
DINÂMIA’CET - IUL, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território 
ISCTE-IUL - Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, PORTUGAL 

E-mail: dinamia@iscte.pt   |  www.dinamiacet.iscte.pt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Igualdade de Género 

na Banca 
 

 

 

 

 

Estudo realizado sob Coordenação Científica de Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Março de 2015  

 

 

 

 



DINÂMIA’CET - IUL, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território 
ISCTE-IUL - Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, PORTUGAL 

E-mail: dinamia@iscte.pt   |  www.dinamiacet.iscte.pt 

 

 

 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora: UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

DINÂMIA’CET - IUL, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território  
ISCTE-IUL - Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, PORTUGAL  

E-mail: dinamia@iscte.pt   |  www.dinamiacet.iscte.pt Página 3 de 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 4 de 226 

 

 

 

 

 

Igualdade de Género 

na Banca 
 

 

RELATÓRIO FINAL  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 5 de 226 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 6 de 226 

ÍNDICE 

 

I–INTRODUÇÃO        7 

Nota explicativa       9 

 

II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO     15 

1. Problemática da Igualdade de Género na Europa  17 

1.1. Contexto internacional e evolução   17 

1.2. As mulheres na economia e no trabalho  25  

2. Mulheres no trabalho      31 

2.1. Questões Gerais      31 

2.2. As mulheres nas organizações    33 

2.3. Formas feminizadas de trabalho    39 

2.4. A especificidade do sector bancário   46 

 

III – TRABALHO EMPÍRICO      49 

1. Metodologia e Resultados      51 

 

IV – CONSIDERAÇÕES  FINAIS       93 

 

BIBLIOGRAFIA        103 

 

ANEXOS         109 

Anexo I (Guião de Entrevista)     111 

Anexo II (Transcrição das Entrevistas)    115 

 

 

 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 7 de 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 8 de 226 

 

 

 

 

 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 9 de 226 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 10 de 226 

Nota Explicativa  

 

Como se sabe, a Igualdade de Género – em particular considerando o propósito 

de construção de uma sociedade mais justa e solidária – assume centralidade na análise 

social, em especial quando se trata de assegurar a conciliação entre a vida profissional 

e a vida familiar e reforçar os direitos das mulheres na proteção contra as discriminações, 

nomeadamente em matéria de salários e de progressão na carreira.    

Importa considerar que, na atual sociedade – e apesar do mundo do trabalho e 

da vida doméstica constituírem realidades distintas – estes apresentam significativos 

pontos de contacto entre si estabelecendo uma interação dinâmica. E, ao invés das 

mulheres de gerações precedentes – cujo modelo de referência social foi o da 

trabalhadora pouco qualificada –, na sociedade contemporânea as mulheres tornaram-

se mais exigentes, reivindicando para si não só a inserção no mercado de trabalho, como 

também a melhoria das condições de trabalho, das remunerações e, em geral, do seu 

percurso profissional.   

Neste contexto afirmar uma “Igualdade de Género” significa realçar os benefícios 

de uma sociedade mais justa e coesa, do ponto de vista social. Assim no estudo em 

apreço foram considerados elementos centrais para a fixação do objeto de estudo, 

nomeadamente, a conciliação entre trabalho e vida familiar e os percursos 

profissionais/progressão na carreira das mulheres.   

Este estudo teve como objetivo essencial avaliar da Igualdade de Género no 

trabalho no sector bancário, aquilatando da vida laboral das mulheres no sector bancário. 

Deste modo, avaliou-se da organização do tempo e a flexibilidade na jornada de 

trabalho; o exercício da conciliação profissão e responsabilidades familiares; assim como 

as dificuldades sentidas ao longo do percurso profissional. De acordo com os objetivos 

explicitados, o estudo foi concretizado de segundo uma metodologia qualitativa assente 

na técnica de análise de realização de entrevistas a interlocutoras privilegiadas, com o 

objetivo de recolher informações sobre o tema.  

Estes propósitos são sintetizados no seguinte Esquema:  
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A metodologia de investigação deste trabalho – dado o conteúdo interdisciplinar 

que abrange este estudo – exigiu uma pesquisa por diferentes áreas de especialidade, 

em particular a sociologia, o direito do trabalho e a gestão dos recursos humanos. Para 

realizar esta investigação, contámos com a colaboração do GRAM (Grupo de Acão de 

Mulheres) e, deste modo, após contactos no sentido de avaliarmos a metodologia a 

adotar, contando com a colaboração dos três sindicatos participantes neste estudo – 

Sindicato Bancários do Norte, Sindicato Bancários do Centro e/Sindicato Bancários do 

Sul e Ilhas – procedemos a um total de 30 entrevistas realizadas a interlocutoras 

indicadas pelos três Sindicatos e a eles afectas.     

Para o presente estudo, a partir dos seus percursos pessoais e profissionais, 

procedemos a 30 entrevistas com uma duração média de quarenta minutos cada. 

 

2. AVALIAÇÃO DAS DISCRIMINAÇÕES NO PERCURSO PROFISSIONAL DAS MULHERES   

Perfil pessoal e contratual 

 

Igualdade e conciliação entre vida profissional 

e vida familiar/pessoal 

Medidas a adotar para promover uma 

efetiva igualdade na progressão na 

carreira 

 

1. METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO E  

PERFIL DA ENTREVISTADA: 

Idade /Estado civil /Número de filhos/ Categoria 

profissional/ Nível Salarial) 

Obtenção de informação para promover uma efetiva igualdade na progressão na carreira 
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Posteriormente, no tratamento destas entrevistas chegámos a considerações finais, 

como resultados de análise1.  

No que se refere à aplicação de entrevistas, o objetivo foi o de recolher 

informação sobre “Igualdade e conciliação entre vida profissional e vida 

familiar/pessoal”, no sentido de diagnosticar e caracterizar a Igualdade de Género na 

Banca, e ainda das medidas a adotar para promover uma efetiva igualdade na 

progressão na carreira.  

Assim, foram já inquiridas mulheres com experiência profissional, dos três 

sindicatos, tendo por base uma amostra aleatória, recorrendo a um conjunto de 

entrevistadas, interlocutoras privilegiadas no sector bancário. Pretendeu-se também 

através de um conjunto de 30 (trinta) entrevistas – com reserva de anonimato e onde 

foi solicitada a máxima sinceridade nas respostas – aquilatar da Igualdade de Género na 

Banca, em particular ao nível da conciliação e da progressão na carreira.  

Procurámos auscultar as opiniões de entrevistadas oriundas de diversas 

instituições bancárias afectas ao Sindicato do Bancários do Norte, Sindicato dos 

Bancários do Centro e Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, considerando sobretudo a 

sua experiência e longo percurso profissional, questionando sobre as condições de 

trabalho e sua progressão profissional e evolução da atividade feminina no sector 

bancário. 

No que se refere às entrevistas realizadas, em termos de “perfil pessoal e 

contratual”, foram entrevistadas mulheres filiadas no três Sindicatos, com idades entre 

os 32 e os 63 anos, com uma experiência profissional no sector bancário entre os 6 e os 

40 anos, a grande maioria encontrando-se vinculada mediante contratos de trabalho 

sem termo (exceto uma que se encontra a termo) e com as categorias de Técnica, 

Gerente, Subgerente e Administrativa.        

 

                                                           
1 Optámos aqui, sobretudo, por uma análise qualitativa assente na leitura da transcrição das entrevistas e 

consequente exploração do conteúdo do corpus dos discursos transcritos, tendo como base a seriação de 

indicadores (unidades de registo) que identificámos no texto e, por fim, a enumeração das características 

mais pertinentes que encontrámos nestes discursos.  
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Quadro 1 – Perfil Pessoal e Contratual das Entrevistadas 

        A – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 
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01 12-12-2014 Sul e Ilhas Sintra 44 divorciada 1 superior gerente 
1

2 
efectivo 25 

02 12-12-2014 Sul e Ilhas Sintra 36 casada 2 bacharelato gerente 
1

2 
efectivo 15 

03 12-12-2014 Sul e Ilhas Sintra 42 casada 2 12º subgerente 
1

0 
efectivo 22 

04 12-12-2014 Sul e Ilhas Sintra 36 separada 1 mestrado gerente 
1

1 
efectivo 13 

05 12-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 44 divorciada 1 9º administrativa 6 efectivo 24 

06 12-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 48 divorciada 1 12º administrativa 7 efectivo 30 

07 12-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 39 casada 3 mestrado administrativa 8 efectivo 18 

08 18-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 50 casada 2 12º administrativa 9 efectivo 26 

09 19-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 61 casada 1 superior administrativa 
1

0 
efectivo 33 

10 19-12-2014 Sul e Ilhas Lisboa 57 casada 1 mestrado técnica superior 
1

3 
efectivo 32 

11 15-01-2015 Sul e Ilhas Vila Franca de Xira 37 divorciada 1 superior administrativa 7 efectivo 12 

12 21-01-2015 Sul e Ilhas Lisboa 32 casada 1 superior administrativa 6 efectivo 8 

13 21-01-2015 Sul e Ilhas Lisboa 38 casada 1 
frequência 

superior 
administrativa 7 efectivo 13 

14 26-01-2015 Sul e Ilhas Lisboa 52 casada 2 superior subgerente 
1

1 
efectivo 24 

15 29-01-2015 Sul e Ilhas Lisboa 38 casada 1 
2º ano 

superior 
subgerente 

1

1 
efectivo 20 

16 06-02-2015 Sul e Ilhas Lisboa 43 casada 2 12º administrativa 9 efectivo 23 

17 06-02-2015 Sul e Ilhas Oeiras 63 divorciada 1 bacharelato técnica 
1

2 
efectivo 34 

18 08-02-2015 Sul e Ilhas Oeiras 46 solteira 0 
1º ano 

doutoramento 
técnica superior 

1

0 
efectivo 20 

19 10-02-2015 Centro Leiria 55 divorciada 1 12º administrativa 
1

0 
efectivo 35 

20 11-02-2015 Sul e Ilhas Lisboa 39 casada 2 
1º ano 

superior 
subgerente 7 efectivo 17 

21 13-02-2015 Centro Coimbra 50 casada 2 superior técnica 
1

3 
efectivo 24 

22 14-02-2015 Sul e Ilhas Lisboa 49 casada 2 pós-graduação técnica 8 a termo 6 
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23 24-02-2015 Norte Vila do Conde 43 solteira 0 Médio subgerente 
1

1 
efectivo 17 

24 24-02-2015 Norte Porto 45 solteira 0 Médio administrativa 7 efectivo 21 

25 27-02-2015 Norte Valongo 40 casada 1 pós-graduação gerente 
1

3 
efectivo 17 

26 10-03-2015 Norte Porto 62 casada 0 secundário administrativa 
1

0 
efectivo 42 

27 10-03-2015 Norte Porto 55 divorciada 1 9º administrativa 9 efectivo 32 

28 11-03-2015 Norte Vila Verde 50 solteira 0 superior gerente 
1

2 
efectivo 22 

29 11-03-2015 Norte Maia 63 casada 1 bacharelato gerente 
1

2 
efectivo 40 

30 11-03-2015 Norte Valongo 31 casada 2 superior subgerente 7 efectivo 7 
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1. PROBLEMÁTICA DA IGUALDADE DE GÉNERO NA EUROPA 
 

 

1.1. Contexto internacional e evolução  

 

 Afastadas durante muitos séculos da esfera da vida pública, tem-se vindo a 

verificar a integração das mulheres em todas as áreas da vida social.  

 A nível mundial – e embora persistam desigualdades – diversos estudos 

evidenciam que se tem vindo a constatar uma paulatina e progressiva evolução no 

domínio da Igualdade de Género. E as mulheres estão hoje – e nalguns casos, 

maioritariamente – presentes em todos os graus de ensino, beneficiandode cuidados de 

saúde e participando ativamente no mercado de trabalho. Esta “verdadeira 

democratização” no acesso a melhores condições de vida e no ingresso no mercado de 

trabalho tem vindo a repercutir-se no perfil da mulher atual. Ora, esta situação – 

refletindo uma efetiva promoção da igualdade entre homens e mulheres – suscita, 

concomitantemente, alguns desafios, em particular, no que refere aos problemas do 

equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Desde logo, é realmente necessário 

intensificar esforços e criar meios eficazes para ajudar homens e mulheres a conciliar o 

seu trabalho e as suas responsabilidades no plano privado, em todos os estádios da vida.  

A tendência suscita, naturalmente, crescente preocupação: Portugal, com uma 

fraquíssima taxa de natalidade e um aumento da esperança média de vida, é um país 

extremamente envelhecido.2 De facto, e a par da Itália, da Alemanha, da Grécia e da 

Suécia, o nosso país é, já hoje, um dos países da União Europeia com mais população 

idosa, sendo que um em cada cinco habitantes tem mais de 65 anos de idade. Em 

Portugal estima-se que os idosos – que representavam 16,9% da população em 2004 – 

possam passar a significar 31,9% da população em 2050 (Eurostat, 2005). Acresce que 

a esperança média de vida vem aumentando e, segundo dados do Eurostat, a 

expectativa de vida aos 65 anos – isto é, o número médio de anos ainda para ser vivido 

                                                           
2 Segundo dados divulgados pelo Report on the Evolution of the Family in Europe 2009, do Instituto da 
Política da Família, Portugal, logo seguido de Espanha, é o país que envelhece mais rapidamente na União 
Europeia a 27: desde 1980 a população portuguesa com mais de 65 anos de idade passou de 11,2% para 
17,8%.  
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por um homem ou uma mulher que tenha atingido a idade de 65 anos – era, em média, 

em 2010, de 21 anos na UE-27 e em Portugal de 20,6 anos (Eurostat, 2012). De facto, 

ainda de acordo com o Eurostat, a proporção de população na UE27 com idade igual ou 

superior a 55 anos aumentou de 25% em 1990 para 30% em 2010, e estima-se que 

atinja cerca de 40% em 2060 (Eurostat, 2012).  

Como se sabe, se a economia influencia a demografia é também verdadeira a relação 

inversa. E, não sendo um problema exclusivamente português, o acentuado 

envelhecimento da sociedade portuguesa compromete seriamente o desenvolvimento 

sustentável do nosso país. Desde logo, pelo crescente desequilíbrio demográfico. 

Recentemente divulgado pelo INE, o Inquérito à Fecundidade 2013 apresentou os 

resultados de um inquérito realizado entre janeiro e abril de 2013. De acordo com esta 

publicação – estruturada em três partes, uma de análise da fecundidade ao longo das 

últimas décadas, outra de apresentação e interpretação dos principais resultados do 

inquérito e uma terceira de reflexão crítica das características da fecundidade em 

Portugal e que recua até meados dos anos 1970 (altura em que em Portugal ainda se 

assinalava um índice de fecundidade de 2,1 crianças por mulher, o que permitia 

assegurar a substituição das gerações) – em 2012 o nosso país registava, no conjunto 

dos 28 Estados-membros da UE, o mais baixo nível de fecundidade (1,28 crianças por 

mulher), sendo que em 2013 este índice baixou para 1,21 crianças por mulher. Ainda 

como refere este Inquérito, a maioria das pessoas (53,2%) não pensa ter (mais) filhos, 

o que, adicionando aos que não pensam ter mais filhos aqueles que não pensam ter 

filhos nos próximos três anos (21,9%), a percentagem sobe para 75,1%. Em síntese, 

três quartos das pessoas em idade fértil não tencionam ter filhos nos próximos três anos. 

Acima de tudo, o que este estudo revela é que vivemos uma realidade demográfica 

inquietante. Em Portugal, ao longo do século XX observaram-se algumas importantes 

flutuações na população e, a par de uma persistente tendência de declínio da 

fecundidade e de um adiamento da maternidade, a verdade é que, sobretudo nas últimas 

três décadas, assistiu-se como a uma reconfiguração do modelo de família3 e a um 

                                                           
3 De realçar a particular importância do conceito de família monoparental, um conceito cuja utilização, a 

partir dos anos 1970, resulta da necessidade de se identificar um tipo de grupo que, nos países 

industrializados, a partir do final dos anos 1960, passou a ter uma expressão estatística muito significativa 
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envelhecimento evidente da sociedade portuguesa (este, em grande medida, graças à 

melhoria verificada nos cuidados de saúde prestados à população).  

Em consequência esperam-se alterações da estrutura etária da população, que 

resultam de um contínuo e forte envelhecimento demográfico. Segundo as Projeções de 

População Residente, divulgadas este ano pelo INE, estima-se que, entre 2012 e 2060, 

o índice de sustentabilidade potencial passe de 340 para 149 pessoas em idade ativa por 

cada 100 idosos, sendo que a população residente em Portugal tenderá a diminuir até 

2060, passando de 10,5 milhões de pessoas em 2012 para 8,6 milhões de pessoas em 

2060.  

Por exemplo, no nosso país no período intercensitário de 1970-1981 – marcado 

pela entrada em território português de numerosa população proveniente das ex-

colónias de África – a taxa de crescimento mais elevada (1,35%), o que sucedeu após 

vinte anos de abrandamento, mais marcado na década de 1960, em que se registou um 

decréscimo demográfico de -0,33%. Também entre 1920 e 1940 o crescimento da 

população conheceu uma dinâmica excecional (+ 1,24 % entre 1920 e 1930 e + 1,28% 

entre 1930b e 1940) e, em ambos os casos, a “explosão” demográfica sucedeu a 

períodos de crise: a depressão da década de 1960, durante a qual ocorreu um 

decréscimo demográfico de -0,33% e a fase de estagnação, em que o crescimento foi 

quase nulo, entre 1911 e 1920 (Leston Bandeira: 150).  

E no que se refere à natalidade – sendo o instrumento de análise que permite 

restituir a verdadeira dimensão da atividade procriadora das populações (Leston 

Bandeira: 164), o indicador sintético de fecundidade geral, que mede o número médio 

de filhos por mulher – importará referir que durante a década de 1930 a fecundidade 

desceu, embora moderadamente, de 3,8 filhos em 1930-1931 para 3,13 filhos por 

mulher em 1940-1941. Entre 1940 e o início dos anos 1960 a fecundidade estagnou 

(Leston Bandeira: 171) e as taxas de natalidade mostram que durante os anos 1960 a 

natalidade se manteve praticamente estável. Entretanto “o indicador sintético de 

fecundidade desceu em 1970-1971 abaixo dos três filhos por mulher (exatamente 2,98) 

quando em 1960-1961 era de 3,17 (…) e no início dos anos 1980 o índice sintético de 

                                                           
e cuja característica dominante é a de maior carência financeira (Leston Bandeira, M., 1996, Demografia e 

Modernidade - Família e transição demográfica, Imprensa Nacional Casa da Moeda: 122-124).  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 22 de 226 

fecundidade atingia o valor limite – abaixo do qual a teoria demográfica considera que 

deixou de ser assegurada a substituição de gerações: 2,1 filhos por mulher – sendo que 

em 1980-1981 o índice era de 2,19 e nos anos seguintes o declínio acentuou-se 

vertiginosamente até atingir 1,47, um dos três índices mais baixos da Europa” (Leston 

Bandeira: 172)4.  

