas regiões e 
diversos sectores, foram rea�
��<	����%	���'����%(!	���H�

blicas, acções de rua, conferências de 
imprensa, exposições, sessões de poe�
mas e canções, alusivos ao tema, jan�
tares comemorativos, plenários de tra�
balhadores/as e distribuição de postais, 
/�������%�����$���!��	�'�*���$����	����
á população em geral.
������!�	��($�+(	���	�(��3��D��$(�
lheres trabalhadoras, da autoria da 
��!���	� ����	� �	$	��&� �� ���		� ($	�
�	�	� !	� ���� 	� ;5K2���'� �-(	�$�!�
��� 	�(��3	� D�� $(�&����� ��	%	�&	��	�'�
com uma exposição das várias inicia�
��3	�� ��	��<		�� !��� H���$��� ��� 	!��'�
������ 	� F�3��(")�� �� �8� �� >%���0

������!���(7��($�%�����$�	����	���L�
���	�"���� ����� @���	� �!���!	���!	��
	��(�&��'���!���������	������0����
�M�$��	���'������%(7���������!��!	����
���	�������	%	�&����D����(�	")���$�-��	�0
��#!	��	����$�$��	"=����(�$�!�(�!	�
��	��<	")��	�����)��2H%���	�@�N�����
�	#���	��(�	����	��-(	�	���!�����(�
�&�������Q�$�!��@�2	��	�'�2����!�����
�(�(��R'���	��<		�!���	�������	�"�'�
!	� ���� 	�;5K2���'� ���!3��3�	� 	��
!73�����!��	�'����	�;�$���)�����-(	�	�
���!�����(�&�������Q�$�!�S;5K2���0
����	� ����)�� U��� 	!	���		� 	� ���(	�
ção das mulheres trabalhadoras e as 
suas reivindicações, assim como a po�
��")�� 	� ;��QS;5K2���� ��%��� �� K�	�
balho Digno Versus a Prostituição.

actual

As comemorações 
do Dia 

�!���!	���!	��	�
�(�&�����3��	$�

várias realizações 
���!���	��3	��+(��
visaram realçar 
a importância 
da luta pela 

igualdade, cem 
anos depois 
do primeiro 
L����	�"�
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A �$����	�5X>Y����KQYX��1�Z5�[\'��!3��	!��
U	����������!6$����'��!�����(����'�U�<�($������
�$�!����������3�'��!3��3�!����	%	�&	��	��+(��
����3��	$�������!"	��	��!�	�'��$�+(��������E������

�����")��!��+(	�����%	���(��������$�!��'�U���	�U	��	���
produtividade das vendas, pela ausência das trabalhadoras.
A trabalhadora X, delegada de informação médica, en�
-��%		�!�������$�!��'�+(������ ��!	��	�E���	�	�+(��
auferia o salário mais baixo, apesar de ter um maior de�
sempenho, acima dos/as seus/as colegas de zona e no 
�����	�-���&	����#����!	�0
2��+(��U����!-��%		�!�������$�!��^
2��+(����$���(������$�����!-�	3�	������������($�#�
�&�^�1�!����$���	�+(����!&	�������'�����3��������!"	��	�
rental, apoiando a sua criança, não podendo ter a mesma 
���(��3�	��+(�'���-(!��	��$����	'��3���	��������'�
contando o tempo como faltas e absentismo, nos critérios 
�	�	�	3	��	")��	����(��3�	�^
>���	%	�&	��	'�!)����!U��$		���$�	��!4(���"	�+(���&��
estava a ser feita, foi ao seu sindicato, tendo sido apoiada 
	�	��(	��4(!���	�;�$���)���	�	�	��-(	�	��!��K�	%	�&��
��!��1$���-��@�;�K10
;�$����	����-	����+(��	��$����	����	3	�	�U	<��'����+(��
as licenças parentais não podem contar como absentis�
mo e, muito menos contar para avaliar a produtividade 

ou assiduidade, a trabalhadora ganhou o processo e foi 
���!��-�		�!	��$����	0�Q�4�'�	�����	�+(����$�(�	���
cisão certa, de lutar pelo seu posto de trabalho. Actual�
$�!������*��!��-�		'���$�($����4�����������	�'�	�!73���
!	���!	�'�!	�$��$	��$����	�+(��	!������$�!���	�+(���	�
������'��6������U	��������������������$)�0
As outras trabalhadoras, com situações semelhantes, op�
taram por não seguir a opinião do sindicato, não lutando 
��������(�������������	%	�&�0�>��(	�U	��	�����!#	!"	���
������$�!	")���$��(�	�'���3�(�	��	������������(������
tos de trabalho e a oportunidade de provar a violação dos 
seus direitos, o seu valor para a empresa, manifestando o 
��(����#����!	���$�������������	����	%	�&�0
O facto de ser mulher e mãe, não implica menos compe�
�_!��	'����(��3�	���(�3	�������#����!	�0�2����;�!��*�
���0����	��$�+(��	��$(�&��������	��$�����!)������$	���
#�&�������M	��$�������$)��'���$(!��	�	%	�*���	���$�
����	����M	�)��������$)�����%�	�����������$�����)�0�0�
A luta pelo direito de ser mãe, com todas as garantias de 
��-(�	!"	�!���$���-�'�E��%��-	")��������S	��@�	����
���	�'���1��	���������!��	���'�$	�'��	%��D�$(�&���
estar na primeira linha na defesa desse Direito.

�	!�	�`	�	�	
����-�!�����!��	������K1�;�!���������

Quando se está grávida, puérpera ou lactante e se é 
�!��(7	�!($������$�!����������3���(��!�3�(	�'�

isso pode não ser uma sentença irrevogável.

Vale a pena 
lutar 

zoom
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O facto de ser mulher e mãe, 
não implica menos competência, 

�������	��
������	
������������
��
��������������
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A CGTP-IN 
estabeleceu uma 
parceria com o 

Projecto ViraVida, 
desenvolvido pela 
Central única dos 

Trabalhadores/Brasil 
e pelo Conselho 

Nacional do Serviço 
Social da Indústria/
Brasil - SESI, que 

visa a luta contra as 
redes de exploração 
sexual de crianças e 

jovens no Brasil

O objectivo central des�
te projecto é recuperar a 
	(�������$	� 	�� ���	!"	��
�� 	������!���'� 37��$	��

�� �M����	")�� ��M(	�� �� ����	�*�����
para o mercado de trabalho. Para 
isso, os/as jovens e crianças ingres�
�	$� !($� �(���� ���#����!	��<	!��'�
��$� 	� (�	")�� �� ��� 	� ��� $�����
Z�!��(�!�� 	(�	�� �� �(�	")�� %*���
�	� �� ���#����!	�'� ��		!�	'� �	H�'�
��!"	����M(	�$�!�����	!�$���73���'�
orçamento familiar e empreendedo�
���$�\'�	��$��$����$���+(���&���E�
�U�������	���������������	����	��!�
�$�!���$E���'�+(���	�����S	�'�+(���
*���(	��U	$7��	�0�C��&����	$%E$�U	�
cultada uma ajuda de custo mensal 
�� Fq� 8��'��� Z����	� �� ��L9\'� ���
+(	���Fq����'���Z����	�����9\�#�	$�
retidos numa poupança, a ser entre�
gue a cada um/a dos/as jovens ao 
#!	�����(���0
>��!��	��;����!	��	������2���
4�����E����1��'����E$'���!�	$���$�
�	����������$����5�3��!��`�	������
��'� 	� ��-	!�<	")�� �!���!	���!	�� ��
K�	%	�&�� Z��K\� �� 8� �!����(�"=��� ��
�&	$	��N�����$	��R�!��`�	���'�+(��
�)����	�
��1�>��@����3�"���	���!	��
��>���!�<	-�$��!(����	�w��1�>;�

CGTP-IN 
e Projecto ViraVida

notícias

@����3�"���	���!	����>���!�<	-�$�
��;�$E����w��1�;�@����3�"������	��
�� � ;�$E����w� �1`F>1� @� ���3�"��
`�	����������	�����	�$���������+(��
!	���$����	�����1�;��2�@����3�"��
�	���!	����>���!�<	-�$���;���
perativismo.
>�;BK'�	��	3E�������(����!��	���'�
assumiu o Projecto, contribuindo 
para a sua divulgação, bem como 
para a procura de empresas social�
$�!��� �����!�*3���'� +(�� �!��-��$�
os/as jovens apoiados pelo mesmo.
>��(	�$�!��'�	�;BK������1������)��
a estabelecer parcerias com orga�
nizações internacionais de traba�
�&	����'� !�$�		$�!��� �$� �	7����

onde actuam as redes de exploração, 
	��	3E��	��U���	���N�(���$����M(	�R0
O objectivo dessas parcerias pren�
����� ��$� 	� ��	��<	")�� �� 	��
"=��� �� ��!����!��	��<	")�� Z���
$�!*����\'� �������!		�� 	��SD��
trabalhadores/as, acerca dos efei�
���� 	!����'� �	(�	��� 	��SD�� 4��
vens, vitimas de exploração sexual.
K�!���$���!�	�+(��2���(-	�����*�!	�
���	����!�$�!	��N�(���$����M(	�R'�
��2��4����'��$��	�����	���$�	�;5K2�
���'�F�	��<�(�($���$�!*����!��!�����
2	7�'�!����	������������<�$%�����
����'� ��!�	!�� ��$� 	� �	������	")��
���3��������-	!��$��'�+(���-�3���
!	$�!�	��'�+(���!)��-�3��!	$�!�	��0
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A ;�$���)���	�	�	��-(	�	��
�!���� �(�&����� �� Q�$�!��
	;5K2���� ���!3��3�(�
($	���/�M)����%������	����

$*���	������!(!��	������!��	�	�N����
#����!	��<	")�R� 	� �������(�")�� �� 	�
(����<	")��	��M�����)��N��	%	�&	��
ras do sexo”.
>�;5K2���� ��$�($	� ��!-	�&���6��	�
de combate contra todas as formas 
de exploração do trabalho e um pro�
4������$	!���	���+(����!(<�	�+(��
todos/as os/as trabalhadores/as pos�
sam ter uma vida digna.
1��	�E�	��U���!"	�U(!	$�!�	��+(��
���	�	����+(��+(���$�($	������	�
de justa, solidária e em igualdade 
�!���� $(�&����� �� &�$�!�� 	+(�����
+(�� 	%��	$� ����� ���4����'� �U�!�
dendo a institucionalização de uma 
prática humilhante e violenta e a 
regulamentação de regras, para, 
alegadamente, tornar a prostituição 
num trabalho digno.
��� �	��	�'� ��$�� !�� �����!��'� 	�
luta pelo trabalho digno e com direi�
tos é a bandeira sindical contra a ex�
����	")�������	��U��	������!�7�����
��3	������U(!	$�!�	��'��$����$�D�
emancipação humana. Uma luta jus�
�	��������!-		'�+(��	%��(��	$�!&��
D�>-�!	��	�	���K�	%	�&����-!��	�
��-	!�<	")���!���!	���!	����K�	%	�
�&��@���K0
A prostituição não é nem pode ser 
considerada como trabalho e muito 
$�!���N��	%	�&���-!�R0
��+(�����*��$��	(�	�E�	���!���")��
capitalista e neoliberal da mercanti�
lização do corpo, nomeadamente fe�

Trabalho Digno 
versus Prostituição

>�;�$���)���	�	�	��-(	�	���!�����(�&�����
��Q�$�!��	�;5K2�������!(!���(������!��	�	�

N���#����!	��<	")�R�	��������(�")����	�(����<	")��	�
�M�����)��N��	%	�&	��	������M�R

O caminho para 
combater a 

prostituição exige 
políticas concretas 

que eliminem 
a pobreza, 

criem emprego 
com direitos 
e melhorem a 

��������������
��

$�!�!�'���!����$��+(���)����U(!�
�'�����!������������!6$�������-	���
	�� +(�� ���-!	$� ���� N�!H����	� ��
��M�R'�+(��$�3�$�!�	�!�-6��������(�
�����U	%(�����'�D��(��	�	��M����	")��
�-!6%���	��$(�&�������4�3�!�0
K	!��� $	��'� +(	!�� ��� 	-�	3	$� 	��
condições sociais, com o aumento do 
desemprego, da precariedade e da po�
breza, a par da diminuição da protec�
ção social, determinando ainda maior 

3(�!��	%���	�� ���!6$��	'� ����	�'�
afectiva e emocional das pessoas.
O caminho para combater a prostitui�
")�'�!	����!�)��	�;�$���)���	�	�	�
�-(	�	���!�����(�&�������Q�$�!��
	�;5K2���'��M�-�'��$����$������(�
-	�'����7���	����!����	��+(�����$�!�$�
a pobreza, criem emprego com direi�
tos e melhorem a protecção social. 
Exigem, ainda, o combate ao insu�
�����������	�'�+(�����$�3	�	��(�	�
ção e a igualdade de oportunidades 
����	�	$�!��'�	�U��$	")�������7���	��
�!��(��3	�'�+(����!���%(	$��	�	�$(�
dar a vida das mulheres, jovens e 
&�$�!�0�1M�-��$��	��+(����!��
!�$� ��� +(�� �M����	$� ����� !�-6����
�6���'� 3��-�!&���� �� ��($	!�0
>�;�$���)���	�	�	��-(	�	���!����
�(�&����� �� Q�$�!�� 	� ;5K2����
não pode deixar de relevar o Artigo 
!0�� �� 	�;�!����(�")�� 	�F��H%���	�
2���(-(��	'�+(����U����+(��	�!���	�
sociedade se baseia na dignidade da 
pessoa humana e na construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária.

destaque



8

Formação 
e Sensibilização 
nos Açores
���	$� ��	��<		�� �� 	�"=��� �� ��!�
��%���<	")�� �$� �-(	�	�������������
de Parentalidade, para Dirigentes, 
Delegados/as e activistas sindicais, 
!	�F�-�)�����>"����'�!	�� ��&	����
�	�	�'�K������	����)����-(��'�	%�	!�
-�!������	���L��U��$	!��S	�0

Professores 
alvo de formação
���	$� �	$%E$� ��	��<		�� �� 	�"=���
�� U��$	")�� �$� �-(	�	�� �!����
�(�&�������Q�$�!�'��	�	��8�2��U���
�����S	�� ZX��%�	'���3��	�����	!�	�
�E$\'� ��$�	�(�	")�������&��	����
�����		�� ����� ;�!���&�� ;��!�7#���
2�	-6-���� 	� ���$	")�� ;�!�7!(	'�
����!���E����	�1(�	")�0

“Hotelaria” forma 
para a Igualdade
�� �!����(��� `�!��� �� :��(�� ;	�	"	�
Z�`:;\�������(�D��!���-	������ ����
��#�	�������(����������$	")��2��
	-6-��	������$	������$��-(	�	��
de Género e de Animação de Grupos.
>� �!���-	� ������(� !�� 	(��6���� ��
��!��	��� ��� K�	%	�&	����� !	� Q��
telaria, no Funchal. Os cursos tiveram 
�!7�����$�����'�!	�$�	��	����U���
$	")��D����|!��	'�!($	��!���	��3	��$�
parceria com o sindicato da Hotelaria 
��	�B!�)�������!��	����	��	���	0
����� ������'� 	� ����")�� �� �`:;�
salientou a importância desta forma�
")�� !�� ��!���� �� N��!���%(��� �	�	� 	�
alteração de mentalidades e de com�
����	$�!���R� �� �	�	� 	� N�-(	�	��
de tratamento e de oportunidades”.