Os dados do Eurostat para 2010 indicavam que a média europeia relativa ao 

índice de fecundidade (número de filhos por mulher) se situou em 1,59 filhos por mulher, 

com países como a Irlanda ou a França, respetivamente, a registar 2,07 e 2,03 filhos 

por mulher, e Portugal 1,37 filhos por mulher. Mas em Portugal, em 2012, de acordo 

com o INE, o índice de fecundidade decresceu já para os 1,28 filhos por mulher, uma 

redução muito preocupante porque um valor baixíssimo e muito longe do valor mínimo 

para a renovação da população (2,1 filhos por mulher).  

E no sentido de facilitar a conciliação entre vida profissional e vida familiar várias 

podem ser as medidas a adotar ao nivel quer da gestão do tempo quer da gestão do 

local de trabalho na organização, conforme quadro infra.  

 

  

                                                           
4 Um outro facto demográfico registado na década de 1980 é o do aprofundamento da tendência, já detetada 

anteriormente, para a descida do crescimento natural (Leston Bandeira: 156).   
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Quadro 2 – Medidas que facilitam a conciliação entre vida profissional e vida 

familiar5 

Tipos de medidas  Gestão de Tempo de Trabalho  Apoio a necessidades familiares   

Férias  Férias anuais   
Licença Parentalidade / Licença 

s/ vencimento   

Organização do Tempo de 

Trabalho  

- Evitar jornadas de trabalho longas e 

trabalho suplementar 

 - Horários flexíveis  

-Trabalho em regime de Tempo Parcial   

 

Local de Trabalho  Teletrabalho  
Teletrabalho a tempo parcial 

por tempo indeterminado  

Estruturas de Apoio 

- Creches para crianças  

- Centro de apoio a idosos  

- Cantinas nas escolas  

- Programas de ATL nas escolas  

 

 

Não obstante a evolução registada em matéria de Igualdade de Género, as 

diferenças de género são ainda acentuadas, desde logo, como de forma pertinente refere 

Mahon6, as mulheres mães são aceites no trabalho mas no pressuposto de que a sua 

responsabilidade para com a família não deva ter impacto na sua atividade laboral.  

 Depois – e uma vez que permanecem as desigualdades entre homens e mulheres 

no mercado de trabalho, sobretudo no que respeita ao acesso a cargos de chefia e de 

direção e à existência de disparidades salariais, importa referir que a evolução no domínio 

da Igualdade de Género não pode deixar de ser entendida sem a consideração do papel 

fundamental da produção legislativa. De facto, a consagração do Princípio da Igualdade 

e da Não discriminação, quer nos textos dos Tratados Europeus, quer noutros normativos 

                                                           
5 Hein, C. (2005), Reconciling work and family responsabilities, International Labour Organization: 59. 

Políticas de trabalho como por exemplo, desencorajar as jornadas de trabalho excessivas e promover 

flexibilidade podem reduzir a necessidade de medidas dirigidas a mulheres que não são vistas como o 

“trabalhador ideal” e também estimulam a possibilidade de uma partilha mais equitativa das 

responsabilidades familiares.  
6 Mahon, E. (1998), “Changing Gender Roles, State, Work and Family Lives”, in Drew,E. , et al Women, 
Work and the Family in Europe, Routledge: 157.   
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comunitários, tem desempenhado um papel crucial no progresso no sentido da igualdade 

entre mulheres e homens ao longo das últimas décadas.  

Desde logo, este princípio consta dos Tratados do Direito Comunitário. A letra do 

Tratado de Roma – assinado em 25 de Março de 1957, instituindo a Comunidade 

Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) – 

instituía o princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Este princípio 

foi posteriormente consagrado no Tratado de Amesterdão, tendo sido assegurado que 

os Estados-Membros assegurarão a aplicação do princípio da igualdade de remuneração 

entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho igual ou de valor igual. Além 

disso – e a fim de assegurar, na prática, a plena igualdade entre homens e mulheres na 

vida profissional – é possível aos Estados-Membros manter ou adotar medidas de 

discriminação positiva que prevejam regalias específicas destinadas a facilitar o exercício 

de uma atividade profissional pelas pessoas do sexo sub-representado, ou a prevenir ou 

compensar desvantagens na sua carreira profissional.  

Depois, este princípio encontra-se presente em diferentes Diretivas em matéria 

de remuneração; de acesso ao emprego, à formação e à promoção profissional e 

condições de trabalho; de regimes legais de Segurança Social; de melhoria da segurança 

e da saúde das trabalhadoras no trabalho; do ónus da prova da discriminação fundada 

no sexo.   

O princípio da Igualdade de Tratamento vem, igualmente, mencionado na Carta 

dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, designada por Carta Social, 

adotada em 1989 sob a forma de uma declaração subscrita por todos os Estados-

Membros7. Este documento é considerado um instrumento político que estabelece 

“obrigações morais” com o objetivo de assegurar o respeito por determinados direitos 

sociais nos Estados8. 

 Também a Carta dos Direitos Fundamentais – proclamada em Nice em 7 de 

Dezembro de 2000 – retoma, entre outros, os direitos enunciados na Carta Social. Esta 

Carta dos Direitos Fundamentais – que se baseia nos Tratados Comunitários, nas 

                                                           
7 A Carta Social foi subscrita por todos os Estados-Membros, à exceção do Reino Unido que só a assinou em 
1998. 
8 São direitos que dizem respeito ao mercado de trabalho: à formação profissional, à proteção social, à 

igualdade de oportunidade e à saúde e segurança no trabalho. Na sequência da Carta Social, foram adotados 

vários programas de ação e propostas legislativas concretas. 
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convenções internacionais, incluindo a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 

do Homem de 1950 e a Carta Social Europeia de 1989, nas tradições constitucionais 

comuns dos Estados-Membros e nas diferentes declarações do Parlamento Europeu – 

define os direitos fundamentais em matéria de dignidade, liberdade, igualdade, 

solidariedade, cidadania e justiça9. 

 Em 8 de Março de 2005, a Comissão propôs a criação de um Instituto Europeu 

para a Igualdade entre Homens e Mulheres (COM (2005) 81 8.3.2005). A criação deste 

instituto – que contou com um parecer favorável emitido pelo Comité Económico e Social 

Europeu em 28 de Setembro de 200510 – procurou responder à necessidade de difundir 

informação, promover o intercâmbio de boas práticas e de instrumentos metodológicos 

para promover a integração da questão de igualdade homens-mulheres em todos os 

sentidos políticos, e reforçar a visibilidade das concretizações neste domínio. 

 No que respeita a orientações estratégicas a seguir no futuro, reafirmando o seu 

compromisso em favor da igualdade entre mulheres e homens a União Europeia 

estabelece para 2015 um conjunto de diretrizes que tende para a realização de um 

desenvolvimento, em que a igualdade entre mulheres e homens é considerada como 

essencial para resolver os problemas do mercado de trabalho. Por decisão do Parlamento 

Europeu e do Conselho, 2015 será o “Ano Europeu para o Desenvolvimento”, com o lema 

“O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”. Nas Conclusões do Conselho de 14 

de maio de 2012 sobre a Agenda para a Mudança, a Comissão apresentou a sua opinião 

na sua Comunicação de 27 de fevereiro de 2013, intitulada «Uma vida digna para todos: 

Erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro sustentável» e, nas conclusões de 25 de 

junho de 2013, o Conselho aprovou “A Agenda Geral pós-2015”, que visa ultrapassar as 

insuficiências do atual quadro de desenvolvimento e definir uma abordagem comum que 

permita reunir num quadro abrangente a nível internacional as questões relacionadas 

com a erradicação da pobreza e a sustentabilidade. 

 E se uma das prioridades será a de atingir os objetivos de desenvolvimento 

propostos a nível internacional e estabelecidos na Declaração do Milénio, outra, 

                                                           
9 De realçar que esta Carta inclui direitos que não são protegidos no âmbito da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, nomeadamente, os direitos sociais dos trabalhadores.  
10 CESE 1066/2005 de 28.9.2005.  
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igualmente decisiva, será a de promover um conjunto de iniciativas que visam promover 

boas práticas no domínio da igualdade entre mulheres e homens.  

 Acresce que há ainda um campo de ação na Igualdade de Oportunidades para o 

qual a União Europeia pode também contribuir: o desenvolvimento desta temática além-

fronteiras.      

 Por exemplo, o envolvimento da União Europeia na IVª Conferência Mundial sobre 

a Mulher, em Beijing (China), em 1995, onde se estabeleceu uma Plataforma de Ação, 

reafirmando a necessidade de se adotarem medidas afirmativas – através de quotas, de 

incentivos fiscais e de medidas legais que procurem superar a desigualdade entre 

homens e mulheres – foi um passo importante no compromisso da União Europeia para 

com o desenvolvimento da temática da Igualdade de Oportunidades.   

 Atendendo ao compromisso de incrementar a participação da mulher nos 

processos decisórios, a Plataforma de Acção de Pequim11 – onde se enfatizou a ideia de 

que  a falta de representação das mulheres no processo de tomada de decisão constitui 

um obstáculo à igualdade entre os sexos – representa uma etapa importante na via de 

integração da questão da Igualdade de Género nas políticas públicas.  

 Aliás, já em 2005, o Conselho, o Parlamento e a Comissão haviam adotado uma 

declaração conjunta intitulada “A política de desenvolvimento da União Europeia: O 

Consenso Europeu” (Jornal Oficial C 46/01 de 24.02.2006)12, na qual a Igualdade entre 

Homens e Mulheres figura como um dos cinco grandes princípios da Política de 

Desenvolvimento. Esta Declaração apresenta uma visão comum que norteia a ação da 

União Europeia no domínio da cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, o “Consenso 

Europeu” define – pela primeira vez em cinquenta anos de cooperação – o quadro de 

princípios comuns no âmbito do no qual a União e os seus vinte e cinco Estados-Membros 

executarão as respectivas políticas de desenvolvimento num espírito de 

complementaridade. Tendo em conta que o objetivo primordial consiste na redução da 

pobreza no mundo no contexto do desenvolvimento sustentável – e porque a política do 

                                                           
11 Esta Plataforma de Ação, tendo em vista o objetivo de uma representação equilibrada, insta os Estados a 
adotar as medidas, as estratégias e cobrir o conjunto dos objetivos formulados nos doze capítulos: nos 
processos de tomada de decisão, como o acesso ao mercado de trabalho, a igualdade salarial, bem como a 
progressão de carreira.  
12 Declaração conjunta do Conselho e dos representantes dos governos dos Estados-membros reunidos no 
Conselho, no Parlamento Europeu, e na Comissão sobre a política de desenvolvimento da UE (Documento 
14820/05 do Conselho da União Europeia de 22.11.2005).  
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desenvolvimento está no cerne da ação externa da União, assegurando objetivos sociais, 

ambientais e de segurança – a União procura concretizar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio, nomeadamente o objetivo específico de redução para 

metade da pobreza no mundo até 2015.  Do mesmo modo, a nova estratégia da União 

Europeia para África prevê, especificamente, a consideração da igualdade entre homens 

e mulheres em todas as parcerias e em todas as estratégias nacionais de 

desenvolvimento13.  

 

1.2. As mulheres na economia e no trabalho  

 

Entre os direitos fundamentais dos trabalhadores consagrados na Constituição 

da República Portuguesa – que, no seu todo, estabelece uma ordem de valores que têm 

o seu cerne na dignidade da pessoa humana, garantida pelos direitos fundamentais e 

que, como tal, tem de valer como estatuição fundamental para todos os ramos de direito, 

designadamente para o Direito do Trabalho – conta-se o direito à organização do 

trabalho de forma a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar 

(al. b) do n.º 1 do artigo 59º CRP). Também, nos termos do n.º 1 do artigo 67º CRP, a 

família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade 

e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos 

seus membros, incumbindo, designadamente, ao Estado para proteção da família, definir 

e executar uma política de família com carácter global e integrado (alínea g)) e 

promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, a conciliação da 

atividade profissional com a vida familiar (alínea h)).   

Ora, quando se fala em Igualdade de Oportunidades, uma tarefa particularmente 

árdua de concretizar neste âmbito tem sido a da eliminação das discriminações entre 

homens e mulheres.  

Por exemplo, na Convenção da OIT de 1981 (n.º 156) as responsabilidades 

familiares são referidas especificamente em relação a “crianças dependentes” e “outros 

                                                           
13 De salientar que a Comissão Europeia adoptou em 2006 uma comunicação intitulada “A Visão Europeia 
sobre a Igualdade de Sexos na Cooperação e Desenvolvimento”. 
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membros da família imediata que necessitem cuidado”, ou seja a Convenção inclui nestas 

responsabilidades dependentes idosos assim como crianças, e o trabalho doméstico é 

considerado como parte das responsabilidades domésticas14. Mas a verdade é que – e 

constatando que, até hoje, as dezenas de textos de leis nacionais, diretivas comunitárias 

ou programas europeus de ação, periodicamente promovidos por diversas instituições 

europeias como o Conselho, o Parlamento e a Comissão, não se têm mostrado 

suficientes para garantir a Igualdade de Oportunidades de género – urge repensar o 

papel da mulher na vida social de cada país. Tanto mais que o projeto europeu assente 

na construção de um robusto Modelo Social Europeu – pressupõe que se promova, entre 

outros aspetos, uma efetiva igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, 

sendo preciso que a população europeia esteja ciente que de uma sociedade 

verdadeiramente democrática é aquela que promove uma efetiva Igualdade de Género. 

Desde logo, e muito embora as mulheres tenham alcançado a almejada igualdade no 

acesso aos diferentes graus de ensino, sendo até por vezes já dominantes nos graus de 

ensino superior, continuam a constatar-se atitudes e comportamentos discriminatórios.   

 Assim, importa prosseguir uma sensibilização para as problemáticas do direito à 

igualdade, para a não discriminação e para as discriminações múltiplas, de modo a obter 

um nível de participação social mais equilibrado em termos de género, e promovendo 

uma sociedade mais coesa. Segundo o estudo Igualdade salarial: Um guia introdutório, 

que a Organização Internacional do Trabalho divulgou este ano a propósito do Dia 

Internacional da Mulher, ao ritmo verificado nos últimos 20 anos, a diferença de salários 

conforme o género não irá desaparecer nos próximos 70 anos. Em média, as mulheres 

ainda ganham menos 23% do que os homens.  Além do problema da igualdade de 

salários, está em causa, "a capacidade de as sociedades gerirem um equilíbrio 

sustentável entre os objetivos económicos de participação feminina no trabalho 

remunerado e os objetivos de providenciar uma justa distribuição do rendimento que 

suporte o nascimento e o sustento de crianças". A penalização no salário de mulheres 

que têm filhos é, ainda, maior consoante a idade em que tiveram a primeira criança, 

sendo mais agravada nas jovens mães com filhos antes dos 25 anos, e o estudo refere 

que "a mais severa penalização associada com a maternidade jovem foi registada em 

Portugal, onde as jovens mães sofrem uma penalização não ajustada de 33% nos 

                                                           
14 Neste sentido, Hein, C. (2005), Reconciling work and family responsibilities, International Labour 
Organization:3.  
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salários em comparação com mães aos 25-30 anos.  A OIT conclui assim que “Promover 

empregos decentes para as mulheres é imperativo, agora e na próxima geração. O futuro 

do trabalho passa também pelo futuro das mulheres no trabalho. É uma questão de 

direitos e do que é acertado para as mulheres e para o desenvolvimento sustentável", 

defendeu Guy Ryder, diretor geral da OIT, este ano no discurso do Dia Internacional da 

Mulher. 

E aqui, é preciso referir que, em particular na área laboral, a ideia de que a 

mulher trabalha para aumentar o rendimento familiar parece proceder. Como referimos 

em 1995, em Beijing, a Plataforma para a Ação, adotada na IVª Conferência das Nações 

Unidas sobre Mulheres, realçou a necessidade de assegurar a igualdade de género como 

um objetivo prioritário em áreas do desenvolvimento económico e social.  

 Também na Cimeira do Millennium em 2000, a promoção da igualdade de género 

e o empowerment das mulheres foi apresentado como um dos oito Objetivos Millennium 

e como um objetivo essencial para alcançar os outros objetivos.  

Mas a verdade é que nenhum país no mundo conseguiu eliminar ainda as 

desigualdades de género. E se alguns países já sobressaem no que respeita a este tema 

– como, por exemplo, os nórdicos – a grande maioria permanece confrontada com 

grandes diferenças de tratamento.   

Diversos estudos demonstram que, na maioria das sociedades, as diferenças e 

desigualdades entre mulheres e homens manifestam-se nas responsabilidades que cada 

um chama a si, na atividade que exercem, no acesso e controlo de recursos e nas 

oportunidades de tomada de decisão. 

Por exemplo, em Maio de 2005, o World Economic Forum lançou o seu primeiro 

estudo sobre gender gap em 58 países, através de indicadores económicos, 

educacionais, de saúde e políticos. Em 2006 lançou, pela segunda vez, The Global 

Gender Gap Report 2006, que apresenta um índex que abrange cento e quinze 

economias, que representam cerca de 90% da população mundial15. E foram os países 

nórdicos aqueles que mais se destacam pela acentuada eliminação de diferenças de 

tratamento: a Suécia, seguida pela Noruega, pela Finlândia, pela Islândia, e pela 

                                                           
15 World Economic Forum, 2006.  
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Dinamarca. E sendo os países nórdicos, igualmente, os que apresentam melhor 

desempenho nos rankings de competitividade. Por exemplo, a Suécia é o único país no 

mundo onde homens e mulheres estão em igual número nos ministérios e no 

parlamento. Na Finlândia, Islândia, Noruega e Dinamarca, as mulheres estão 

representadas em, pelo menos, um terço das posições ministeriais e parlamentares. Os 

países nórdicos detêm uma larga tradição de empowerment político: foi na Suécia, 

Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca que, respectivamente, em 1862, 1907, 1906, 

1915 e 1915 as mulheres receberam o direito de voto.  

Além do mais, os países nórdicos são também líderes na área da igualdade de 

oportunidades na participação das mulheres na economia. De facto, nestes países tem-

se afirmado uma conceção que – mantendo a família como a principal prioridade da vida 

– aponta para que, ao nível das responsabilidades domésticas, como a gestão da casa 

ou a educação dos filhos, estas passem a ser partilhadas entre homens e mulheres e 

este novo sentido da família revela, igualmente, a adoção de um novo padrão social.  

Em Portugal, e na sequência da entrada em vigor da Constituição da República 

Portuguesa (CRP) de 1976, foi consagrado em termos gerais, no art. 13º CRP, o Princípio 

da Igualdade e da Não Discriminação, que rejeita a possibilidade de exercício de toda e 

qualquer discriminação entre os indivíduos fundada no sexo, garantindo o respeito, pelo 

menos teórico, da igualdade de tratamento entre homens e mulheres16. 

E, desde a entrada em vigor da Constituição de 1976, foram aprovados alguns 

diplomas relativos à temática da Igualdade e Não Discriminação.   

Com a aprovação do Código do Trabalho foi efetuada a transposição, parcial ou 

total, da Diretiva do Conselho n.º 75/117/CEE, de 10 de Fevereiro, relativa à 

aproximação das legislações dos Estados membros no que se refere à aplicação do 

princípio da igualdade de remuneração entre os trabalhadores masculinos e femininos; 

da Diretiva do Conselho n.º 76/207/CEE, de 9 de Fevereiro, relativa à concretização do 

princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao 

acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho, 

                                                           
16 Rebelo, G. (2002), Trabalho e Igualdade, Mulheres, Teletrabalho e Trabalho a Tempo Parcial, Celta, 

Oeiras: 28-32. Este princípio da não discriminação entre homens e mulheres interdita toda a diferença de 

tratamento entre os indivíduos fundada – diretamente ou indiretamente – em considerações ligadas ao 

género.   
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alterada pela Diretiva n.º 2002/73/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Setembro; da Diretiva n.º 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro, relativa à 

implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 

das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho; da Diretiva n.º 

96/34/CE, do Conselho, de 3 de Junho, relativa ao Acordo Quadro sobre a licença 

parental celebrado pela União das Confederações da Indústria e dos Empregadores da 

Europa (UNICE), pelo Centro Europeu das Empresas Públicas (CEEP) e pela 

Confederação Europeia dos Sindicatos (CES); da Diretiva n.º 93/104/CE, do Conselho, 

de 23 de Novembro, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de 

trabalho, alterada pela Diretiva n.º 2000/34/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 22 de Junho; da Diretiva n.º 97/80/CE, do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao 

ónus da prova nos casos de discriminação baseada no sexo; da Diretiva n.º 97/81/CE, 

do Conselho, de 15 de Dezembro, respeitante ao Acordo Quadro relativo ao trabalho a 

tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES; da Diretiva n.º 2000/78/CE, 

do Conselho, de 27 de Novembro, que estabelece um quadro geral de igualdade de 

tratamento no emprego e na atividade profissional.  

Depois, o legislador criou no Livro I (Parte Geral), título II (contrato de trabalho) 

do Código do Trabalho uma subsecção III intitulada “Igualdade e Não discriminação” 

onde consagra disposições gerais sobre “igualdade e não discriminação”. 

Consagra-se, de forma mais específica, o princípio da “Igualdade e Não 

Discriminação em função do sexo”. Depois, e acompanhando o princípio disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º da CRP, de que para “trabalho igual, salário igual” – e 

frisando que as diferenciações retributivas não constituem discriminação se assentes em 

critérios objetivos comuns a homens e mulheres – o Código do Trabalho reconhece 

igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição.  
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2. MULHERES NO TRABALHO  
 

 

2.1. Questões gerais  

 

Instaurado em 8 Março de 1910 pela Conferência Internacional das Mulheres 

Socialistas reunida em Copenhaga, que reivindicava o direito de voto para todas, o Dia 

Internacional da Mulher serve, com efeito, de caixa-de-ressonância, proporcionando às 

mulheres a possibilidade de denunciar, com maior mediatização, situações de 

desigualdade e de injustiça.  

Desde finais do século XIX que o movimento “feminista” procurou salientar — 

sobretudo no plano político — as diferenças entre o homem e a mulher, chamando a 

atenção para as características específicas da mulher (a “experiência mística da 

maternidade”, a sua “pureza intrínseca”, entre outras). Deste movimento – que teve 

origem no contexto político francês e procurou, de uma maneira ou outra, melhorar as 

condições de vida e de trabalho das mulheres – emergiram duas correntes antagónicas 

de feminismo que têm vindo a acentuar as diferenças entre mulheres e homens, ambos 

sublinhando as semelhanças: o feminismo liberal e o feminismo marxista.17.   

Ao longo do século XX, o mundo do trabalho após ter sido pouco feminizado no 

início – devido em grande parte ao êxodo rural – modifica-se, acentuadamente, a partir 

da década de 1960: na Europa, entre 1965 e 1991, o número de mulheres que tinham 

um emprego passou de 40 para 53 milhões18. Esta forte progressão da participação das 

mulheres no mercado de trabalho corresponde, naturalmente, a uma transferência de 

certas atividades domésticas para as atividades mercantis. Outra razão para a 

participação feminina no mercado de trabalho prende-se com o facto de a atividade 

profissional permitir uma autonomia financeira e constituir uma segurança importante 

para as mulheres em caso de rutura de união. 

                                                           
17 E, como realça Dahl, se para os liberais a situação “inferior” da mulher é fruto da irracionalidade da 
sociedade, para os marxistas o principal responsável é o capitalismo, sistema que utiliza as mulheres como 
mão-de-obra barata e de reserva, sem atender às suas necessidades sociais (Dahl, T. S., 1992: 13-14).  
18 Marchand O.  e Thélot, C. (1991), Deux siécles de travail en France, INSEE, Paris.  
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Contudo, a história da evolução do universo feminino é feita de tensões, 

estagnações e regressões, que nas sociedades contemporâneas não parecem ter 

terminado. Se – um pouco por todo mundo e progressivamente – as mulheres têm dado 

mostras de maior mobilização e intervenção na sociedade, nomeadamente, através do 

aumento da sua participação no sistema político, é ainda manifesta a insuficiência de 

representação das mulheres no topo da hierarquia das organizações e dos cargos 

políticos. A verdade é que – refletindo uma conceção tradicional de mulher – a 

mentalidade vigente pauta-se ainda pela influência de algumas políticas discriminatórias 

que durante anos as excluíram – de forma consciente e sistemática – do acesso a cargos 

da vida pública.  

 A título de exemplo, atente-se no seguinte caso ocorrido em França, justamente 

um dos berços dos movimentos feministas. O Conselho Económico e Social, num vasto 

relatório onde procura medir os progressos efetuados na área da Igualdade de 

oportunidades, denunciou a subrepresentação persistente das mulheres em instâncias 

dirigentes francesas. Se a situação era “má” em 2000, em 2007 foram dececionantes: 

na esfera política, na função pública, nas empresas, nos sindicatos, nas associações 

profissionais, as mulheres permanecem largamente sub-representadas e poucos são 

progressos constatados. E este é, realce-se, um problema, antes de tudo, cultural. O 

estudo confirma que os estereótipos persistem em França, não obstante os esforços 

legislativos desenvolvidos nestes últimos anos com as aprovações da Lei sobre Paridade 

Política (Junho de 2000), da Lei sobre a Igualdade profissional (Maio de 2001) ou da Lei 

sobre a Igualdade salarial (Março de 2006).   

Independentemente do seu perfil académico, existem sectores da sociedade e 

da economia em que as mulheres estão sub-representadas e outros em que elas estão 

sobre-representadas e o fenómeno de acantonamento das mulheres a certas áreas 

sociais e a certas categorias socio-profissionais é hoje, ainda, muito presente.  
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2.2. As mulheres nas organizações   

 

 

Assim como acontece no acesso ao ensino, ao nível da inserção das mulheres na 

economia e nas organizações nota-se hoje avanços notórios. A taxa de atividade na 

generalidade dos países desenvolvidos ronda os 50% e, por exemplo, nos EUA, se em 

1950, só um terço das mulheres na idade ativa estavam inseridas no mercado de 

trabalho; hoje são dois terços19.  

Mas ainda que as mulheres sejam maioritárias nos quadros de pessoal das 

organizações – tardam em aceder aos cargos dirigentes. Ou seja mesmo sendo 

maioritárias, em termos do conjunto dos recursos humanos, a rarefação de mulheres é 

visível ao nível das chefias. Com efeito, em regra, três fortes obstáculos tendem a travar 

a carreira das mulheres: a maternidade associada à baixa mobilidade geográfica20; a 

cultura/mentalidade que acompanha o exercício de certas profissões/sectores, e a fraca 

proporção de mulheres oriundas de em certas áreas do saber (nomeadamente das 

engenharias).  

Contudo, a representatividade expressa ao nível do exercício de cargos de direção 

difere de sector para sector. Por exemplo, ao nível do terciário, se nos meios de 

comunicação social a evolução no sentido de alteração da mentalidade dominante parece 

mais lento, já no sector bancário, onde o recrutamento de mulheres licenciadas tem 

vindo a aumentar, as Direções preocupam-se agora, refletindo uma mudança de 

mentalidades, em nome da diversidade e para evitar perdas de competências, em 

recrutar mulheres para cargos dirigentes21. Esta inversão de tendência no recrutamento 

parece pretender refletir a diversidade da sociedade. Muitas vezes nestas organizações 

o alto potencial é feminino e se as mulheres forem afastadas da liderança, corre-se um 

risco – real – de perda de competências e de talentos. Assim, fazer progredir, 

                                                           
19 Hausmann, R., et all (2006), “The Gender Gap Índex 2006: A New Framework for Measuring Equality”, in 

World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2006, World Economic Forum, Genebra: 4.  
20 Bertaux-Wiame, I. (2006), “Conjugalité et mobilité professionnelle: le dilemme de l'égalité”, Cahiers du 

genre, n° 41, L'Harmattan, Paris.   
21 Por exemplo, em França – e com os objetivos de reduzir os desvios salariais de remuneração e fazer 

passar, até 2010, de 36 % para 40% a taxa de mulheres entre os quadros – este sector foi um dos primeiros 

a assinar um “Acordo sobre a Igualdade Profissional entre Mulheres e Homens”. 
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proporcionalmente, as mulheres entre os quadros de direção parece começar a ser um 

objetivo prioritário para muitas organizações.  

Por exemplo, o estudo supra citado publicitado pela Associação GEF – Grandes 

Ecoles au Féminin – permitiu concluir que, em França em 2005, com a mesma 

qualificação e na mesma faixa etária, as mulheres ganhavam menos do que os homens 

e atingiam níveis de responsabilidade menos elevados do que os homens ao longo da 

sua carreira. Os desvios salariais – que começavam nos primeiros anos de vida ativa – 

reforçavam-se ao longo do seu percurso laboral, sobretudo se inseridas no sector 

privado. De acordo com este estudo, as mulheres acediam também menos a cargos de 

responsabilidade: na faixa dos 30 anos somente 15% das mulheres ocupava uma função 

dirigente (contra 19% dos homens); dos 40 aos 50 anos, e com diplomas e idades iguais, 

somente 28% das mulheres ocupam um cargo de direção (contra 43% de homens)22. 

De acordo com os resultados deste estudo, os empregadores tinham ideia de que as 

mulheres são menos “líderes”, “falta-lhes autoridade”, “assumem menos riscos”23. E se 

não parece haver, da parte dos dirigentes, a vontade de discriminar as mulheres; é o 

funcionamento tradicional da empresa que as discrimina. Curiosamente, a diferença de 

comportamentos no trabalho é essencialmente sentida pelas mulheres. Os homens estão 

convencidos de que as mulheres diplomadas não são afetadas pela discriminação e 

afirmam não sentir as diferenças de percurso. Ou seja, nem os dirigentes, nem os 

colegas masculinos, têm consciência da discriminação e, por conseguinte, não fazem 

“ideia de como poder remediar este comportamento”. 

Segundo um estudo que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou 

este ano, a propósito do Dia Internacional da Mulher, por exemplo, que ao ritmo 

verificado nos últimos 20 anos, a diferença de salários entre género irá persistir nos 

próximos 70 anos. E, para lá do problema da igualdade de salários, está em causa a 

                                                           
22 Um problema que parece, curiosamente, invisível para os colegas masculinos, pois se dois terços dos 

homens dizem não “constatar pessoalmente as diferenças”, dois terços das mulheres afirmam o contrário.  
23 Os principais “travões” parecem ser os filhos e a falta de mobilidade. De facto, estes fatores parecem até 

sobre-estimados, conduzindo à discriminação. De realçar que, de acordo com este estudo, perto de metade 

dos diplomados inquiridos entendem que “ter crianças” é um travão objetivo à carreira de uma mulher 

diplomada de uma grande escola e cerca de 40% partilham a ideia de que as mulheres sofrem aqui de um 

handicap no que respeita às promoções profissionais. Acresce que o inquérito sublinha que as mulheres 

diplomadas que têm filhos (somente 17% não tem nenhum) continuam a trabalhar mesmo quando estes 

têm pouca idade e que, mesmo se têm a possibilidade, a grande maioria delas (55%) não deseja, em caso 

algum, cessar de trabalhar.   
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capacidade de a sociedade gerir um equilíbrio sustentável entre os objetivos económicos 

de participação feminina no trabalho e os objetivos de providenciar uma justa 

distribuição do rendimento. E promover empregos decentes para as mulheres é 

imperativo, “agora e na próxima geração, uma vez que a integração das mulheres no 

trabalho é uma questão de direitos e de desenvolvimento sustentável.24 

E se, por exemplo, em França a Lei Copé-Zimmermann, de janeiro de 2011, exige 

que em 2017 as empresas tenham 40 % de mulheres nos Conselhos de Administração, 

em Portugal recentemente foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-

A/2015, de 6 de março25, que procura promover um maior equilíbrio na representação 

de mulheres e homens nos órgãos de decisão das empresas e institui mecanismos de 

promoção da igualdade salarial.  

Mas a verdade é que novos percursos estão por inventar, e se muitas empresas 

adotam já uma postura que, de forma estratégica e planeada, fixa objetivos avaliados 

em termos de promoção e de recrutamento de mulheres, muitas outras, mostram-se 

indiferentes à necessidade de ultrapassar os “estereótipos” que ainda penalizam as 

carreiras das mulheres26.  

Além do mais, se o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho atinge 

todos os anos cifras recorde no mundo, as mulheres estão atualmente mais sujeitas ao 

desemprego do que os homens, mais confinadas a empregos pouco produtivos e são, 

em geral, menos bem remuneradas.  

                                                           
24 Nos últimos 20 anos, aumentou a percentagem de mulheres em cargos de topo e em posições de liderança 

política, mas as mulheres só estão à frente de 5% das empresas da Fortune 500. Assim, a OIT recomenda 

que se adotem mais medidas de proteção da maternidade e políticas que apoiem o trabalho e a família, a 

promoção de serviços e instituições que cuidem das crianças ou dos idosos para que as mulheres possam 

trabalhar, assim como medidas de trabalho ativas e culturas de trabalho que diminuam a segregação, 

valorizem os postos ocupados por mulheres e apoiem empregos de qualidade para mulheres. 
25 Na linha das também recentes: Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março, que 

pretendeu promover a presença plural de mulheres e de homens nos órgãos de administração e de 

fiscalização das empresas dos sectores público e privado e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

13/2013, de 8 de março, que consagrou medidas visando a promoção da igualdade de oportunidades e de 

resultados entre mulheres e homens no mercado de trabalho.  
26 Por exemplo, se atentarmos na situação das mulheres nos media, rapidamente constatamos que estas se 

encontram sub-representadas. Se considerarmos os cargos de direção dos grupos de comunicação social, 

verificamos que à frente da gestão e ou mesmo da direção não está nenhuma mulher. O mesmo acontece 

no audiovisual, se bem que estas estejam presentes nas régies publicitárias. E esta situação não deixa de 

ser paradoxal. A profissão de jornalista está muito feminizada e, contudo, os cargos de responsabilidade 

editorial ou de gestão permanecem na posse dos homens. 
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 Vejamos o caso da União Europeia. Nos últimos anos foram realizados progressos 

em matéria de emprego, e um número crescente de mulheres entrou no mercado de 

trabalho durante as últimas décadas, tendo a taxa de emprego dos homens tem 

permanecido relativamente estável. Mas as mulheres ativas continuam a ter maior 

probabilidade de conhecer o desemprego do que os homens. De acordo com os dados 

do Eurostat, em setembro de 2014 a taxa de desemprego na UE28 para as mulheres foi 

de 10.1%, enquanto a dos homens foi de 9.9%. Na Zona Euro o diferencial foi ainda 

mais acentuado, sendo a taxa de desemprego de 11.7% para as mulheres e de 11.4% 

para os homens. Acresce que o desemprego feminino oscilou entre os 29.5% na Grécia, 

seguida da Espanha (com 25.4%) e os países com menor taxa de desemprego, a Áustria 

e a Alemanha, respectivamente com 4.5% e 4.6%. Mas embora, em média, a taxa de 

desemprego seja mais elevada para as mulheres, a verdade é que na maioria dos 

Estados-membros as mulheres têm menor taxa de desemprego do que os homens, 

excetuando os casos da Grécia (com 29.5% para as mulheres e 22.8% para os homens), 

da Croácia (com uma taxa de desemprego de 18.4% para as mulheres e de 14.2% para 

os homens), de Portugal (com 14.1% para as mulheres e de 12.6 % para os homens), 

da Itália (com 13.9% para as mulheres e 12.1% para os homens), da Hungria (com 

7.7% para as mulheres e 6.9% para os homens), da Eslováquia (com 13.3% para as 

mulheres e 12,7% para os homens) e da Polónia (com 9.1% para as  mulheres e 8.0% 

para os homens).  
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Quadro 3 – Taxas de Desemprego, entre homens e mulheres, na União Europeia* 

 

 Taxas de Desemprego 
(setembro de 2014) 

 Mulheres  Homens  

UE 28 10.1 9.9 

Zona Euro 18  11.7 11.4 

Alemanha  4.6 5.3 

Áustria  4.5 5.6 

Bélgica 7.6 9.4 

Bulgária  10.0 12.3 

Chipre 14.1 16.3 

Croácia  18.4 14.2 

Dinamarca  6.3 6.7 

Eslováquia  13.3 12.7 

Eslovénia  10.0 8.1 

Espanha  25.4 23.0 

Estónia  7.0 8.1  

Finlândia 7.9 9.6 

França  10.3 10.8 

Grécia  29.5 22.8 

Holanda 6.4 6.6 

Hungria  7.7 6.9 

Irlanda  9.5 12.3 

Itália  13.9 12.1 

Letónia   10.1 11.5 

Lituânia  8.7 10.8 

Luxemburgo  6.2 5.9 

Malta  5.6 5.6 

Polónia 9.1 8.0 

Portugal  14.1 12.6 

Reino Unido   5.6 6.2 

Rep. Checa 6.8 4.8 

Roménia 6.1 7.1 

Suécia 7.2 8.2 

     Fonte: Eurostat, Harmonised unemployment rate by sex.  

 

 Depois a amplitude dos desvios salariais entre mulheres e homens contínua 

inaceitável27. Em média, as mulheres ganham menos do que os homens por cada hora 

                                                           
27 E confrontados, nalguns casos com elevados gaps salariais, alguns países europeus têm vindo a adotar 

ultimamente medidas internas no sentido de os atenuar. Por exemplo, em 2007 o Governo de Tony Blair 

aprovou uma Lei sobre Igualdade de Género e Não Discriminação que previa uma efetiva igualdade salarial. 