Organização renova-se

A participação e representação das 
$(�&����� ��$�$	��	�'� !��� H���$���
	!��'�	3	!"�����-!�#�	��3��'�$	���!�
�(#���!�����	�	�	�������!�	%���	���
+(�� �� ��3�$�!��� ��!��	�� B!��*����
����B���E$��$�$	�E��	����U��	�
dos direitos de igualdade e na de�
$�!���	")��+(���������	%	�&��E�($	�
+(���)�� �� $(�&����� �� �� &�$�!�0
A alteração desta situação exige um 
��U��"������������B��	�	����M���7�
cio de uma cultura de igualdade nas 
���7���	����!��	�����($	�3�!�	��	��
sumida para aumentar a participa�
")�� �+(���%�		� �� $(�&����� �� &��
mens em todos os cargos de decisão.
Organização de base 
As sindicalizações realizadas em 

�������������!��	����U��	$�����0�LL'�
��!�� ��0��8� Z�8'�?\� &�$�!�'� ��8���
Z8�'�?\�$(�&��������0����Z�~?\�4�3�!�0�
C����	���!�	��+(����!��!(	�	�3����
#�	����� ($� 	($�!��� �� !H$���� ��
mulheres nas novas sindicalizações.
F��	��3	$�!��� 	��SD�� ���-	��S	��
sindicais, foram eleitos/as ou reelei�
�����0�������-	��S	�'� ��!���0����
Z��'L?\�&�$�!�'��0����Z��'�?\�$(�&��
�������~8�Z8'~?\�4�3�!�0
�(	!���	��SD���������!�	!�����	�	�	�
��K�@���-(�	!"	����	H��!��K�	%	�
�&��@�U��	$��������S	�������������!�
�	!���'���!����~�Z�L'�?\�&�$�!�'��L�
Z��'�?\�$(�&����������ZL'�?\�4�3�!�0

A participação e representação das mulheres no 
movimento sindical tem aumentado mas é ainda 

�!�(#���!����	�	������	#���+(����$������	�U��!��

breves
Organizar, sensibilizar, formar
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E����2��4����'� �!3��3�� �� ����
��������	���3�	�� Z;�$E��
���'� 1�����6����� �� ���3�"��w�
Agricultura, Alimentação, 

`�%�	�'� Q����	��	� �� K(���$�� ��
2���(-	�w����	�(�-�	'��(7$��	'��	��
$	�_(���	'�1�E�����	'�1!��-�	������
!	�w� K_M����'� X	!�U7����'� ����(*���'�
;	�"	�� �� 2����w� `	!�	� �� K�	!��
������\'� 	�� !73��� !	���!	�'� 	%�	!�

Projecto envolve 
50 000 trabalhadores/as

Em Outubro de 
�������3���!7����($�
projecto, no âmbito 

��2�2Q'�+(��
�������*�	�E�:(�&��
������'���$�����$	�

N��-	!�<	����1U����3	��
os Direitos para 

($	���	����&��R��
Organização dos 

Tempos de Trabalho 
��;�!����	")���!����
	�3�	����#����!	�'�

familiar e pessoal e os 
�U������!	��	H����S
as trabalhadores/as. 

-�!�� ��� �$����	�'� ��������!�!�
��	�����	���8�0������	%	�&	����S
	�� !	� ���	��	�'� �!�� �80���� �)��
&�$�!�� �� �80���� �)�� $(�&����0
>�E�D�	�	'�U��	$���	%��	��'�������
(<�����������%(7�������	����8��
+(�����!*����'�+(�����)��	����	���	��S
D����	%	�&	����S	��	������$����	�0
���	$��	$%E$���	��<		��8��#��!	��
�� ��	%	�&�� ��%��� �-(	�	�� �!����
�(�&�������Q�$�!�'�!��������������
Lisboa e Porto, abrangendo um to�
�	������������-�!����������-	��S
	����!��	��'��!���$�����	�'��	�	�
além de ter sido abordada esta te�
mática, foram também discutidas e 
analisadas propostas em relação ao 
+(�����!*���'� ��$��� �%4����3���� ���
adaptar o mesmo a cada sector de 
actividade, envolvido neste trabalho.
Ainda no âmbito deste projecto, foi 
criada e enviada uma folha infor�
mativa para todos os sindicatos, 
���-�	�	�����-�!������!��	��'� 	���
��!��!������� �� ��E���!��!������'�
�3(�-	!���� �� �!U��$	!�� +(�� ����
mestralmente lhes serão enviadas 
�!U��$	"=�����%���������������-(	��
	�� �!���� �(�&����� �� Q�$�!�� ��
Parentalidade.

Organização dos Tempos de Trabalho

parcerias
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E
lementos da Composição
A mulher, cérebro, colher de 
pau, caneta, a palavra direitos 
iguais, jardim, fábrica, balança, 

bordados formando uma moldura, ligan�
do estas divisões.
Dois seres humanos de mãos erguidas, 
dois corações, um livro, grupo de pes�
��	����$)���		�'��7$%����	�U7���	'�
������	�'� %	!���	�� 3��$��&	�'� �7$�
bolo feminino e masculino, elementos 
da escrita musical e espiga de trigo.
Pintada de cor vermelha, cor do san�
-(�� +(�� �&�� ������ !	�� 3��	�'� ������ ���
3���'�+(�����$�	$	$�!�	�'���!-������
��"��3�����	����#�$�'���%���	�+(	�����*�
($	����&������	(�Z�7$%�����$E�����'�
	��	3���		�����($��E��%���	<(�'�6�-)��
+(���*�	�������&($	!��	��	�	��	��
�	�	���!�	������	!�U��$	�0�;	%�������!�
-��'� $�3�$�!�	!����� 	�E� D�� �	�	3�	��
��������S�-(	�	�'� 4	��$� ��$� /�����
+(���!3	������(�	%6$�!'���$%���<	!�
do a fertilidade, o  amor e a felicidade.
Uma linha curva ascendente, um co�

Quadro comemora 
centenário da luta 

��+(�������-(��3��	�
ajudar a entender 
������$�!����+(��

estruturam a composição 
desta pintura e desta 

forma facilitar a leitura 
da mesma.