Esta lei propunha a revisão das estruturas salariais da Administração Pública, implicando um ajustamento 

salarial que atingiam não só os homens mas também mulheres cuja remuneração fosse mais elevada que 

as restantes. Também em França, foi aprovada em 2006 a lei sobre Igualdade Salarial, com o objetivo de 

suprimir desvios salariais entre homens e mulheres.  
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de trabalho. Isso deve-se, por um lado à inobservância das normas legais sobre 

igualdade de remuneração e a um certo número de desigualdades estruturais, tais como 

a segregação do mercado de trabalho, as diferenças de modo de trabalho, o acesso à 

educação e à formação, o carácter discriminatório dos sistemas de avaliação e a 

existência de estereótipos. Além disso, o risco de exclusão social é mais significativo para 

as mulheres do que para os homens em todos os estádios da vida, o que reflete a 

participação média mais fraca das primeiras no mercado de trabalho. Em particular, o 

risco de pobreza é mais elevado junto das mulheres mais idosas e dos familiares isolados 

que têm crianças dependentes, grupo essencialmente composto por mulheres.  

 Ao nível da União Europeia, não se pode ignorar que têm sido recentemente 

adotadas diversas iniciativas no sentido de inflectir as desigualdades persistentes no 

mercado de trabalho europeu: em Março de 2005, no contexto do diálogo social europeu, 

os parceiros sociais adotaram um quadro de ações no intuito de refletir sobre os papéis 

masculinos e femininos e de promover o acesso das mulheres a cargos de decisão; 

depois, no Conselho Europeu de 18 de Abril de 2005, consagrado à “Competitividade” os 

dirigentes políticos europeus sublinharam a importância crescente dirigida à igualdade 

no acesso das mulheres a cargos de direção em organizações do sector público e do 

sector privado da economia.  

 Mas, para que estas medidas tenham reflexos na vida quotidiana das cidadãs 

europeias é fundamental que os Estados-membros aumentem, consideravelmente, o 

número de mulheres em cargos públicos de primeiro plano, influenciando assim uma 

mudança de mentalidades na sociedade e, em especial, no sector privado. 

 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 41 de 226 

2.3. Formas feminizadas de trabalho 

 

 Como vimos a evolução favorável da taxa de desemprego das mulheres tem 

apoiado uma redução das disparidades entre os sexos em matéria de emprego. Todavia, 

subsistem importantes desequilíbrios. Desde logo, é preciso reconhecer que o 

crescimento do emprego das mulheres tem ficado principalmente concentrado nas 

atividades e nas profissões essencialmente femininas, o que reforça a segregação no 

mercado de trabalho. Com efeito, a par da segregação sectorial, a segregação 

profissional28 continua a acentuar-se na União Europeia. Na Administração Pública, na 

educação, na saúde ou em domínios sociais as mulheres predominam. Acresce que as 

mulheres trabalham mais horas do que os homens. Isto é, o total do número de horas 

trabalhadas por dia – entre trabalho remunerado e trabalho doméstico – é, geralmente, 

mais elevado junto das mulheres do que nos homens. Em particular, o problema do 

equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada aquando de decisão de maternidade 

sujeita ainda a maioria das mulheres a um dilema: manter-se no mercado de trabalho 

ou afastar-se, temporariamente, em nome da assistência à família. A verdade é que 

segregação de género tem-se mantido, tendo sido mesmo recriada em novas formas, e 

o maior incremento deu-se em países que viveram a expansão com maior nível de 

emprego das mulheres: “(…) nos empregos de serviços remunerados com baixos 

salários, tempo parcial e contratos irregulares.”29      

 E porque, na maior parte dos casos, as mulheres sentem enormes dificuldades 

em conciliar o seu trabalho com as suas responsabilidades no plano privado pessoal, 

sobretudo neste estádio da vida, muitas vêem-se obrigadas a adiar – por vezes sine die 

– a sua maternidade. Ora, o confronto com este dilema tem contribuído para a diminuição 

da taxa de natalidade nos países mais desenvolvidos, pois, a decisão de retardar a idade 

para a 1ª maternidade tem efeitos naturais nesta. Prova disso, como já referimos, é o 

facto de o índice de fecundidade (número de filhos por mulher) nalguns países da União 

                                                           
28 Para calcular a segregação sectorial entre sexos, a parte nacional média de emprego das mulheres e dos 
homens é aplicada a cada sector; as diferenças são adicionadas para obter o desequilíbrio total entre os 
sexos, expresso em percentagem de emprego total. Da mesma forma, a segregação profissional entre os 
sexos obtém-se adicionando as diferenças da parte nacional média de emprego das mulheres e dos homens 
aplicada a cada profissão.   
29 Neste sentido, Drew, E. (1998), “Employment, flexibility and gender”, Women, work and the family in 
Europe, Routledge: 98.  
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Europeia – como é o caso de Portugal – estar hoje abaixo do valor mínimo para a 

renovação da população, ou seja, de 2,1 filhos por mulher.   

 Ora, no intuito de tentar obviar a esta necessidade de permitir a conciliação entre 

vida pessoal e familiar e vida profissional, têm sido implementadas políticas públicas de 

emprego favorecedoras de formas de trabalho que permitam esta conciliação, 

flexibilizando a organização do tempo e do local de trabalho: o trabalho a tempo parcial 

e o teletrabalho.  

 Na União Europeia, em média, cerca de um terço das mulheres empregadas estão 

vinculadas mediante trabalho a tempo parcial. Se bem que o recurso a esta forma de 

trabalho possa refletir as preferências pessoais e ajudar os cidadãos a entrar (ou a 

regressar) ao mercado de trabalho e a aí permanecer, o desvio entre os sexos mostra 

igualmente que os homens e as mulheres não fazem a mesma utilização do tempo de 

trabalho e que a assunção da assistência a membros familiares dependentes é feita pelas 

mulheres e que estas têm dificuldades em conciliar a sua vida profissional com a sua 

vida privada. 

 Acresce que a participação das mulheres no mercado de trabalho e o seu tempo 

de trabalho estão estreitamente ligados ao número e à idade dos seus filhos e esta 

correlação é menos marcada junto dos homens. Por exemplo, o recurso ao trabalho a 

tempo parcial junto das mulheres aumenta com o número de crianças, enquanto a 

proporção de homens que ocupam este tipo de emprego varia pouco em função do 

número de filhos.  

Um pouco por todos os países da União Europeia o trabalho a tempo parcial é 

visto de forma positiva se exercido voluntariamente (ou seja, sem ser imposto pelo 

empregador), ou como alternativa à falta de emprego a tempo inteiro30. O que 

teoricamente fora considerado como uma escolha dos trabalhadores (e mesmo uma 

reivindicação) tende a transformar-se, em muitos casos, num constrangimento ditado 

pelas empresas que dele fazem um modo de gestão adaptado à sua preocupação de 

flexibilidade.  

                                                           
30 Uma vez que muitos trabalhadores a tempo parcial afirmam trabalhar sob esta forma de trabalho porque 

não conseguiram trabalho a tempo completo  (cfr. Rebelo, G., 2001a: 413-430).  
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A importância da análise da feminização do trabalho a tempo parcial conduz 

naturalmente à questão de saber em que medida este corresponde a uma escolha das 

mulheres ativas. Os homens e as mulheres expressam sentimentos idênticos sobre a 

conveniência dos seus horários de trabalho. Portanto, os horários de trabalho das 

mulheres só são diferenciáveis dos dos homens se se considerar a importância que uns 

e outros lhes atribuem e a importância conferida aos constrangimentos de tempo e à 

disponibilidade de uns e outros (que são, a priori, diferentes)31. Como referem alguns 

estudos, uma vez empregados a diferença mais marcante entre homens e mulheres é a 

afetação temporal. Na generalidade dos países da União a percentagem de mulheres 

trabalhadoras a tempo parcial aumenta de forma significativa. Esta evolução traz para 

as mulheres um redobrar da precariedade: em muitos países as mulheres que têm um 

emprego de duração determinada (a termo ou temporário) trabalham a tempo parcial e 

no conjunto dos países da União Europeia, cerca de 40% das mulheres acumulam 

trabalho provisório com trabalho a tempo parcial32. 

Em consequência, a expansão do trabalho a tempo parcial na União Europeia 

tem sido desigual e, de um modo geral parece ser perigosa a “tentação” para as 

empresas de estabelecerem uma dupla gestão da mão-de-obra fundada no estatuto do 

tempo de trabalho. Como refere Maruani33: há o tempo dos homens (um tempo 

completo) e o tempo das mulheres (um tempo parcial). E aqui a partilha do trabalho é 

uma partilha sexuada do emprego. O tipo de vínculo contratual, as condições de 

emprego e salariais e de “estatuto” distinguem homens e mulheres.  

Acresce que um claro fosso geográfico marca as fronteiras do fenómeno nos 

diversos países da União Europeia: o trabalho a tempo parcial é bem acolhido junto das 

mulheres do Norte da Europa. As do Sul – dos países mediterrâneos – apenas recorrem 

a este tipo de trabalho de forma marginal34.  

De facto o trabalho a tempo parcial “explica” uma larga parte do desvio entre os 

salários dos homens e das mulheres, daí que aplicar as políticas de incentivo ao aumento 

                                                           
31 Maruani M. e Nicole, C. (1989), Au labeur des dames, métiers masculins, emplois féminins, Syros, Paris.   
32 Rebelo, G. (2002), Trabalho e Igualdade, Mulheres, Teletrabalho e Trabalho a Tempo Parcial, Celta, 

Oeiras: 51-62.  
33 Maruani, M. (2000), Travail et emploi des femmes, Éditions La Découverte, Syros, Paris: 103.   
34 Esta questão ganha maior pertinência  tanto mais que decorre o actual processo de revisão da Directiva 

Tempo de Trabalho (Directiva 2003/88/CE)  
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dos contratos a tempo parcial à medida da “via holandesa”35 poderá acentuar o 

empobrecimento de um segmento significativo da população em países onde 

tradicionalmente os salários mensais são em média mais baixos, como é o caso de 

Portugal.  

Muitas vezes confinadas a formas de emprego pouco valorizadas, algumas 

mulheres preferem horários de trabalho que permitam conciliar a vida em família, 

sobretudo quando têm crianças de pouca idade e enquanto as mulheres optam por 

dedicar mais tempo à família em detrimento do seu trabalho, os seus maridos investem 

mais tempo na sua vida profissional36. De facto, como observa Maruani, na Europa 

podemos distinguir três grandes modelos de trabalho a tempo parcial37.  

Em primeiro, o modelo da Europa do Sul, isto é, o dos países onde o trabalho a 

tempo parcial intervém de forma marginal e em que as taxas de atividade são muito 

elevadas (Portugal) ou relativamente baixas (Espanha, Itália e Grécia).  

Em segundo lugar, o modelo da “Europa do Norte e dos Países Escandinavos” 

onde se distinguem dois submodelos, ambos caracterizados pelo facto de o trabalho a 

tempo parcial se desenvolver consoante o crescimento da atividade feminina. O modelo 

da “Europa do Norte” (Alemanha, Holanda, Reino Unido) onde o trabalho a tempo parcial 

constitui uma das modalidades de entrada das mulheres no mercado de trabalho e o 

modelo “escandinavo” (Dinamarca, Suécia, Finlândia), onde o trabalho a tempo parcial 

constitui uma opção significativa há muito tempo3839. Neste último modelo – o modelo 

escandinavo – o trabalho a tempo parcial coexiste com taxas de atividade femininas 

muito elevadas muito próximas das taxas de atividade masculinas e das trajetórias 

profissionais contínuas.  

                                                           
35 Sobre o trabalho a tempo parcial na Holanda cfr. Godet, M. (1994), Le grand mensonge, Fixot, Paris: 66.  
36 Não obstante o aumento significativo da atividade feminina e da “socialização” do trabalho doméstico, a 

repartição tradicional das tarefas no seio da família parece pouco alterada (sobretudo com o 

desenvolvimento do tempo parcial feminino), razão pela qual o número de mulheres sem filhos aumenta, 

correspondendo a uma vontade das mulheres em controlar a natalidade. 
37 Maruani, M. (2000), Travail et emploi des femmes, Éditions La Découverte, Syros, Paris: 83-85. 
38 Cfr. “Full time working hours and childcare - a family issue: Portugal”, Supports and constraints for 

parents: a gendered cross-national perspective”, Smithson, J. et all., in Transitions to Parenthood in Europe 

– A comparative life course perspective, 2013, Policy Press, Bristol. Não há tradição de Trabalho a tempo 

parcial em Portugal: 102.  
39 Permitindo à generalidade das mulheres trabalhar e caracterizando-se por uma forte proteção social e um 
tempo parcial muito mais longo do que a média europeia do trabalho a tempo parcial.  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 45 de 226 

Em terceiro lugar, o modelo dos países onde o trabalho a tempo parcial se 

desenvolveu como resposta à crise do emprego após a década de 1980 (França e 

Bélgica), que assenta numa rutura com o modelo de acesso ao emprego a tempo 

completo o qual afasta parcialmente as mulheres do emprego. 

Para além destas disparidades verificam-se ainda diferenças sociais. Alguns 

autores propugnam a necessidade de adotar medidas para o desenvolvimento do 

trabalho a tempo parcial de forma de atenuar as desigualdades de tratamento 

(nomeadamente entre homens e mulheres)40. Em primeiro, a “desagregação do trabalho 

a tempo parcial”, ou seja, a diversificação das profissões organizadas sobre uma base 

de tempo parcial; depois, a implementação de medidas que permitam o exercício do 

trabalho a tempo parcial conservando a ideia de emprego; o desenvolvimento de 

perspectivas de promoção e de carreira para as pessoas que trabalham a tempo parcial; 

a gestão do tempo parcial ao nível do número de horas médio. Em segundo, a procura 

de “melhoria das condições de salário ligadas ao trabalho a tempo parcial” mediante a 

existência de salários horários proporcionalmente idênticos aos dos salários a tempo 

completo41 (e ainda com o limite do salário mínimo); a atribuição de prioridade de acesso 

ao emprego às pessoas que trabalhem a tempo parcial e que efetuem horários variáveis 

e diferenciados; a concessão às pessoas que trabalham a tempo parcial de benefícios 

idênticos aquelas que trabalham a tempo completo, nomeadamente de iniciativas que 

visem revalorizar a avaliação do mercado de trabalho no que respeita ao nível salarial; 

a reforma dos dispositivos de proteção social que visam pôr fim à discriminação das 

pessoas que trabalham a tempo parcial, permitindo igualmente a alternância com 

períodos de trabalho a tempo completo. Em terceiro lugar, a diversificação das escolhas 

respeitantes ao tempo de trabalho, remunerado ou não, mediante uma melhoria paralela 

das infraestruturas de acolhimento para as crianças ou idosos e aplicação de normativos 

relativos a férias e/ou redução dos períodos normais de trabalho.  

No que respeita à envolvente salarial do trabalho a tempo parcial, as mulheres 

confrontadas com a escolha entre horários de trabalho e salários continuam a exprimir 

preferências diferentes das dos homens da mesma idade. Várias razões explicam esta 

                                                           
40 Hoffman, R. (1995), Le Temps de Travail en Europe - organisation et réduction, Syros, Paris: 191. 
41 Pois no trabalho a tempo parcial, a questão fundamental diz respeito à compensação salarial ou seja à 

baixa limitada dos salários no caso da redução da duração do trabalho.  
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diferença nas atitudes. Em primeiro lugar, o “tempo parcial feminino” poderá estar ligado 

à vida em casal e, depois, a níveis de formação e ainda aos níveis de remuneração. 

Desde logo há que referir que os homens no seu conjunto não desejam trabalhar em 

regime de tempo parcial pois na sua maioria repartem-se em dois grupos profissionais: 

no primeiro, situam-se o topo da hierarquia dos empregos, ou seja, quadros técnicos de 

empresas, e no segundo, trabalhadores das profissões intermédias administrativas e 

comerciais, encontramos parte da explicação. É assim que, como refere Grozelier 

ironicamente, são precisamente “os gestores e os quadros técnicos muito qualificados 

que gozam do privilégio de exercer profissões socialmente gratificantes beneficiando, 

nomeadamente, das regalias do tempo completo, que recomendam a solução do tempo 

parcial e de rendimentos parciais...para os outros”42.                       

Esta desigualdade manifesta-se sobretudo quando as mulheres são mães de 

crianças de pouca idade, o que ilustra a relativa ambiguidade da expressão “tempo 

escolhido”. Para as mulheres, a vida em casal induz a profundas transformações na 

organização da vida de homens e de mulheres, nomeadamente nos casos em que estas 

dedicam mais tempo aos seus familiares enquanto os seus maridos investem na sua vida 

profissional43. A presença de crianças no lar induz a necessidades contraditórias: um 

desejo de mais tempo livre para se ocupar delas – nomeadamente quando ainda são 

pequenas – mas, igualmente, uma necessidade de recursos acrescida. Assim, para as 

mulheres com crianças com idades baixas a probabilidade de aceitar um emprego com 

um horário de trabalho parcial e não compensado parece mais elevada do que para as 

mulheres sem crianças. Tal situação não parece observar-se junto dos homens: na 

estrutura familiar, o papel destes será “o de servir as necessidades da família” pelo que 

para eles o constrangimento financeiro revela-se ainda mais forte que a aspiração ao 

“tempo livre”.  

                                                           
42 Cfr. Grozelier, A. M. (1998), Pour en finir avec la fin du travail, Les Editions de l'Atelier/Les Editions 
Ouvrières, Paris : 67. 
43 Não obstante a subida espetacular da atividade feminina e da “socialização” do trabalho doméstico, a 

repartição tradicional das tarefas no seio da família evoluiu relativamente pouco, e com o desenvolvimento 

do tempo parcial feminino a tendência não parece alterar-se.  
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 No sentido de reagir à crise económica dos anos 1970 - que enfraqueceu 

substancialmente o modelo fordista44 - os novos conceitos de organização do trabalho, 

associados a uma organização flexível, procuram alterar as conceptualizações existentes 

anteriormente.  

Uma das vias de resposta da gestão empresarial é, então, a da gestão do tempo 

de trabalho, sobretudo mediante a partilha e a redução do tempo de trabalho. A procura 

de flexibilização do tempo de trabalho traduz-se por uma mutação profunda dos 

fundamentos tradicionais da sua organização que são, por um lado, a procura de redução 

do tempo de trabalho, nomeadamente com a inerente revisão das referências à duração 

o tempo de trabalho e, por outro, a introdução da ideia de partilha de trabalho. De facto, 

na história do trabalho, o debate acerca da gestão do tempo ocupa uma posição 

particularmente relevante, sendo esta preocupação considerada como um dos símbolos 

do progresso social. A reorganização do trabalho por via daquilo que alguns autores45 

designam por “temporalidades do trabalho” tem estado em foco nas últimas décadas. 

As empresas são cada vez mais confrontadas com pessoas que pretendem conciliar 

trabalho e vida privada pessoal e familiar (preocupada com questões como a 

maternidade, cuidado infantil, assistência a idosos) e, nessa medida, teoricamente, as 

políticas de gestão do tempo de trabalho estarão vocacionadas para atenuar os conflitos 

família/trabalho, permitindo aos trabalhadore/as viver para uma e outra realidade em 

paralelo.  

 

  

                                                           
44 Modelo de organização do trabalho que se caracterizava essencialmente pela estratégia de racionalização 
da produção através do aumento da intensidade do trabalho; pela divisão radical entre a concepção e a 
execução; pelo trabalho organizado em postos individuais. 
45 Harvey, M. (1999), “Economies of time: a framework for analysing the restructuring of employment 
relations”, in Felstead, A. e N. Jewson (org.), Global Trends in Flexible Labour, Londres, Macmillan: 21-22.  
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2.4. A especificidade do sector bancário  

 

Ao nível do mercado de trabalho assiste-se a uma profunda alteração na conceção 

dos modos de organização do trabalho. É no contexto desta “nova cultura” – explicável 

maxime através de fatores de ordem económica, técnica e sociológica, tanto em Portugal 

como na generalidade dos países europeus – aparece como indispensável o (re)encontro 

de uma forma de regulação que atenda à prevenção e/ou atenuação da discriminação 

social, mediante a ação conjugada entre os atores sociais: os entes públicos, os 

sindicatos, os empregadores e as associações de cidadãos ou as universidades.  

Só assim se poderá procurar (re)pensar o social numa perspectiva de conciliação 

de interesses e de partilha de responsabilidades, refletindo sobre os meios para integrar 

na vida coletiva aqueles que hoje conhecem o risco de segmentação profissional e social.  

Diversos têm sido os fatores explicativos – de ordem económica, técnica, e 

sociológica – desta “nova cultura” do trabalho. Em primeiro lugar, os fatores de natureza 

económica. Perante o sucessivo desenvolvimento da economia do terciário, assistimos 

nas últimas décadas ao crescimento do comércio de bens virtuais: cada vez mais os 

mercados financeiros possibilitam a venda e compra deste tipo de bens (v.g., desde 

fundos de pensão até seguros, entre outros), tornando, consequentemente o valor 

“trabalho” virtual. 

Por exemplo, em Portugal o sector terciário tem vindo a expandir-se. Nos últimos 

trinta anos, fazendo-se acompanhar de um acréscimo de formas flexíveis de trabalho. 

Por seu turno, e ao nível da influência dos fatores técnicos, podemos afirmar que o 

recente progresso técnico tem lugar no seio de uma sociedade do conhecimento e da 

inovação onde se torna necessário reconfigurar o processo produtivo, tornando-o flexível 

e usar a tecnologia como uma variável estratégica ao serviço das estratégias de gestão. 

Nesta perspectiva, o progresso técnico tornou-se de tal forma fundamental na análise 

da “melhoria da eficácia do trabalho” que mecanizar/automatizar, fazer maior apelo à 

informática e à telemática, simplificar e suprimir tarefas, ou recuperar o tempo de 

presença inutilizado, se tornaram exigências banais para as empresas e para as 

organizações.  
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 Os meios informáticos permitiram disponibilizar serviços, nomeadamente através 

de uma flexibilização da organização do tempo de trabalho, de uma aproximação ao 

consumidor/destinatário, e permitindo a cada cliente definir cada vez mais esse serviço 

com o recurso a atendimento personalizado em casos particulares.  

 Hoje, e num contexto em que o conteúdo do trabalho se alterou 

significativamente nas últimas três décadas no sentido de um aumento do individualismo 

nas relações laborais, a par da flexibilidade das relações no mercado de trabalho assiste-

se, portanto, a um processo social que começou a atingir as margens de flexibilidade 

laboral em matérias como o local de trabalho e o horário de trabalho46. Além do mais, 

parece dominar um “individualismo negativo” baseado na distância e no desafio, ao 

contrário de todo o esforço suscetível de criar laços sociais.    

 Encontramo-nos, assim, inseridos num contexto de desenvolvimento da 

terciarização do trabalho cujas evoluções recentes – a nível por exemplo, do modelo 

tradicional da família, ou do estilo de vida urbana – têm repercussões importantes no 

mundo do trabalho, representando novos desafios para os atores sociais.    

 Desde a década de 1970 que o crescimento do desemprego e a disseminação de 

novas formas de emprego/trabalho, a par das reestruturações do sistema produtivo, 

tiveram por efeito modificar fundamentalmente o espaço onde se desenrolam 

tradicionalmente as relações sociais.  

Perante as atuais políticas de flexibilização do trabalho - que têm por efeito 

promover uma diversificação da situação jurídica dos trabalhadores e desenvolver as 

formas “atípicas” de emprego - importa evitar a degradação da qualidade do emprego.  

Assim, importa procurar um equilíbrio social desejável, atendendo ao conjunto 

de mudanças organizacionais, demonstrando desconhecimento das realidades da 

organização do trabalho e da gestão de recursos humanos. A gestão diferenciada do 

tempo e do local de trabalho, que a conota com uma “visão de futuro para a sociedade”. 

Para a opinião pública, os sindicatos - enfraquecidos pelas mudanças do sistema 

produtivo - apresentam-se em posição “defensiva”: o espaço de discussão é 

                                                           
46 Como o havíamos já referido em Rebelo, G. (1999), A (In)Adaptação no Trabalho, Celta, Oeiras: 52-56.  
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frequentemente definido por indicadores económicos47 e os sindicatos que vêm o seu 

papel remetido para questões estritamente salariais, sendo relevante que exista uma 

preocupação com uma visão de antecipação estratégica das questões relacionadas com 

a reorganização dos modelos sócio-produtivos48.  

A sociedade contemporânea necessita de atores sindicais fortes para ajudarem a 

definir e, em consequência, auxiliarem na organização de um novo enquadramento do 

conjunto de alterações verificadas recentemente nos sistemas produtivos, e acautelando 

um aumento da segmentação do trabalho em virtude do género. 

  

                                                           
47 A propósito da tendência para a secundarização da autonomia coletiva, nomeadamente em matéria de 
redução do horário de trabalho, cfr. Liberal Fernandes, F. (1997), “A organização do tempo de trabalho à 
luz da Lei n° 21/96”, Questões Laborais, 9/10: 118 e segs.   
48 Acerca das atuais mutações na reorganização dos modelos sócio-produtivos, Rebelo, G. (2002), Trabalho 
e Igualdade - Mulheres, Teletrabalho e Trabalho a Tempo Parcial, Celta, Oeiras: 3-14.   
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1. METODOLOGIA e RESULTADOS 

 

No sentido de diagnosticar e caracterizar a Igualdade de Género na Banca, 

recorreu-se a um conjunto de entrevistas a interlocutoras privilegiadas na área do sector 

bancário, ou seja, informantes privilegiados. Para o presente estudo, a partir dos seus 

percursos pessoais e profissionais, procedeu-se – de Dezembro de 2014 a Março de 2015 

– a 30 entrevistas a trabalhadoras bancárias, com vinte questões, e uma duração média 

de 40 minutos cada. Posteriormente, no tratamento e análise destas entrevistas, 

chegámos a considerações finais.    

Pretendeu-se através de um conjunto de entrevistas aprofundadas – com reserva 

de anonimato e em que foi solicitada a máxima sinceridade nas respostas – aquilatar da 

Igualdade de Género na Banca, em particular ao nível da conciliação da vida profissional 

e da vida familiar e da progressão destas na carreira.  

Assim, procurou-se auscultar as opiniões de 30 entrevistadas, vinte filiadas no 

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, oito no Sindicato Bancários do Norte e duas no 

Sindicato dos Bancários do Centro – feita uma análise prévia do seu perfil pessoal e 

contratual (idade, estado civil, número de filhos; nível de escolaridade; categoria e nível 

remuneratório; tipo de contrato de trabalho (sem termo/ a termo); antiguidade no sector 

bancário  – oriundas de diversas instituições bancárias (e considerando, sobretudo, a 

sua experiência e percurso profissional), sobre as condições de trabalho e a sua 

progressão profissional. Por outro lado, procurou-se ouvir as entrevistadas sobre 

questões relacionadas com a igualdade salarial, a progressão na carreira e a conciliação 

entre vida profissional e a vida familiar e pessoal, procurando saber, designadamente, 

se ao longo do seu percurso no sector bancário, alguma vez se sentiram discriminadas 

e qual pensam ser a razão para que isso tenha acontecido e, ainda, que tipo de 

dificuldades têm as mulheres na progressão na carreira. 

Identicamente quis saber-se, em matéria de organização do tempo de trabalho, 

se no local onde trabalham se possibilita a flexibilidade do tempo de trabalho e, se sim, 

de que forma. Em particular pretendemos igualmente ouvir do exercício do trabalho 

suplementar, da sua periodicidade, remuneração, assim como do seu impacto na vida 
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pessoal e familiar. Depois procurámos também saber da possibilidade de utilização do 

estatuto de trabalhador-estudante.  

Noutra dimensão, pretendemos saber se, no local onde trabalham, existe a 

possibilidade de conciliar a vida profissional e vida familiar, de que forma, assim como 

quem são os trabalhadores que dela mais usufruem e se existem equipamentos/soluções 

de apoio à família. Por fim, quisémos indagar junto das entrevistadas quais as medidas 

a adoptar para promover uma efetiva igualdade na progressão na carreira e, em 

particular, saber da sua opinião sobre a medida adoptada pelo governo alemão de 

estabelecer uma quota mínima de 30% para mulheres nos Conselhos de Administração 

das empresas.  

Procurou-se entender, assim, dos principais constrangimentos das mulheres na 

progressão na carreira mediante três eixos de problematização: traçando o perfil pessoal 

e de contratação das entrevistadas (perfil pessoal e contratual); depois, avaliando do 

seu percurso, atendendo a questões como a discriminação sentida na progressão na 

carreira, se beneficiaram de flexibilidade do tempo de trabalho e da possibilidade de 

conciliar vida profissional e a vida familiar e pessoal; e, por último, indagando das 

medidas a adoptar para promover uma efetiva igualdade na progressão na carreira.  

O quadro seguinte esquematiza os eixos de análise, por referência às questões 

aplicadas na entrevista.     
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Quadro 4 – Guião de Entrevista: Dimensões de Análise e Variáveis 

Dimensão de análise Variáveis Questões 

Caracterização pessoal e 

socioprofissional 

Idade; estado civil; n.º filhos; escolaridade; categoria 

e nível remuneratório; tipo de contrato de trabalho; 

antiguidade.  

Q1; Q2; 

Q3; Q4; Q5; Q6; Q7 

Trabalho, Igualdade e 

conciliação entre vida 

profissional e vida familiar e 

pessoal       

 

Discriminação ao nível salarial ou na progressão na 

carreira; Dificuldades para as mulheres na 

progressão na carreira; Flexibilidade do tempo de 

trabalho; Trabalho suplementar; Estatuto de 

trabalhador-estudante; Conciliação entre a vida 

profissional e vida familiar; Existência de 

quipamentos/soluções de apoio à família.   

Q8; Q9; Q10; Q11; 

Q12; Q13; 

Q14; Q15; Q16: 

Q17;Q18 

Medidas para encorajar uma 

igualdade na progressão na 

carreira 

Medidas a adoptar nas instituições bancárias; quota 

mínima para mulheres nas empresas.  

Q19; Q20 

 

Desde logo, iniciámos as entrevistas às nossas interlocutoras, querendo saber se, 

nos percursos profissionais, foram vítima de discriminação. Indagando sobre as 

principais dificuldades que enfrentam as mulheres na progressão na carreira, a maioria 

das entrevistadas realçam a existência de estereótipos e de desconfiança relativamente 

à participação das mulheres e, sobretudo, associando a explicação desse facto à 

maternidade e a ausências por assistência à família:    

 

“Sim. (…) Por ser mulher (…) sempre senti que eram os colegas (…)  que 

eram preferidos nas promoções. Mesmo nos prémios, ou porque nós, as mulheres 

faltamos mais porque temos filhos, a família, as assistências às mães ou aos pais 

(…), ou porque saímos mais cedo ou cumprimos mais o horário porque temos as 

tarefas de casa para fazer” (entrevista 16) 

 

“Na minha opinião, (as mulheres) são penalizadas sobretudo por causa 

das faltas. (…).” (entrevista 17) 
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“Por várias razões. (…) por ser mãe – pelas ausências a que era obrigada 

– coisa que não se passa com o sexo masculino. (…)  porque, temos que trabalhar 

sempre em dobro, para provar que somos tão ou mais capazes do que qualquer 

pessoa que trabalhe connosco do sexo masculino. (…)  Aliás, a grande maioria 

das promoções, progressões – basta olhar para a administração do meu banco – 

não são do sexo feminino.” (entrevista 20)  

 

“A nível salarial não havia discriminações, a nível de progressão até certo 

ponto houve.” (entrevista 8)  

 

“Sim. (…) pelo facto de ter sido mãe, na altura em que entrei para o 

banco. Apesar de não me ter sido vedada a efectividade tive alguma coação 

moral, por assim dizer, após ter sido mãe, ou seja, acabei por não usufruir de 

tudo o que tinha direito após a gravidez. Houve algumas situações que poderia 

ter ficado - com as benesses que a lei permite quando a pessoa é mãe - e 

abdiquei por uma promoção. Teve que ser, senão era complicado. Não ao nível 

de efectividade porque na altura eu não escondi nada – estava a fazer um 

tratamento para engravidar – e foi precisamente na altura em que ia a assinar o 

contrato que soube que estava grávida (…) e disseram que isso não iria implicar, 

não ia estar em causa a minha efectividade e que continuaria a exercer a minha 

função. Depois verificou-se que eu teria que trabalhar, ter o mesmo horário que 

os outros, para poder ter alguma benesse, uma promoção neste caso. Acabei por 

abdicar de tirar o tempo regulamentar com o meu filho para poder dar à profissão 

aquilo que eles queriam.” (entrevista 13)  

 

“Nós mulheres, temos que abdicar de algumas coisas se queremos 

progredir na carreira. (…) Uma pessoa se quer progredir na carreira não pode ter 

horários e, ao não poder ter horários, tem que conjugar a sua vida pessoal e 
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familiar de maneira a não prejudicar a instituição, mas ajustá-la (…)” (entrevista 

14)  

 

“Sempre senti que eram os colegas, e os mais antigos, que eram 

preferidos nas promoções. Numa dada altura, quando eu entrei, aí por volta dos 

dez anos de banco, e as promoções para a minha secção (…) iam sempre para 

as outras pessoas. (…) A nós não nos calhava nunca nada. Na secção ao lado, 

que era só controlo, havia um colega que era ano sim, ano sim, promovido. Um 

colega, homem e dos mais antigos. (…) Cada vez acho que se sente mais, na 

banca, essa diferença. (…) Infelizmente… Mesmo nos prémios, ou porque nós, 

as mulheres, faltamos mais porque temos os filhos, a família, as assistências às 

mães ou aos pais (…), ou porque saímos mais cedo ou cumprimos mais o horário 

porque temos as tarefas de casa para fazer. (…)” (entrevista 14) 

 

“Sim. (…) Simplesmente por ser mulher. É assim, foi-me dito mesmo. 

Quando fui chamada a um gabinete, antes chamavam-se os gerentes do balcão, 

entrei eu e outro colega meu – e foi dito mesmo, que uma vez que ele era homem 

e não tinha filhos (…)  embora merecesse, mantinha-me no mesmo nível e ele 

era promovido. Foi tal e qual assim, e aí senti-me mesmo discriminada.” 

(entrevista 19)  

 

“(As mulheres) têm muitas dificuldades, pelo facto de serem mães, são 

prejudicadas por causa das faltas do parto, da assistência às crianças, porque 

desde que as crianças nascem até que têm 18, 19, 20, 20 e tal anos, as mães 

são sempre muito mais prejudicadas do que os pais porque tem que ter uma 

assistência diferente.” (entrevista 1)  

 

“Eu, por exemplo, tive 3 filhos, o que quer dizer que são ‘6 anos 

queimados’. Seis anos em que sentido? O ano em que a pessoa está grávida (…) 

e depois o ano a seguir é o que se fica em casa.” (entrevista 7)  
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“Quando fui mãe (…) tinha saído a lei que nos permitia mais 3 meses, que 

é a licença alargada – e eu fui a 2ª mulher a optar por isso mas o banco viu aquilo 

com muito maus olhos. Estive ausente por maternidade (…). O Director Comercial 

disse-me que eu tinha estado ausente - não interessava por que motivo é que era 

- tinha estado ausente (…) e não me deu um prémio, que era um bónus anual 

para todos os colegas. (…) Se calhar quem está “lá em cima” escolhe mais os 

homens porque sabe que as mulheres, mais cedo ou mais tarde é mãe (…) a mãe 

é sempre a pessoa que chega mais depressa à escola (…) é quem fica de licença 

(…)  esta filosofia está ainda muito enraizada.” (entrevista 15). 

 

“Fazemos as mesmas coisas mas (…) a tendência é para dar os louros aos 

homens. Embora, quanto a mim – pela experiência destes 35 anos – a mulher 

lidera mais, faz mais trabalho inclusive, e tem uma coordenação muito diferente, 

mas eles é que ganham.” (entrevista 19) 

 

“Olho para trás e nestes 17 anos de banca efectivamente fui progredindo, 

tive algumas oportunidades, mas foram fruto do meu mérito (…) porque dei muito 

de mim, trabalhei sempre muitas horas em termos de horários de trabalho. Outras 

colegas minhas por serem mulheres – e conheço exemplos concretos – de facto a 

maternidade não permitiu que elas progredissem na carreira. Algumas estagnaram 

e não foram valorizadas (…)  por este factor de nem sempre terem a mesma 

disponibilidade, que por exemplo eu tinha por não ter filhos (…).” (entrevista 25) 

 

Refira-se, no entanto, que a maioria das entrevistadas reconhecem uma evolução 

positiva na banca em termos de Igualdade de Género, e que isso se deve a uma mudança 

de mentalidades ao nível da sociedade:  
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“Sim, algumas vezes. Penso que isso hoje em dia nota-se menos, já 

menos do que há uns anos atrás. (…) notava-se nitidamente que as 

oportunidades eram dadas mais aos homens do que propriamente às mulheres, 

(…) hoje em dia já se nota menos, já é mais equilibrado, mas há uns anos atrás 

notava-se bastante (…).” (entrevista 10)  

 

“Partia-se do princípio que os homens estariam mais disponíveis para a 

profissão do que as mulheres, porque mais tarde iriam ser mães, mas sinto ao 

longo dos anos, dos últimos anos, isso mudou”. (entrevista 2) 

 

“Sim. (…) Quando eu entrei para a banca havia muitos directores e 

pessoas de chefia que achavam que as mulheres não eram para irem para as 

reuniões com os clientes e fazerem negócios (…) Houve uma altura que o meu 

director me propôs (…) ser subgerente, fui para subgerente, mais tarde queriam-

me propor para gerente mas o director na altura não deixou e só não deixou 

porque eu era mulher. (…)  mas eram outros tempos, hoje isso não acontece 

(…)” (entrevista 14)  

 

“Se queríamos ser mães (…) das duas uma, ou era mãe ou prosseguia 

com a minha vida profissional, e sabia que iria ter que abdicar de muita coisa, e 

assim foi. Tive que abdicar de ser mãe no início, mas depois achei que ser mãe 

era mais importante e então acabei por não abdicar de tudo o que tinha direito. 