A composição está 
inserida num espaço 

imaginário, animado com 
#-(�	����-		��D�3�	���
ao mundo do trabalho, 

interligando o feminino e 
o masculino

artes

>(���	
�����	���(�	���	-(�����	$	��&
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�(�&��'��E��%��'����&������	('��	!��	'�	��	�	3�	�
direitos iguais, jardim, fábrica, balança, bordados 
formando uma moldura, ligando estas divisões. 

1���������$�!������($�+(	���+(����$�$��	���
centenário da luta das mulheres 

�	")�'� ��-	�� 	��� �7$%����� U�$��
!�!�� �� $	��(��!�'� (!�!����� 	� ($�
grupo de seres humanos de mãos da�
das, simbolizando amor e unidade.
`	!���	�� 3��$��&	�� 	-��	$'� 	��	3���
�		�� ���� �7$%����� $(���	��'� ��	#��
mando a importante contribuição da 
$H���	� !	� ��%���	")�� 	� &($	!�	�0
��� �$%��� ������� 	� $(�&��'� ��-(�����
uma bandeira branca azulada, ape�
�	!�� D� 2	<� �� Q	�$�!�	� B!�3���	��0
`��	��� ��	����!	��� 2���(-(����'�
4(!���	���+(	������$���3���($	�(!��
dade fabril, com chaminés fumegantes 
e uma roda dentada, fazendo a alusão, 
!)�� 	��!	�� D� F�3��(")�� �!(����	�� ��
�E�0�Y����'���$��D���6���	��!H����	�K_M�
���'� �!�� �$� ��3	� ���+(�� �$� �L8�'� ���
realizou a Greve das operárias têxteis, 
pela redução dos horários e melhoria 
dos seus salários. Foi e é, em homena�
-�$�D�X(�	����	��$(�&����'� +(��&�4��
�M����� �� ��	� �!���!	���!	�� 	� �(�&��0
Do fumo das fábricas, da sua polui�
ção provocada pela irracionalidade do 
���-������ ���!��6-���'� ��-(����� ($	�
%	�	!"	'� �7$%���� 	� 4(���"	'� ���$�!���
fundamental nas reivindicações sociais, 
�������	�������!6$��	�'��	�	�	���!���(�
ção de um mundo mais justo e mais igual.
A moldura, de onde nasce uma espiga de 
���-�'���$�3*�������-!�#�	��'���	%	�&����
vida no meio rural, alimentação huma�
!	'��7$%����	�U���(!	0�>�����-	����	�
$	�����$���!	����������")�'���%���	��
cabeças de dois seres humanos em per�
#�0�>���(	��$)�����-(�$����!	�����")��
da luz, do conhecimento, da sabedoria, 
da verdade, da beleza, e estão unidas 
	�� �7$%���� U�$�!�!�� �� $	��(��!�'� +(��
por sua vez, vão ao encontro do grupo 
de pessoas e das bandeiras vermelhas.
Este grupo de pessoas, está sobre um 
��3��0� >%	�M�� ����'� ($	� �	!��	� +(��
jorra dos cabelos da mulher, num mo�
vimento vertical, como fosse uma arma 
����	0� K�	�	���� 	� 	�$	� 	� �(�	�
ção, consubstanciada na escola, espaço 
��	+(���")������!&���$�!�������$		�
de consciência e transformação social.
��� ��3��'� U�!��� �!�� ��� �����3�� 	� �	�
lavra igualdade, estão os algarismos 
+(�'� 	�(�$� 	�� ;1�K1��F��� �>�
XBK>��>���BXQ1F1���1��~�������0

A Mulher, não nasce Mulher, 
torna-se Mulher

����	���(�	���	-(�����	$	��&
�������	�
����	�����	������������������������������������	�	������
�����!����!�������	��!�"�	��#!��
�
�

Do ombro 
direito da 
mulher, 

��-(�����($	�
bandeira 

branca azulada, 
	���	!��D�2	<�

e Harmonia 
Universais

Dois seres 
humanos de 

mãos erguidas, 
dois corações 
Z000\��7$%����
feminino e 
masculino
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Decisões da CITE
esclarecem dúvidas

a... As licenças de parentalidade não 
interferem na majoração das férias 

�� ������� D� $	4��	")�� �� ��$��� �� UE��	�� ��!���	�
	��S	�� K�	%	�&	����S	�� +(�� -�<	$� 	� ����!"	� �	��!�
�	�� �!���	�� ������!��� 	� 	����	")�� �� 	���-�� ��L�� ��
;6�-�� �� ��	%	�&�� !)�� ���� ���� ���4(��	�� 	��!�
�!�� 	� +(�� �� 	���-�� �8�� ��$��$�� �6�-�'� +(�� ���	�
%������ �M�����	$�!��'� +(�� ���	�� ����!"	�� �� ��	�� 	��
+(�� ��!��	$� ���	� !��$	� !)�� ����$�!	$� 	� ���	�
�� +(	��+(��� �������� �� �)�� ��!����		�� ��$�� �����
tação efectiva de trabalho com direito a retribuição.

b... A violação do direito à dispensa para 
amamentação/aleitação constitui uma 
discriminação em função do sexo por 
motivo de maternidade