Acabei por ser sempre penalizada por ter que dar assistência ao meu filho. Hoje 

em dia já não é tanto assim porque o pai já pode ficar em casa, já tem esse 

direito, e já há muitos homens que ficam. No entanto penso que continua a ser 

a mãe que dá o apoio familiar ao nível dos filhos – quando a criança fica doente 

normalmente é sempre a mãe – mas hoje em dia os pais também ficam.” 

(entrevista 13) 
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“Cada vez é menos frequente (…). Nas nossas secções de conselho de 

administração semanais já há muitas mulheres. Há 10 anos não havia mulheres.” 

(entrevista 2) 

 

“Por norma, acho que gradualmente isso vai desaparecer, as pessoas que 

estão nesses cargos são pessoas de outra cultura, de outra geração, e que 

continuam aqui ou ali ainda a ter algumas reservas em relação ao sexo feminino, 

e portanto havendo esta obrigatoriedade, têm que forçosamente começar a 

contactar mais com mulheres e perceber que afinal não se perde nada em 

trabalhar com mulheres (…).” (entrevista 2) 

 

“Quem vai para uma situação dessas ou para uma situação de chefia, que 

seja no Conselho de Administração, ou seja, numa chefia superior, se não tiver 

conhecimento do que se passa efetivamente no terreno é igual ser homem ou 

mulher, é indiferente (…) desde que as pessoas que para lá vão (…) – sejam 

homens ou mulheres – conheçam perfeitamente as dificuldades, porque se calhar 

as pessoas que vão para o conselho de administração podem ter os filhos e tem 

com quem os deixar, não precisam de ir a correr para a escola porque acabou a 

hora do ATL, nem precisam de ir a correr para os deixar às 6, às 7 da manhã 

porque têm de estar no serviço às 8 h e essas pessoas (…) não percebem muito 

bem, depois, as dificuldades das outras (…) .” (entrevista 1)  

 

“Hoje já não existe essa diferença entre homens e mulheres. (…) se você 

entrar para um lugar na banca, (…) não vão avaliar se é homem ou mulher” 

(entrevista 14) 

 

“Neste momento penso que não há situação nenhuma nem para homens 

nem para mulheres – a mulher então terá sempre menos chances.” (entrevista 

17) 
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“Hoje em dia não há essas diferenças (…) antigamente sim. Quando eu 

entrei para a banca havia muitos directores e pessoas de chefia que achavam 

que as mulheres não eram para irem para as reuniões com os clientes e fazerem 

negócios, as mulheres eram para estarem na secretária, a tirar fotocópias a fazer 

os relatórios deles, eram para fazer um serviço mais operacional, não este tipo 

de actividade. Hoje em dia não, mas naquela altura sim, eu senti isso. Houve 

uma altura que o meu director me propôs (…) para ser subgerente, fui para 

subgerente, mais tarde queriam-me propor para gerente o director na altura não 

deixou e só não deixou porque eu era mulher. (…) Nessa altura senti, mas eram 

outros tempos, hoje isso não acontece, pelo menos na instituição onde trabalho. 

(…)” (entrevista 14)  

 

“A mulher já não é tão penalizada por aí, porque vai cedendo cada vez 

mais, aquilo que quase as obrigam a fazer, que é ficar lá até tarde – e então 

arranjam maneiras de terem alguém que os vá buscar, ou que estejam com eles. 

Enquanto se têm os avós isso é uma muito mais valia. (…) Acho que já não há 

essa discriminação, como havia antigamente.” (entrevista 4)  

 

Embora haja também quem entenda que não há essa discriminação e que as 

dificuldades estão, sobretudo, associadas à deterioração das condições de trabalho e ao 

aumento da precariedade laboral:  

 

“(…) Sinceramente não vejo, e mesmo quando falo com as minhas colegas 

não vejo que se sintam discriminadas. (…) mas penso (…) a  pressão que hoje em 

dia todos sofremos em relação ao trabalho, mas isso é geral, acho que é em todas 

as áreas (…).“(entrevista 3)   
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Quanto à razão para dificuldades das mulheres na progressão, as respostas das 

entrevistadas dividem-se entre quem entenda que se isso se deve ao facto de persistirem 

estéreótipos de género, de a maioria das chefias ainda serem homens ou, ainda, das 

próprias exigências da organização do tempo de trabalho, designadamente do 

alongamento da jornada de trabalho:    

 

“Temos algumas que desistiram porque não aguentaram a pressão e 

disseram – “não, desculpem lá, eu para esta função não dá porque é 

incompatível…”. Não conseguem manter o acompanhamento a nível familiar e 

depois a exigência no banco. Muitas vezes exige trabalhar fora do horário de 

trabalho e então desistem.” (entrevista 16)  

 

“Se calhar quem está “lá em cima” escolhe mais os homens porque sabe 

que as mulheres, mais cedo ou mais tarde – por uma questão de filosofia a mãe 

é sempre a pessoa que chega mais perto, mais depressa à escola, mais depressa 

aos colégios, às reuniões - é quem fica de licença (…)” (entrevista 15)  

 

“Acho que o maior problema que continua a haver ainda é, talvez um 

pouco, assédio sexual. Mesmo que não seja uma coisa maliciosa há sempre umas 

piadas, há sempre muito o estereótipo da ´´carinha bonita.´´(entrevista 12 ) 

 

“Somos chamadas para outro tipo de tarefas para além do trabalho, é a 

família, ascendentes, descendentes, o marido – eu por exemplo tive um problema 

e consegui que a minha mãe me desse assistência, ao marido já fui eu que tive 

que dar.” (entrevista 16) 

 

“Hoje em dia, por exemplo, na banca nota-se muito que quando uma 

mulher aparece grávida é logo vista – “vai faltar muito tempo, logo, se me vai 

faltar muito tempo…” – aí já começa a ser um bocadinho empurrada para certos 
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serviços, onde não possa fazer, vá lá, tanta dificuldade a nível de atendimento 

de clientes.” (entrevista 19)  

 

“Acho que é pelas ausências. Por força das circunstâncias somos nós que 

temos de nos ausentar. Como é óbvio, ser mãe não é fácil, e somos nós que temos 

essa responsabilidade para com os filhos quando eles estão doentes. Isso é um 

ponto muito contra nós, e serve sempre de argumento quando vamos tocar 

naquele diálogo de que: “eu trabalho…”, “…porque acho que mereço”, “…porque 

sou profissional”, “…porque atinjo os objectivos”, “ah pois, mas as tuas 

ausências…”, “nós precisamos de uma pessoa a cem por cento”. De facto (…) as 

ausências influenciam muito a progressão na carreira, e o facto de ser do sexo 

feminino.” (entrevista 20) 

 

“Principalmente é uma questão de maternidade. No meu banco (…) os 

próprios directores dizem que a pessoa não é aumentada naquele ano (…) porque 

esteve de licença e portanto não tem direito’’. (…) ora bem, a mulher tem que 

estar grávida, o homem não pode estar não é? – e portanto não vamos prejudicar 

aquela mulher só porque esteve grávida não é? Mas isso acontece realmente - a 

maternidade, na altura da gravidez e depois o apoio aos filhos, normalmente é 

dado pela mulher e não pelo homem, infelizmente.” (entrevista 24)  

 

“Talvez porque ainda haja um excesso de conservadorismo na banca, no 

sentido de se pensar que são funções que exigem grande disponibilidade e, 

portanto, que os homens terão mais disponibilidade. Existe esta ideia pré-feita de 

que os homens não têm tantos encargos de tempo com a família e que acabam 

por estar mais disponíveis para trabalhar até muito mais tarde. Eu pessoalmente 

(…)  acho que as mulheres têm perfil, até sob o ponto de vista de abarcar uma 

variedade de temas e ter a capacidade de resiliência para no momento actual que 

vivemos – em que é um período muito mais crítico da banca do que era há 15 

anos atrás, que era um período estável (…)– penso que as mulheres têm uma 

capacidade de resiliência e de pressão, adaptação, superior aos homens. Agora, 
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existe ainda esse preconceito que os homens têm muito mais tempo e portanto 

estão muito mais disponíveis para exercer funções de chefia.” (entrevista 25)  

 

No entanto, as entrevistadas solteiras e sem filhos expressam a opinião de não 

se terem sentido me senti discriminadas no seu percurso profissional:  

 

“Não, nunca me senti discriminada (…)  Se eu comparar com as pessoas 

que entraram no mesmo ano que eu entrei, normalmente segue algum perfil de 

oportunidade nas áreas e também um perfil de antiguidade. Não me sinto 

discriminada, não.” (entrevista 18) 

 

“De uma forma global que os homens serão mais bem remunerados em 

iguais funções. (…) Quando eu comecei, apesar de ser um sector bastante 

dominado por homens a verdade é que ainda assim continuamos a assistir (…) 

51% das pessoas que estão no nosso banco são mulheres. Quando começamos 

a avaliar ao nível das chefias - a diferença é brutal. Posso-lhe dizer actualmente 

estou numa direcção com 20 balcões – somos 20 directores de agência – só 5 é 

que são mulheres. E já trabalhei em direcções onde em 20 eu era a única mulher. 

Continua a acontecer daqui deste patamar de direcção ou sub-direcção de uma 

agência para cima, continua a haver uma desproporção muito grande. Na 

progressão da carreira continuam a ser privilegiados os homens.” (entrevista 25)  

 

Diversas entevistadas até realçam que essas dificuldades (reais) das mulheres na 

progressão na carreira não se devem a falta de capacidades profissionais, uma vez que 

avaliam como aspectos positivos da actividade das mulheres, a capacidade de trabalho, 

a capacidade de liderança, de coordenação de equipa, reconhecendo que estas fazem 

um duplo esforço para se afirmarem:    
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“Menor capacidade de liderança e capacidade de trabalho não, aliás pelo 

contrário, porque acho que uma mulher que tem que trabalhar por vezes mais, às 

vezes 12 horas ou, algumas até trabalham mais do que isso e depois ainda têm 

que ir para casa e tratar da família, portanto não se pode falar de falta de 

capacidade de trabalho. (….)  parece-me mais que é de facto aquelas situações 

que acabam por condicionar um pouco, por vezes, a disponibilidade (…) a questão 

da maternidade, ter que sair mais cedo para dar assistência, ou faltar até (…) o 

que se verifica nas famílias é que muitas vezes a mulher acaba por se sacrificar, 

ou seja, dar mais essa liberdade ao marido, naquela: “Tens tu a tua carreira”. (…) 

hoje em dia não sei se haverá tanto essa maneira de estar, mas havia muito essa 

cultura da mulher se sacrificar.” (entrevista 10).   

 

“Não tem a ver com menor capacidade de liderança nem menor capacidade 

de trabalho, tem essencialmente a ver com (…)  com menos disponibilidade de 

tempo (…) acho é que as mulheres quando estão a trabalhar digamos que, não se 

dedicam só ao trabalho, há outra parte que se está a pensar – dos filhos, o chegar 

a casa, dar algum apoio – aí é que eu acho que é...” (entrevista 21) 

 

“As mulheres têm mais capacidades - por todos os motivos e mais alguns 

– agora, a gestão da carreira com a maternidade é complicada. (…) É muito 

complicado gerir o tempo, especialmente quem está na área comercial – quem 

está nos balcões passa por dramas muito complicados – é difícil. (…) Sinto que 

há muito essa diferença e que tendencialmente os gerentes são escolhidos mais 

pelo facto de serem do sexo masculino. As mulheres têm mais dificuldade em 

chegar ao topo. Ao longo deste tempo que fui chefia via colegas meus a chegar 

e eles eram escolhidos para gerentes, e eu estava sempre à espera para me 

escolherem, mas era sempre preterida. Houve e há sempre muitas 

desigualdades” (entrevista 15). 
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“Tenho trabalhado ao longo destes anos com muitas mulheres e com 

muitos homens e as mulheres têm uma grande capacidade de trabalho, têm um 

grande nível de resistência e não baixam os braços.” (entrevista 1)  

 

“Por exemplo a minha directora comercial é uma mulher, há alguns anos 

– já tive directores regionais mulheres, já tive gerentes mulheres – portanto se 

calhar também fui acompanhando algumas mulheres que se dedicaram também 

sempre à carreira, tal e qual como eu fiz.” (entrevista 2)  

 

“Por capacidade de liderança claro que não, as mulheres que têm muita 

capacidade para isso. Eu, pessoalmente, não me posso queixar (…) subi a 

subdiretora, (…) atualmente exerço outras funções que me foram propostas e 

aceitei, que me dão mais disponibilidade também e menos, digamos, pressão.” 

(entrevista 3)  

 

“Menor capacidade de liderança e de trabalho acho que não temos, de 

forma alguma. Poderemos ter, principalmente quando temos filhos pequenos, 

menor disponibilidade de horário e acho que isso é tido em conta pelas 

hierarquias, sem dúvida.” (entrevista 30) 

 

“Nós mulheres temos que provar muito mais que somos capazes, que 

temos disponibilidade, que é isto que queremos, do que os homens. (…)”. 

(entrevista 2) 

 

No que se refere à conciliação da vida profissional e familiar, perguntámos a este 

conjunto de interlocutoras se entendiam beneficiar desta conciliação e a maioria das 

entrevistadas considera que a instituição bancária empregadora permite conciliar a vida 

profisional com a vida familiar e pessoal:    
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“Sim, no meu banco, até quando os filhos fazem anos dão-nos metade do 

dia. (…).” (entrevista 3)  

 

“Até cheguei muitas vezes a dizer ‘amanhã vou meter férias porque tenho 

esta situação assim, assim, assim… ‘, e do meu chefe dizer ‘não metas o dia de 

férias, faz a manhã mas vem trabalhar de tarde porque dá jeito e depois 

compensas num outro dia, ou depois uma outra tarde metes, e depois então aí 

ficas com o dia completo de férias.” (entrevista 8)  

 

“Acho que uma mulher tem muito mais capacidade que um homem 

porque uma mulher consegue, no meio disto tudo ainda dividir-se e ir tomar 

conta dos filhos e, o que é certo, é que se pusermos um homem - (….) não digo 

todos porque hoje em dia alguns já aprenderam - durante 15 dias, sozinho a 

trabalhar e com um filho a cargo, concerteza, chega ao fim dos 15 dias e ou a 

casa está um caos ou (…); se puser uma mulher não, a mulher consegue mesmo 

assim se desdobrar muito mais, não é ? Agora é provável uma coisa, que ela 

ande de rastos, anda, porque as pessoas são humanas, ambos são humanos. 

(…)” (entrevista 8)  

 

Embora algumas entrevistadas reconheçam dificuldades nessa conciliação e, 

acima de tudo, repercussões na progressão na carreira:  

  

“Assisti a uma situação de uma colega, que até tinha sido chefia, que não 

foram tão condescendentes e que tentaram, de certo modo, dificultar a vida 

numa altura em que ela pediu uma assistência à família, para os pais, apesar 

dela ser filha única (…) era uma situação complicada. (…)” (entrevista 8)  

 

“As pessoas dizem que sim, e facilitam isso, mas se calhar não é bem 

assim porque depois (…) quando é a altura das promoções enquanto um que 
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nunca faltou é capaz de ter uma avaliação de 6 ou 7, o que faltou para assistir à 

mãe, ou ao pai, ou à família, tem uma avaliação de 3 (…). Normalmente são as 

mulheres que faltam mais, mas na conjuntura actual há muitos homens que já 

pedem para dar assistência aos filhos. Porque as mulheres têm empregos que 

não têm essa facilidade – se calhar estão com contratos a prazo – e eles como 

estão numa empresa ou num emprego com mais garantias faltam (…).” 

(entrevista 9) 

 

“Isso tem tudo a ver com a chefia. Neste momento não tenho razões de 

queixa. Já tive – durante 13 anos – actualmente não posso dizer que tenha razões 

de queixa, no entanto já passei por isso e realmente a maioria das chefias não é 

susceptível de criar alguma flexibilidade no caso de faltas por assistência à 

família, por faltas por doença (…).“ (entrevista 13)  

 

“As chefias têm que estar cientes de que quem tem filhos tem sempre 

que ter alguma flexibilidade de horário (…). Não sei que medidas é que podem 

vir a beneficiar as mulheres, nestes casos, no fundo vai continuar sempre a haver 

as faltas para assistência à família, se calhar mais dia, menos dia os homens vão 

ter que também passar a faltar (…).”(entrevista 13)  

 

“Sim. (….) Embora acho que, agora, se calhar, há mais homens a usufruir 

dela. (…).” (entrevista 14) 

 

“Consegue-se ir a algumas consultas, mas normalmente a partir das 16.30 

h. (…) temos tendência a tentar por as nossas consultas depois das 16.30 h, que 

é para não dificultar a vida a nenhum de nós, e podemos no fundo também sair 

a horas.” (entrevista 19)  
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“Passa muito, primeiro pela questão da sensibilização, pela promoção de 

programas que (…) que facilitem por exemplo ir tratar de assuntos pessoais, se 

se precisar de ir a uma repartição de finanças ou a um serviço publico, preencher 

um papel, tratar de qualquer coisa (…) Era também importante haver uma rede 

de apoio à família. Um dos grandes problemas que nós nos deparamos na 

conciliação da vida profissional com a vida pessoal é (…) quem não tenha uma 

estrutura familiar muito próxima tem muita dificuldade (…) Realmente essa rede 

de apoio, eu acho que era importante existir, e as instituições bancárias podiam-

na promover. Até por via de voluntários (…) porque não construir uma equipa de 

voluntários, por exemplo pessoas que estão reformadas da banca? Há muitos 

reformados, que são pessoas normalmente habituadas a um grande ritmo de 

trabalho, de repente muitos deles pararam e já não sabem o que é que hão-de 

fazer à vida, e porque não dar o apoio de ir buscar os filhos do colega hoje porque 

precisam ou criar uma estrutura que pudesse dar esse tipo de apoio.” (entrevista 

25) 

 

“Tenho uma colega que tem o marido com um problema oncológico e tem 

de andar sempre a pedir e parece que estão a fazer um favor. Custa-me ver isso.” 

(entrevista 26) 

 

“Não consigo responder-lhe a isso porque quando preciso tiro férias. 

Ainda na semana passada precisei de tratar de umas coisas, tirei 3 dias de férias, 

porque eu sabia que nos 3 dias precisava de 1h por dia.” (entrevista 27) 

 

“No meu caso concreto, neste momento, é muito complicado. Eu estou a 

trabalhar a 60km da minha casa – estamos a falar de uma diferença de 120km 

diários que eu tenho que fazer. É muito difícil conciliar o apoio à família.” 