>�� ��-�	�� ���	��3	��	��-�<�����������D�����!�	��	�	�
	$	$�!�	")����	����	")�����3������!���	���-����������L��
��$�	-�!	�����$���!������	���-���8����;6�-����K�	�
balho, são aplicáveis aos/as trabalhadores/as do ensino 
�	����(�	��!)�����!����U����+(	�+(�����!���	!-�$�!���
na sua aplicação, sob pena de se estar perante uma dis�
criminação em função do sexo por motivo da maternidade.

direitos

As empresas devem 
organizar os seus 

horários de trabalho, 
diurnos ou nocturnos, 

de acordo com os 
interesses e necessidades 

manifestadas pelos/
as trabalhadores/as, de 
forma a proporcionar a 

conciliação da actividade 
���#����!	�'���$�	�3�	�

familiar e pessoal
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Requisitos da Lei (quer para o sector público, quer para o sector privado) para 
formular o pedido à entidade patronal ou fazer participação à CITE sobre

�����������	�
�
��������������
����	���
�����
������������������������
������������
�
�������	����������������������������

1.. �!��	")�'������������'�+(��E�
solicitado ao abrigo do disposto 
!���	���-���8�����8�����;6�-��
do Trabalho, com a antecedência 
������	������(���$�"�0

2.. �!��	")������$����$�+(��
���+(���+(�����������&��*����
3�-���'�+(����������	�E�	������
anos da criança ou sem limite de 
��$��'�����+(����#�&������(	�
�#��_!��	��(���!"	���6!��	'�
+(��3�3	���$�+(�$��������	���
horário, em comunhão de mesa 
��&	%��	")��Z��$���3		�����
���	�	")�\0

3.. �!��	")��	��&��	����
�!7���������$�'�	��!�!��D��
necessidades da pessoa, relativas 
	���#�&��0
Z1��	� +(���)�� �� �!��	")�� �3��
ser vista caso a caso, de acordo 
com a organização do tempo de 
��	%	�&�'� ��M	!�� D�� �!��	���
�	���!	���	��(	�#M	")������+(��
as pessoas consigam organizar o 
horário para conciliar com o com�
���3	���!�����������#�&��\0

4..�:(!�	�����	�	")����
��	%	�&	��'���+(����$�!���
vive em comunhão de mesa e 
habitação.

5.. ����	�	")����+(�����(����
progenitor não está a gozar do 
mesmo direito.

6..�;�$���3	��3�����&��*��������
$�!�����Z���U����	�������\�+(��
determinaram as necessidades do 
pedido de horário.

7.. 2��$����'���!�	%���<	������	��
seguidos para o empregador 
������!(!��	�0����!)����#<���E�
���+(����&��*����U�����!����'�
�����+(�����	��!���&	�+(��
se procure o sindicato ou se 
��$(!�+(��	���$���-	���+(��
o horário foi concedido por falta 
���������	�!����	<����-	��Z��
	�������$���!0��L���	���-��8��'�
	�7!�	�	\�\

8.. ���	�����)��U��������(�	�
expressa, o trabalhador dispõe 
����	<����8��	����-(���'�
a contar da data de recepção, 
para se pronunciar, também 
expressamente, sob pena de o seu 
���_!�����������-!�#�	��	����	")��
dos motivos de recusa.

9.. ��!���������	<�����8��	�'�
se a entidade empregadora 
mantiver a recusa do pedido 
solicitado, tem, obrigatoriamente, 

���!3�	��������������	�	�	�;�K1'�
para emitir parecer.

10.. >���	%	�&	��	�+(��+(�����
obter informação sobre a 
�	������	")��*�;�K1'��	�	����	�
�$������	�����'�������!�	��*��	�
������$	��'�����U	M��(��������	��	��
��(���!��	���+(����U	"	0

11..�>�;�K1��$�����	�����'�!��
��	<��������	����!���#�	���
empregador e o trabalhador, da 
decisão.

12.. ���	�����)��	�;�K1�U���
favorável ao horário pretendido 
��$��$��+(��	��!��	��
empregadora tenha recusado, o 
&��*������!����	����	(����<	�'�
	�E�+(����4	����(<�	�����)��
4(���	��+(������!&�"	�	�
existência ou não do motivo 
4(���#�	��3�'��������	����	�
empresa.

Nota: X�$%������+(��������$���-	���
!)���(%$����������������D�	�����	")��
	�;�K1'���&��*������$��������!����	��
��$��	�����'���������+(������4	���
��	<����8��	���	�	�	�����	")�������
trabalhador.
>��!���&	���� ��$���� �� ���(���� 	�� ����
pectivo sindicato, para todos os escla�
recimentos necessários ou á organiza�
ção sindical do seu local de trabalho.

c... Parecer prévio obrigatório da CITE relativo à recusa do pedido de autorização de 
trabalho em regime de horário flexível nos termos do nº5 do artigo 57º do Código do 
Trabalho

>� !�3	� X��� ��-|!��	� 	� ;�K1� 	���3		� ����� �0X0�
���S����� �� ��� �� ��3�$%��� !	� �(	� 	�7!�	� �\� �� 	��
��-�� ��� ��!4(-	�� ��$� �� !�� �� �� 	���-�� ��� ��!U����
��$���_!��	� �	�	� �$����� �	������ ��E3��� D� ���(�	� ��
�����	")������	%	�&���$���-�$����&��*����/�M73��������
���	��������	%	�&	�������$�#�&���$�!����������	!��0
O regime legal para a emissão do referido parecer encon�
��	�������3���	�!���	���-���8�����8�����;6�-����K�	%	�
�&���3�!��	��!��	���$���-	��	��������*����!���8��	��

	�6�������$������	<���	�	��������	��S	���	%	�&	��S	0
As empresas devem organizar turnos de acordo com os in�
teresses e preferências manifestadas pelos trabalhadores 
	��!�!��	����������!��!������	���-���������;0K0'��3�$�
proporcionar aos trabalhadores/as condições de trabalho 
+(�� U	3���"	$� 	� ��!����	")�� 	� 	���3�	�� ���#����!	��
��$�	�3�	�U	$���	����	�������$���!������	���-���������
�3�$���	%��	��&��*�����+(��U	������$����	���!����	")��!���
���$���	�	�7!�	�%\���!������	���-������'�	$%�����;0K0
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�� Emitir pareceres em matéria de 
igualdade e não discriminação entre 
mulheres e homens no trabalho e no 
�$���-�'� ��$���� +(�� �������	��� �����
serviço com competência inspectiva do 
ministério responsável pela área labo�
ral, pelo tribunal, pelos ministérios, pe�
las associações sindicais e de emprega�
dores, pelas organizações da sociedade 
��3��'� ���� +(	�+(��� �����	� �!������		'�
�(�	�!	������!���	��3	���6���	w
�� Emitir parecer prévio ao despedi�
mento de trabalhadoras grávidas, puér�
peras e lactantes, ou de trabalhador no 
-�<��������!"	��	��!�	�w
�� Emitir parecer prévio no caso de in�
tenção de recusa, pela entidade empre�
gadora, de autorização para trabalho a 
��$��� �	���	�� �(� ��$� /�M�%���	�� ��
&��*����	���	%	�&	�������$�#�&���$��
!����������	!��w
�� Analisar as comunicações das enti�
dades empregadoras sobre a não reno�
vação de contrato de trabalho a termo 
��$����+(������3����$��	(�	�($	���	�
balhadora grávida, puérpera ou lactan�
te, ou trabalhador durante o gozo da 
����!"	��	��!�	�w
�� >�����	�� 	�� +(��M	�� +(�� �&�� ��4	$�
	�����!�		���(����(	"=�����+(����!&	�
conhecimento indiciadoras de violação 
de disposições legais sobre igualdade 
e não discriminação entre mulheres e 
homens no trabalho, no emprego e na 

Compete à CITE, no âmbito das 
suas funções próprias e de 
assessoria:

U��$	")�����#����!	�'�������")��	��	�
rentalidade e conciliação da actividade 
���#����!	����$�	�3�	� U	$���	��������
��	�w
�� �������	��	���	��<	")����3����	��	���
locais de trabalho ao serviço com com�
petência inspectiva do ministério res�
��!�*3������	�*��	��	%��	�'���$�	�#!	�
��	������$���3	��+(	��+(�����*���	��
�����$�!	�6��	���$��	<)������M�'����
dendo essas visitas ser acompanhadas 
�����������!�	!���	�;�K1.

Igualdade na negociação 
colectiva:

A CITE reúne 
mensalmente para 
apreciar de forma 

fundamentada 
a legalidade 

de disposições 
em matéria de 

igualdade e não 
discriminação entre 
mulheres e homens 

no trabalho e 
no emprego

Podem ser emitidos pareceres em matéria de 
igualdade e não discriminação entre mulheres e 
&�$�!��!����	%	�&����!���$���-�'���$����+(��
�������	���Z�\�����+(	�+(��������	��!������		�

ou pela sua organização sindical

CITE tem 
novas competências

COMISSÃO PARA A IGUALDADE 
NO TRABALHO E NO EMPREGO

�� Para efeitos do disposto no artigo 
��~�� �� ;6�-�� �� K�	%	�&�'� 	� ;�K1�
��H!�� $�!�	�$�!��� �	�	� 	�����	�� ��
forma fundamentada a legalidade de 
disposições em matéria de igualdade 
e não discriminação entre mulheres e 
homens no trabalho e no emprego cons�
tantes de instrumento de regulamen�
tação colectiva de trabalho negocial, 
��$���� +(�� �M���	� �(�����	� �� ������
$�!	")�'���!U��$�������3�����!��;6�-��
do Trabalhow
�� Apreciar a legalidade da decisão ar�
bitral em processo de arbitragem obri�
-	�6��	��(�!�����*��	'���$����+(���M���
ta suspeita de discriminação, conforme 
�����3�����!��;6�-����K�	%	�&�w
�� As reuniões mensais integram a Pre�
sidente e um representante de cada uma 
	���!��	��� �������!�		��!	�;�K1w
�� Analisar os avisos de concurso de 

conferidas pelo Decreto Lei 124/2010 de 17 de Novembro

direitos
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Competências no âmbito do 
diálogo social
Compete à CITE no âmbito das 
suas funções de fomento e 
acompanhamento do diálogo social:

Competências de apoio técnico
e registo
Compete ainda à CITE, no 
exercício das suas funções de 
apoio técnico e registo:

A CITE pode 
promover diligências 
de conciliação em 
�
��������������
individual em 
questões de 

igualdade e não 
discriminação 

entre mulheres e 
homens no trabalho, 

no emprego e 
na formação 

���������
������

�!-������ !	� >$�!����	")�� 2H%���	'�
	!H!��������U���	����$���-�����(��	��
U��$	�����(%�����	")������E������")��
������(�	$�!��w
�� >��������	��37��$	���������$�!	")��
em razão do sexo, no trabalho, emprego 
�(� U��$	")�� ���#����!	�'� ��$� ���4(7<��
���������	��37��$	���(����(��	���!�
tidades competentes intervirem em pro�
cessos judiciais ou administrativos, nos 
termos legaisw
�� Promover diligências de conciliação 
�$��	�������!/�����!�3�(	���$�+(���
tões de igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens no trabalho, 
!���$���-����!	�U��$	")�����#����!	�'�
de protecção da parentalidade e conci�
��	")��	�	���3�	�����#����!	����$�	�
3�	�U	$���	�������3		'�+(	!���������	�
do por ambas as partes.