(entrevista 28) 
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“É óbvio que, quando as coisas às vezes são muito repetidas, cria algum 

desconforto. Os balcões têm um quadro de pessoal reduzido – obviamente 

quando são situações que se repetem isso cria algum desconforto, até a nível 

interno do próprio pessoal, porque alguém tem de fazer o trabalho dessas 

pessoas. Mas tirando esses aspectos (…), não vejo discriminação a priori.” 

(entrevista 29) 

 

“Na agência onde estou actualmente sim, a hierarquia directa é bastante 

compreensiva mas já estive em agências em que isso não era muito bem visto.” 

(entrevista 30) 

 

  “Não (existe). É mito também.” (entrevista 20) 

 

“Acho que sim, aliás o banco está a concorrer precisamente a um prémio a 

esse nível. Pretende estimular essa vertente de ajudar na conciliação entre a vida 

profissional e vida familiar, o que nem sempre é possível, mas pelo menos há 

medidas internas (…) nesse sentido.” (entrevista 21)  

 

“É importante criarmos um equilíbrio e estabelecermos prioridades. Claro 

que isso se aprende também ao longo dos anos. Às vezes não é fácil, depende das 

características de cada um – e não estou só a falar de mim, mas também da 

realidade que me envolve, de outros colegas. Por vezes temos mesmo que, com 

algumas chefias, definir que chegou o momento de ir embora – “amanhã é outro 

dia”, é preciso é estabelecer prioridades, fazer uma boa gestão do tempo, para 

depois também termos tempo para a família. Mas conheço a realidade dos colegas 

na banca. Neste momento há uma realidade dramática, há muitos colegas na 

banca, por toda esta instabilidade que se está a viver, que estão a passar por 

depressões, problemas da família, problemas familiares por causa do trabalho (…) 

falta-lhes esse espaço de equilíbrio. Há um período do tempo que é o trabalho, 

mas depois chega o momento que temos que desligar e também dedicar tempo à 
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família e a nós mesmos. Mas nem todos os colegas conseguem fazer isso na 

banca.” (entrevista 23)  

 

“Menor capacidade de liderança…(…) isso não (…). As mulheres mostram 

que têm capacidade de liderança, às vezes até têm - pelas características da 

mulher que são diferentes do homem em contexto de trabalho - muitas das vezes 

até têm alguma sensibilidade na liderança, que os homens não têm, e conseguem 

chegar às diferenças e tirar o melhor partido de cada elemento da equipa. 

Enquanto eu vejo que nalguns exemplos de liderança dos homens em que, são 

mais insensíveis - pelas características que eles têm - e às vezes falta-lhes mesmo 

isso, é a palavra certa ‘’sensibilidade’’, para conhecer melhor a equipa e depois 

trabalharem melhor as diferenças.” (entrevista 25)  

 

E quando indagamos quem são os trabalhadores que mais usufruem das 

possibilidades de assistência à familia, a maioria das entrevistadas refere as mulheres:   

  

“Penso que serão as mulheres. (…) como hoje em dia também há tanta 

gente que está divorciada, a gente não tem bem a noção. (…) . Hoje em dia 

também se vê tantos homens a ficar com os filhos como algumas mulheres, apesar 

que a maior percentagem ainda a guarda dos filhos é para mulhereo. (…)” ( 

entrevista 4)  

 

“São as mulheres, e é por isso são mais penalizadas.” (entrevista 15) 

 

“As mulheres, sem dúvida nenhuma.” (entrevista 20) 
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“Na minha geração ainda são as mulheres. O que eu noto é que, numa 

geração mais recente já se começa a notar mais os homens, mas na minha ainda 

se nota que são as mulheres a fazer isso.” (entrevista 21) 

 

“Mais as mulheres (a beneficiar). Porquê? Porque quando têm um filho 

doente, ainda está muito enraizado que, é a mãe que fica a cuidar do filho. Eu 

noto muito isso e, neste momento, há mais absentismo nas mulheres porque se 

os filhos ficam doentes (…)  e então quem falta mais são as mulheres, têm 

necessidade de quando os filhos estão doentes, essencialmente é por isso. Mas as 

mulheres também fazem uma excelente gestão do tempo e (…) são excelentes a 

gerir família, casa, trabalho e a sua vida pessoal.” (entrevista 23)   

 

“Isso depende muito da direcção onde se está, alguns directores 

possibilitam a saída para apoio, outros não. Nós temos um sistema informático 

onde colocamos as nossas ausências – existem departamentos que querem 

mesmo que se coloquem as horas de ausência e, vai achar curioso mas é verdade 

no meu banco, porque depois eles descontam proporcionalmente o subsídio de 

almoço – mas isto depende da direcção e do director.” (entrevista 24)  

 

“(Quem mais beneficia) são as mulheres, claro.” (entrevista 24). 

 

No que respeita às modalidades de flexibilização da organização do tempo de 

trabalho, especificamente à possibilidade de um exercício flexível do horário de trabalho, 

as opiniões dividem-se, sendo que a maioria das entrevistadas reconhece ter essa 

flexibilidade:  

 

“No local onde estou não tenho qualquer problema de horário (…) Nota-se 

que as pessoas que são mais ou menos da minha idade (…) são mais rígidas com 

o horário (…). Em relação aos jovens vejo que a maior parte cedem mais às 
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pressões, ficam lá depois das horas, não registam horas extraordinárias e que 

quando são alertados (…) dizem que isso não interessa. (…) esquecem-se é que 

com as novas actualizações de contrato, actual nível de vida e de trabalho, as 

pessoas estão a perder regalias (…). A malta nova, porque quer agarrar trabalho, 

e nós sabemos que a maior parte deles tem contratos de 6 meses e ao fim de 6 

meses vão-se embora (…) acabam por não ficar no local de trabalho, acabam por 

só ter uma experiência e os que entram com contratos de 2/3 anos nunca têm 

uma segurança (…).” (entrevista 9 )  

 

“Quando as mães estão naquela fase em que estão a amamentar, também 

têm aquela flexibilidade, isso sim (…).” (entrevista 18) 

 

“Sim. O meu banco tem flexibilidade mesmo. (…) São todas senhoras, já 

em níveis 12, 13, portanto níveis avançados. Têm flexibilidade de horário, nalguns 

casos eu sei que é para apoio aos pais e noutros casos aos filhos.” (entrevista 24)  

 

“Há flexibilidade horária. (…) Nos momentos em que eu precisei também 

houve essa contrapartida e essa flexibilidade – sair e depois voltar novamente, ou 

sair mais cedo, e no dia seguinte ou na semana seguinte compensar essas 

ausências temporárias.” (entrevista 25) 

 

Embora algumas entrevistadas afirmem que essa flexibilidade de horário nem 

sempre é facilitada:  

 

“Em geral não é costume essa situação de flexibilidade, o que é pena, 

ajudava imenso.” (entrevista 21)  
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“Não é muito vulgar.” (entrevista 22) 

 

“Na minha direcção não conheço casos, sei que há casos, dentro do 

grupo, de flexibilidade trabalho, por crianças doentes, de trabalho em casa, mas 

na minha direcção, não.” (entrevista 12) 

 

No que respeita aos equipamentos/soluções de apoio à família, pretendeu-se 

saber se existem e que  tipos de estruturas de apoio existem nas diversas organizações, 

as entrevistadas dividem-se e avançam com diversas respostas:   

 

“Dão-nos subsídio infantil, subsídios, subsídio para estudo. O que tem… 

tem os serviços sociais que nas férias de natal e da páscoa proporcionam 

actividade. Têm estado cada vez a arranjar mais actividades, para os filhos dos 

empregados, nos tempos de férias.” (entrevista 8).  

 

“Não, que eu conheça, não. (…) O banco, até aos 12 anos, o próprio 

banco – mas é um grupo muito restrito, num universo de 5 mil trabalhadores – 

na Páscoa e no Natal – no Verão não, porque têm as colónias de férias do Grupo 

Desportivo, abrem actividades para os miúdos. (…)” (entrevista 16) 

 

“No banco onde trabalho existe ali uma creche, mesmo em frente do 

edifício central, em que, pronto, se há alguma coisa com a criança, é mais 

facilmente o pai ou a mãe deslocarem-se, e eu acho que isso facilita.“ (entrevista 

18)  

 

“Temos alguns benefícios, benefícios sociais, mas nas instalações que nós 

ocupamos isso não acontece. Só acontece nos serviços centrais, nas sedes, em 

Lisboa, tanto uma instituição como a outra têm estruturas de apoio - 
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nomeadamente uma sede onde eu estive, que não é a actual - tinha um 

infantário, tínhamos ginásio, tinha uma série de benefícios que permitia os 

colaboradores conciliarem melhor o seu tempo para a família e para o trabalho, 

gerirem melhor o tempo.” (entrevista 23)    

 

“No meu banco (…) existe o subsídio de estudo, depende da idade da 

criança ou adolescente, isso existe. Outro tipo de ajuda não existe.” (entrevista 

24)  

 

Em seguida, questionadas sobre o alargamento da jornada de trabalho e o 

aumento do periodo normal de trabalho, a maioria das entrevistadas afirma ter isenção 

de horário de trabalho, enquanto outras admitem realizar trabalho suplementar, sendo 

que em qualquer uma destas situações – que implicam do prolongamento do periodo 

normal de trabalho – tem repercussões na sua vida pessoal e familiar, penalizando a 

conciliação e a disponibilidade de tempo para a família:      

 

“Uma pessoa que sai do seu local de trabalho às 7 h (19h) ou às 8 h (20h) 

da noite, leva meia hora ou quarenta e cinco minutos para chegar a casa, com 

jantares para fazer, ou filhos para tratar, com família para acompanhar, com os 

estudos para acompanhar das crianças (…) não se torna de todo fácil.” 

(entrevista 1). 

 

“Não tenho horas extra porque tenho isenção de horário.” (entrevista 14) 

 

“Há uma vida depois da hora de trabalho, e se for constante, acaba 

sempre por incomodar (…).” (entrevista 16) 
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“(As mulheres) deixam muita coisa para trás para conseguirem (…) chegar 

aos mesmos níveis que os homens chegavam. Talvez o aspecto familiar também 

fique para trás, trabalham tantas horas como os homens, ficam lá, não acho que 

haja muita gente a pensar nisso, no aspeto da vida cá fora. Cada vez vai-se 

acentuando mais porque as pessoas cada vez estão com mais medo e depois 

ficam a trabalhar até mais tarde.” (entrevista 4)   

 

“Por vezes é muito complicado – podemos chegar às 9 h (21h), podemos 

chegar às 10 h (22h), podemos chegar à meia-noite – transtorna. Principalmente 

pessoas com filhos pequenos, é péssimo (…).” (entrevista 6)  

 

“Agora estamos numa fase de restruturação da banca, o que é que pode 

acontecer (…) como cada vez há mais gente a sair da banca, quem lá está tem 

uma sobrecarga de trabalho e então sai mais tarde, e cada vez mais tarde.” 

(entrevista 4)  

 

“A mulher já não é tão penalizada por aí, porque vai cedendo cada vez 

mais, aquilo que quase as obrigam a fazer, que é ficar lá até tarde – e então 

arranjam maneiras de terem alguém que os vá buscar, ou que estejam com eles. 

Enquanto se têm os avós isso é uma muito mais valia. (…) Acho que já não há 

essa discriminação, como havia antigamente.” (entrevista 4)  

 

“Sempre que fiz trabalho suplementar, a minha direcção pagava. O que 

não sucede actualmente, apesar de o director de recursos humanos dizer que 

cumpre – eu acredito – só que depois os directores intermédios não apresentam 

custos, porque quanto menos custos presentarem na sua área mostram que têm 

mais lucros mas menos prejuízos. (…) acho que está mal (…).” (entrevista 9)  
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“Com certeza. Porque vou buscar o meu filho tardíssimo à escola, porque 

vivo longe, porque tenho que apanhar os transportes publico, enfim, acaba por 

prejudicar na medida em que o meu filho está praticamente 12h na escola sem 

necessidade.” (entrevista 13)  

 

“Transtorna. Nós temos sempre aquelas coisas para fazer, às vezes até 

extra, e não sabemos com antecedência – é naquele dia, naquele momento “olha, 

tens que ficar mais uma hora ou duas” – e aí transtorna porque nós temos a vida 

planeada duma determinada forma e quando assim é altera-se tudo.” (entrevista 

19) 

 

“(Transtorna) muito, como mãe que sou, e esposa. Porque para além 

deste trabalho tenho mais duas profissões – é ser mãe e ser esposa. Não as 

consigo exercer é na plenitude, não é?” (entrevista 20) 

 

“Há dias em que sim, obviamente. Há dias em que é complicado conciliar 

a vida familiar com a necessidade que o banco tem de estar até mais tarde.” 

(entrevista 22)  

 

“Transtorna, de alguma forma, a vida pessoal e de saúde – especialmente 

isso, porque a gente deixa de fazer outras coisas que poderia fazer e muitas 

vezes prende-se ao trabalho. Deveríamos trabalhar menos horas do que aquelas 

que de facto fazemos, mas isso deve-se aos condicionalismos do número de 

pessoas a trabalhar na área financeira – cada vez é um número mais reduzido 

de pessoas, os serviços são os mesmos - e portanto há uma necessidade, muitas 

vezes, de irmos para além daquilo que seria desejável.” (entrevista 29)  
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“É lógico que poderia ter melhor qualidade de vida e os meus filhos 

podiam passar menos tempo na creche, se não o fizesse - mas ao mesmo tempo 

temos que o fazer, não é?” (entrevista 30) 

 

E algumas entrevistadas relacionam o alargamento do período normal de 

trabalho à deterioriação das condições e ao aumento da precariedade do trabalho:    

 

“Também há a questão da precariedade no trabalho porque hoje em dia 

ninguém entra em efetivo (…) especialmente as mulheres vão adiar a 

maternidade nessa fase (…).” (entrevista 2)  

 

“ Hoje em dia promove-se muito a tensão, as pessoas vivem sob stress 

constante, há exigências que às vezes são absurdas. As pessoas são muito mais 

dinâmicas, trabalham até muito mais tarde, mas as exigências que se estão a 

promover não são boas (…) Se houver satisfação no trabalho a pessoa está 

motivada para aquilo que faz. Se a pessoa não está motivada, e se se sente mal, 

se sente pressionada, não vai ter um bom desempenho.” (entrevista 6)  

 

“As regalias que nós adquirimos estão-se todas a perder. E eles, só um dia 

mais tarde quando se aperceberem da realidade daquilo que perderam é que, se 

calhar, vão lutar. (…) Não estou a favor de greves  mas havia de haver uma 

maneira de garantir (…) não se deixar ficar lá até às 8 (20h), 9 (21h) horas. Muitas 

das vezes quando nós contactamos os gerentes dos balcões eles dizem: ‘mas eles 

só ficam cá porque querem’, inclusivamente há gerentes e directores de áreas que 

dizem que as pessoas têm que trabalhar nas 8 horas, se não o fizeram nas 8 horas, 

não são bons funcionários. (..)” (entrevista 9)  

 

“Conheço muitas realidades concretas de colegas que estão anos sem 

efectivarem e que trabalham imensas horas, (…)  têm um salário muito baixo e 
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trabalham tantas horas como os directores - os quadros superiores que têm 

isenção de horário de trabalho, têm regalias que esses colaboradores não têm – 

realmente são mão-de-obra barata.” (entrevista 23)   

 

Inquiridas sobre o que consideram prioritário mudar para uma efectiva afirmação 

da igualdade de género, a maioria entende que a mudança de mentalidades seria 

fundamental para essa paridade e, em particular, no que se refere às medidas 

necessárias para encorajar uma efetiva igualdade, as entrevistadas dividem-se nas 

soluções a dar. E embora a maioria das entrevistadas considere que é prioritário 

promover uma mudança de mentalidades, outras defendem também o recurso a formas 

alternativas de prestar actividade, designadamente a possibilidade de trabalhar a partir 

do domicílio em regime de teletrabalho:   

 

“Não verem a mulher como um ser inferior (…)”. Se houver satisfação no 

trabalho a pessoa está motivada para aquilo que faz. Se a pessoa não está 

motivada, e se se sente mal, se sente pressionada, não vai ter um bom 

desempenho.” (entrevista 6)   

 

“Essencialmente, as pessoas têm que começar a ter uma educação de 

cultura um bocadinho diferente. Leva muito tempo, mas tem de se começar por 

algum lado. (…) Se houver uma igualdade de os homens também poderem, ou 

começarem também, a participar mais (…) nessas actividades, as mulheres 

começam a ter umas hipóteses maiores, porque começa a ser equivalente o 

trabalho entre ambos.” (entrevista 8)  

 

“As mulheres tentam sempre dar o seu melhor não só para demonstrarem 

as suas capacidades, como sabem gerir, muitas vezes melhor, o trabalho. Sabem 

conciliar o trabalho e tentam, quando faltam, tentam cumpri-lo de outra maneira. 

As mulheres têm muito mais capacidades que os homens nesse aspecto e acho 

que não deviam ser contabilizadas as horas que as mulheres faltam. A mulher 
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devia ser avaliada pelo seu trabalho, não ser considerada pelas faltas que dá (ou 

porque tem que ir tratar da família, ou porque se ausenta mais ou porque vai ao 

médico). Não devia pelas faltas, mas sim pelo trabalho que executa. (…)” 

(entrevista 9)  

 

“A possibilidade, por exemplo, de se trabalhar em casa.” (entrevista 15) 

 

“Enquanto as nossas mentes não se mudarem, por exemplo (…) o horário 

de trabalho e a evolução das mentalidades(…) as creches mais próximas do local 

de trabalho (…).”  (entrevista 16) 

 

“Talvez algumas palestras sobre o tema, talvez circular mais informação, 

ou fazer algum ajuste em termos de... No fundo é meritocracia, não é? Se de 

facto houver na escolha de lugares mais de destaque, a tal meritocracia, não é? 

(…) só a sensibilização, (…) penso que tem a haver muito com a gestão dos 

recursos humanos (…). (entrevista 18)  

 

“A possibilidade, por exemplo, de se trabalhar em casa (…) Se houvesse 

uma outra mentalidade – que as mães pudessem prestar o serviço em casa – 

acho que era útil.” (entrevista 15) 

 

“A formação porque, por vezes, as lacunas também advêm daí”. 