�� >�������	�'� +(	!�� �������	�'� ���
parceiros sociais e outras entidades 
responsáveis pela elaboração de ins�
trumentos de regulamentação colectiva 
de trabalho para as matérias de igual�
dade e não discriminação entre mulhe�
res e homens no trabalho, no emprego e 
!	� U��$	")�����#����!	�'�������")��	�
parentalidade e conciliação da activi�
	�����#����!	����$�	�3�	�U	$���	����
pessoalw
�� ��!��%���<	�� ���!�-���	����� ��!��
cais e patronais para as matérias de 
igualdade e não discriminação entre 
mulheres e homens no trabalho, no em�
���-����!	� U��$	")�����#����!	�'�����
tecção da parentalidade e conciliação 
	� 	���3�	�� ���#����!	�� ��$� 	� 3�	�
familiar e pessoal.

�� Apoiar e dinamizar iniciativas na área 
da igualdade e não discriminação entre 
mulheres e homens, no trabalho, no em�
���-����!	�U��$	")�����#����!	�'�	�����
tecção da parentalidade e conciliação 
	�	���3�	�����#����!	����$�	�3�	�U	�
miliar e pessoal, promovidas por outras 
�!��	����H%���	�'����3		���(�������
�	��3	���(��$��	�����	���$�	��$��$	�w
�� Promover a formação na área laboral 
���H%����������	�E-����w
�� Apoiar a publicação e divulgação de 
informação relevante na área da igual�
dade e não discriminação entre mulhe�
res e homens, no trabalho, no emprego 
��!	�U��$	")�����#����!	�'�	�������")��
da parentalidade e conciliação da acti�
3�	�����#����!	�� ��$�	� 3�	� U	$���	��
�������	�w
�� ;�����	��	�!73���!	���!	�����!���!	�
���!	����$��!��	����H%���	�������3	�
	���$�	�"=��������4������	#!����$�	�
$���)��	�;�K1w

;�$���)���	�	�	��-(	�	��
no Trabalho e no Emprego.
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Temos de levar a luta até ao voto
Porque existem alternativas 

�� O direito ao emprego digno, sem precariedadew
�� >��U����3	")�����������D�igualdade de re-
muneração entre mulheres e homens Z�	�*����
�-(	���	�	���	%	�&���-(	���(����-(	��3	���\w
�� >�#M	")� do Salário Mínimo Nacional em 
500€'�	!���($���$�!���	��	��������	%������w
�� A promoç)��	�;�!��	�	")��;������3	'���U���
ma a melhorar os salários e anular as discri-
minações salariaisw
�� ;umprimento efectivo da Lei da parentalida-
de�Z$	���!�	�����	���!�	�\w
�� A Promoção de uma efectiva conciliação 
entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, 
com redução dos horários de trabalho, sem perda 
���	�*���w
�� A garantia de um sistema de prevenção ao 
nível da segurança e saúde no trabalho, ten�
���$���!�	������������	�	�	��	H��	��$(�&�����
��	%	�&	��	�w
�� O respeito pela dignidade das trabalhado-

ras e o combate a todas as formas de violên-
cia���-E!����!�����	������	%	�&�'�!	�U	$7��	���
!	������	�w
�� Protecção e justiça social para garantir a 
igualdade no acesso aos cuidados de saúde 
$	���!���!U	!���w
�� Protecção na saúde reprodutiva, no plane-
amento familiar e na educação sexual das/
os jovensw
�� >�����D�&abitação através da criação de um 
�������	 
�������	 �ara ajuda às famílias 
com menores rendimentosw
�� >����$�")�'������	��������!���ério da Edu�
cação, da formação de docentes nas áreas e 
domínios da igualdade de género e educa-
ção para a cidadaniaw
�� A criação de estruturas de apoio a crian-
ças e idosos, com horários e p��"�����$�	�73����
��$������"	$�!����	��U	$7��	�w
�� O aumento das pensões de reforma.

Não às Políticas da UE/FMI/BCE
Não aceitamos o que nos querem impor!

É indispensável a nossa participação para exigir uma mudança de rumo.
Vamos votar e contribuir para uma alternativa, lutar contra estas medidas.
Vamos erguer a nossa voz, usar o nosso voto e lutar pelo futuro���!�����2	7���������(����	%	�&	���������	%	�&	��	�'�
numa escolha coerente e livre'���+(�$�!���3	���������!�	��!	�>���$%���	�	�F��H%���	'���+(���	��*���!�3��5�3��!�'�
+(� assegure uma mudança de rumo com novas politicas, que garantam:

�� 1�")�
�;�$���)���-(	�	���!�����(�&�������Q�$�!�S�;5K2������F�	�")�
�;52K������5�	#�$����2	-�!	")�
����$�-	�>$	���	'��#��!	���K�M���������	��
���$�����)�
�1$��	������������%(�")��5�	�(��	�������
�������������K��	-�$
����8����M0

A 5 de Junho utilize o seu voto porque outro rumo é possível!