(entrevista 21)  

 

“Acho que ainda passa pela mentalidade dos quadros superiores (…) 

conheço casos de líderes, de excelentes lideranças que são mulheres e que o 

provam. Também é certo, e pela experiência própria, sinto que as mulheres têm 

que dar muito mais de si, trabalhar muito mais para provarem o mesmo que os 
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homens – provarem que valem o mesmo, que têm a mesma capacidade de 

liderança – têm que mostrar muito mais, dar mais provas de si. “ (entrevista 23) 

 

“Estamos a falar dum problema cultural e, quando se fala em problemas 

culturais, demora muito tempo a conseguirmos fazer alguma coisa por isso. (…) 

O ideal seria incutir nas pessoas que realmente tanto precisamos dos homens 

como das mulheres e que não haveria necessidade desta desigualdade. Mas 

realmente é um problema cultural e acho que tinha que se insistir bastante na 

formação e informação junto das empresas, isso sem dúvida.” (entrevista 24)  

 

“Primeiro pela questão da sensibilização (…) Era também importante 

haver uma rede de apoio à família. Um dos grandes problemas que nós nos 

deparamos na conciliação da vida profissional com a vida pessoal é assim (…) 

quem não tenha uma estrutura familiar muito próxima tem muita dificuldade - 

tem que ter muita imaginação, recorrer às amigas dos filhos, aos pais dos amigos 

- é difícil. Realmente essa rede de apoio, eu acho que era importante existir, e 

as instituições bancárias podiam promovê-la. (…) porque não construir uma 

equipa de voluntários, por exemplo pessoas que estão reformadas da banca? Há 

muitos reformados, que são pessoas normalmente habituadas a um grande ritmo 

de trabalho, de repente muitos deles pararam e já não sabem o que é que hão-

de fazer à vida, e porque não dar o apoio de ir buscar os filhos do colega hoje 

porque precisam ou criar uma estrutura que pudesse dar esse tipo de apoio?” 

(entrevista 25). 

 

“É começar a considerar as mulheres (…) tão capazes ou mais do que os 

homens. Começarem a preocupar-se com a vida familiar - porque muitos homens 

também não o querem fazer - é tudo para a mulher, depois elas também não 

conseguem fazer tudo.” (entrevista 26)  
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“Não obrigando as pessoas, dar-lhes tempo para elas poderem tratar, 

após o trabalho, a vida delas no dia-a-dia – os filhos, a vida de casa, o ginásio… 

- para poderem estar saudavelmente no outro dia a trabalhar.” (entrevista 27)  

 

“Acima de tudo uma avaliação justa - conhecer o trabalho, a dedicação 

das pessoas e fazer uma avaliação correcta das suas capacidades. A partir do 

momento que as pessoas são comparadas de uma forma…, com os mesmos 

critérios de igualdade, sem distinção - porque é fundamental, e acima de tudo 

nos processos de avaliação, se as coisas forem feitas de forma honesta e correcta 

- eu penso que nós conseguimos alcançar essa igualdade.” (entrevista 28) 

 

“Não lhe sei responder a isso. Em pleno século XXI não fará muito sentido 

haver essas medidas – a igualdade tem que existir necessariamente no nosso 

país. Eu sei que ao nível de outras profissões as coisas não são bem assim, ao 

nível bancário se calhar nalgumas instituições também não serão. Aqui não vejo 

grandes necessidades de fazer seja o que for. Acho que as pessoas se 

trabalharem, se se dedicarem, se vestirem a camisola do seu trabalho, não têm 

de fazer grande coisa para serem igual ao homem – nós às vezes brincamos com 

a ‘’guerra dos sexos’’ no banco e nos balcões – temos gerentes, até mais 

mulheres do que homens. No Banco não vejo essa necessidade, embora 

reconheça que não é o caso noutras actividades laborais. Também vejo com 

algum prazer que já há actividades, que antigamente eram de homens, que hoje 

as mulheres já estão a impor-se em trabalhos que não eram de todo feitos por 

elas. As mulheres têm que continuar a ser o que são, a imporem-se pela 

qualidade e não vejo necessidade de acrescentar muito a isto – é considerarem-

se iguais.” (entrevista 29) 

 

“Permitir maior flexibilidade de apoio à família - mas nesse caso também 

tínhamos de permitir tanto a homens como a mulheres, não é?” (entrevista 30) 
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“Não, nunca senti isso. Talvez, como já tenho alguns anos de banca, 

digamos assim, quando eu entrei… Pelo menos eu não senti isso ao longo do 

percurso profissional, não senti que fosse eventualmente desvalorizada pelo facto 

de ser mulher.” (entrevista 21) 

 

“Não.” (entrevista 22) 

 

Ainda quisemos aquilatar da opinião das entrevistadas sobre quem mais beneficia 

do estatuto de trabalhador-estudante:  

 

“Não recusam e até facilitam muitas vezes na comparticipação dos cursos, 

se forem de interesse para a instituição. Isso sim não há dúvida nenhuma, mas 

continuamos no mesmo porque os homens normalmente têm o seu trabalho, 

estudam e mais nada, e depois as senhoras têm tudo o resto”. (entrevista 1) 

 

“É  equilibrado. (….) Às vezes há, ao nível das chefias, alguns entraves, e 

isso aconteceu comigo, por exemplo quando quis tirar o mestrado, a minha chefia 

na altura tentou-me convencer de que tinha que tirar férias (…) E eu disse (…) há 

o estatuto estudante-trabalhador, portanto o banco só tem é que respeitar. (…) às 

vezes há determinadas chefias que tentam entravar um pouco o processo.” 

(entrevista 10)  

 

“Acho que é idêntica a proporção. Posso-lhe dizer que eu não usufruo 

porque acho que, isso sim, prejudica em termos de progressão de carreira. Não a 

questão do sexo, mas essas questões. É permitido esse estatuto mas eu acho que 

há de facto uma marginalização.” (entrevista 12) 
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“Ainda há pouco tempo tive uma colega que colocou essa questão e foi-lhe 

atribuído esse estatuto, e tem corrido tudo bem. (…)acredito que está ela por ela 

ou talvez as mulheres até estejam mais à frente. Hoje em dia as mulheres investem 

muito na sua formação.” (entrevista 15)  

 

“Temos muitas mulheres que são chefias, mas são das piores hierarquias 

que nós temos. As mulheres são as menos compreensivas, (…) Acho que as 

mulheres que chegam a hierarquias (…)  em relações humanas tornam-se as 

menos simpáticas, (…).” (entrevista 16)  

 

“Curiosamente são mais homens que ufruem mais do estatuto de 

trabalhador-estudante.” (entrevista 24)  

 

“Onde estou não existe. Já passei por balcões em que não se respeitava. 

As pessoas tinham, mas passavam muito maus bocados, depois havia retaliações. 

Havia poucos balcões que respeitavam isso.” (entrevista 27) 

 

“Isso depende muito de nós, gerentes, porque a lei existe e nós somos 

obrigados a fazê-la cumprir. Se nós gerentes, ao colocarmos as questões 

superiormente, por vezes as coisas se não são respeitadas, é por culpa nossa. No 

meu entender, porque sempre fui defensora dos direitos que os trabalhadores têm, 

e continuo nessa situação e nunca ninguém me disse nada.” (entrevista 28) 

 

Sobre a periodicidade e remuneração do trabalho suplementar, as entrevistadas 

dividem-se, embora a maioria admita exercer trabalho suplementar com muita 

regularidade e até mesmo todos os dias:    
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“Todos os dias. O volume de trabalho cada vez é maior, as pessoas vão 

saindo, não são substituídas e depois há a questão da gestão e da organização 

que não depende de nós. (…).” (entrevista 16) 

 

“Posso-lhe dizer que todos os dias fico uma, duas horas, e não ganho mais 

um tostão por isso. E quando quero sair às 17h (…) ainda tenho que estar a dizer 

que vou sair mais cedo, uma coisa que excede o meu horário. (…)” (entrevista 17) 

 

“Todos os dias.  Não são pagas.” (entrevista 20) 

 

“Sim, muitas vezes. No meu caso concreto, até pela função, no meu 

contrato está contemplado isenção de 2h de horário de trabalho. Naturalmente 

que eu faço muito mais do que essas 2h de trabalho. (…)  há realidades, 

nomeadamente nas funções iniciais de carreira, em que acontece efectivamente é 

isso – as pessoas trabalham imensas horas, não têm isenção de horário de trabalho 

e não têm compensação salarial.” (…) Não, efectivamente não são (pagas).“ 

(entrevista 25)  

 

“Sim (as horas de trabalho suplementar são pagas).” (entrevista 24)  

 

De seguida confrontámos as entrevistadas com a decisão do governo alemão de 

introduzir uma quota mínima de 30% para mulheres nos Conselhos de Administração, 

perguntando se concordam com a medida, como passo importante para a igualdade e 

mudança de mentalidad. Indagadas sobre se são favoráveis à introdução de quotas, a 

maioria das entrevistadas considera-a positiva e um elemento encorajador para reforçar 

a participação feminina no acesso a cargos de topo, forma de possibilitar a igualdade de 

género, designadamente em cargos de Direcções e Administrações. E mesmo as 

entrevistadas que se mostram formalmente contrárias ao sistema de quotas – 
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encarando-as com alguma reserva – admitem que estas podem ter efeitos benéficos na 

sensibilização para uma maior igualdade de género:   

 

“Sim. Essa medida devia ser aplicada em tudo, em tudo mesmo. Não era 

só ao nível de trabalho, era em todo o lado mesmo. Quer a gente queira quer 

não há certos sítios em que é o homem que lidera, não deixam as mulheres lá 

chegar. Sim, sou a favor da quota.” (entrevista 19) 

 

“Nunca houve uma mulher na administração (…). Directoras é verdade, 

mas nunca houve uma mulher na administração. Acho que sim, acho que é uma 

boa medida, concordo perfeitamente com ela. Até devia ser mais, até devia ser 

40%.” (entrevista 15) 

 

“Quando se está a regulamentar quer dizer que se está a obrigar, a exigir 

– e não deveria ser - deveria ser natural. (…).” (entrevista 14) 

 

“Não devia estar regulamentado, isso devia ser um direito adquirido. Não 

devia ser preciso regulamentar as coisas. Quando se está a regulamentar quer 

dizer que se está a obrigar, a exigir – e não deveria ser – deveria ser natural. 

Não sou muito apologista de que as pessoas sejam obrigadas a fazer seja o que 

for. (…) Isso quer dizer que os alemães têm a mentalidade e a visão de que as 

mulheres são para estar em casa, por isso é que estão a adoptar essa medida. 

Se eles tivessem mente aberta e considerassem que os homens e as mulheres 

têm igualdades (…) não precisavam de estar a regulamentar isso assim (…) as 

coisas aconteciam naturalmente. (…).” (entrevista 14) 

 

“Sou super contra as quotas, acho que as coisas têm que ser por mérito, 

acho que tem que ser algo que tem de partir muito da vontade de cada um, e se 

as mulheres (…) tiverem vontade e trabalharem para isso e o mérito lhes for 
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reconhecido (…) agora terem que lá estar 10%, 15%, acho que isso é tão 

discriminatória, muito mais do que tudo o resto (…).” (entrevista 3) 

 

“Acho muito bem. “ (entrevista 4)  

 

“O banco onde trabalho, por acaso, é um dos poucos que tem tido algum 

cuidado nesse capítulo. (…) há muitas mulheres nos lugares de gestão, mesmo 

em direcções. Administração ainda não porque o mundo financeiro é mais dos 

homens (…).” (entrevista 5) 

 

“Menor capacidade de liderança, de todo. Acho que não (…)  Agora, como 

é óbvio, geralmente é a mãe que vai com os filhos ao médico, fica mais tempo 

com eles em casa e, por vezes, criam-se alguns conflitos. Por acaso estou-me a 

lembrar dum caso que se passou (…) de uma colega que engravidou de um 

segundo filho, e no sítio onde estava disseram-lhe que não era muito conveniente 

naquela altura (…).” (entrevista 5) 

 

“Sim. Principalmente no nosso mundo financeiro, que é maioritariamente 

de homens. Houve uma altura em que havia aí um banco que nem queria 

mulheres – acho que isso é uma coisa absurda. (…) A quota deve-se aplicar em 

todo o lado, como é óbvio e não só para as mulheres. Por exemplo, no banco 

onde eu trabalho têm uma quota para pessoas com deficiências; temos lá muitas 

pessoas com deficiências e completamente válidas.” (entrevista 6)   

 

“Considero importante porque vejo um mal necessário. Eu compreendo 

que, se calhar, na sua razoabilidade, a meritocracia… chapéu. Se calhar existem 

homens que são melhores que aquelas mulheres, mas não são escolhidos, 

porque elas vão ganhar… Mas infelizmente é um mal necessário para se 

conseguir conquistar alguma coisa. A única forma de o conseguir é assim… abrir 
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espaço. Se essa for a forma de abrir caminho… que seja. Acho bem. A sociedade 

tem de mudar, demora é alguns aninhos, uns bons aninhos… se calhar já cá não 

estaremos. (entrevista 7)  

 

“É importante. No meu banco não há mulheres na Administração mas 

temos várias Directoras de 1ª linha; nos recursos humanos é uma directora, 

numa área comercial (…) (entrevista 8) Por outro lado, também às vezes penso 

que há muitas mulheres que quando chegam a cargos de chefia é que deixam 

de pensar como mulheres e passam a pensar como homens, e aí são piores do 

que os homens. (…) Enquanto os homens têm tendência a ser mais 

companheiros, as mulheres têm mais tendência a serem rivais.” (entrevista 8)  

 

“Normalmente as grandes chefias são sempre homens. Dão preferência 

aos homens porque acham que têm mais disponibilidade. (…) Há chefes – talvez 

os mais antigos – que acham que a mulher, porque engravida, perde qualidades. 

E se nós avaliarmos, normalmente as mulheres quando engravidam ou têm filhos 

tentam fazer mais e serem melhores que os homens. Os homens não avaliam 

essa situação.” (entrevista 9) 

 

“Também temos o caso de algumas mulheres, que são chefes, são piores 

para as colegas mulheres do que para os homens. Por vezes há mulheres que 

são discriminatórias em relação às próprias mulheres – não sei se é por medo 

que elas lhe possam fazer frente, possam subir, possam ser melhores que elas. 

Nota isso actualmente na banca. Eu falo disso com conhecimento de causa. Estive 

muito tempo, durante 30 anos, no local de trabalho, e agora estou numa área 

em que lido com quase todo o tipo de pessoas, tanto colegas que já foram 

directoras e de um momento para o outro foram encostadas, porque quem veio 

para directora, acima delas, eram mulheres e elas foram desviadas, deram lugar 

a outras pessoas, neste caso homens. Por isso é que eu digo que se nota uma 

maior discriminação, por vezes, em relação a chefes mulheres. O que não devia 

ser.” (entrevista 9) 
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“Concordo plenamente. Quanto a mim até devia ser 50/50, mas temos 

que ir a pouco e pouco.” (entrevista 9)  

  

“Acho que desde o momento em que tem que haver uma medida dessas, 

já estamos mal. No entanto, é óbvio que, depois as mulheres lá dentro terão que 

dar provas de si, terão que mostrar a sua capacidade, isso então sim facilita o 

´elas´serem vistas como iguais. Também acho que pode haver o reverso da 

medalha e elas serem olhadas como ´são umas coitadinhas que tiveram que ter 

quotas para estar aqui (…).” (entrevista 12)  

 

“A quota devia era ser 50%, 50% de homens, 50% de mulheres.” 

(entrevista 18) 

 

“Acho que sim. Por exemplo, no meu banco nunca houve uma mulher na 

Administração (…) Directoras é verdade, mas nunca houve uma mulher na 

administração. Acho que sim, acho que é uma boa medida, concordo 

perfeitamente com ela. Até devia ser mais, até devia ser 40%.” (entrevista 15) 

 

“Acho que é importante, mas (…) as coisas também têm que ser naturais, 

não podem ser por imposição. (…)  Se for só por ser mulher é mau. Acho que 

tem a ver com a competência (….) As pessoas não podem ser escolhidas pelo 

sexo, mas sim pelo perfil e adequação do mesmo às necessidades concretas das 

organizações.” (entrevista 22) 

 

“As quotas são um mal necessário (…) Infelizmente só concordo com as 

quotas por causa disso, porque se não for assim as mulheres… Eu acho que a 

sociedade regrediu nesse aspecto. Nós estávamos a ir muito bem lançados - nos 
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anos 60, 70 – a sociedade em geral estava a ir, mas depois – os anos 90 – acho 

que houve uma regressão qualquer (…)  concordo com as quotas por isso, para 

dar oportunidade às mulheres. (…)  se calhar vão abrir caminho para o futuro, 

para outras. Mas embirro com as quotas. Por um lado não nos dão ao longo da 

vida a oportunidade “para…”, e depois de repente temos que ir para lá, porque 

temos que lá ter 30%.” (entrevista 16) 

 

“Aqui no banco há muitas mulheres com cargos de direcção, de chefias. 

Mas de topo, mesmo de topo, de administração, não, aquilo é só homens.” 

(entrevista 17) 

 

“Mas não devia ser 30%, devia ser 50%. Porquê 30%? Porque é que não 

há de ser 50%? Em que é que os homens são mais do que nós? Aliás, nós até 

temos pontos de vista diferentes - eu acho que até havia muito a ganhar nesse 

equilíbrio, porque as mulheres têm um ponto de vista diferente dos homens. 

Toda a gente ganhava. Concordo plenamente. Acho que não deviam ser 30%, 

deviam ser 50%. Metade/metade acho que era justo.” (entrevista 20) 

 

“Só lamento terem que pôr quotas (…) É sempre aquela mentalidade de 

que a mulher não tem tanta capacidade, o que é uma mentira, nós sabemos que 

hoje nas universidades há mais mulheres, mais aplicadas.(…) . Eu acho que as 

mulheres quando se propõem a fazer um trabalho são muito mais capazes e 

disciplinadas do que os homens. Têm espirito de mais sacrifício, mais que os 

homens. Claro o que é que acontece? - Sacrificam é a sua vida pessoal. 

Infelizmente é isso. (…) Aí, realmente quando não se tem nada é um começo, se 

calhar devia era ser mais. A quota devia era ser 50% - 50% de homens, 50% de 

mulheres.” (entrevista 17) 

 

“Não sou propriamente a favor das quotas (…) infelizmente é necessário 

porque se não fosse através das quotas as mulheres não poderiam chegar a 
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esses lugares de administração (…) Acho que as mulheres não deveriam ter 

necessidade dessas quotas para chegar a esses locais, mas dado que de uma 

forma normal não chegam lá, terá que ser pela via das quotas, e então aí sim, 

concordo.” (entrevista 21) 

 

“Não devia ser preciso regulamentar (…) Quando se está a regulamentar 

quer dizer que se está a obrigar, a exigir (…) Não sou muito apologista de que 

as pessoas sejam obrigadas a fazer seja o que for. (…) Isso quer dizer que os 

alemães têm a mentalidade e a visão de que as mulheres são para estar em casa 

(…) Se tivessem (…) considerassem que os homens e as mulheres têm igualdades 

(…) não precisavam de estar a regulamentar isso assim (…) as coisas aconteciam 

naturalmente (…).”(entrevista 14) 

 

“O ideal era que não fosse necessário falarmos em quotas, em que a 

sociedade já tivesse uma mentalidade aberta para de facto haver equidade, 

igualdade, e que não se medisse a responsabilidade, a competência, pelo sexo. 

Contudo, se calhar tem mesmo que ser por essa via. Em Portugal às vezes fala-se 

das quotas da Assembleia da República - e não só do quadro feminino. Se calhar 

têm mesmo que haver estas medidas para mexer com a mentalidade das pessoas 

e se calhar com isso a mudança vai-se fazendo gradualmente, não é? Concordo. 

Infelizmente não é o ideal mas é melhor isso do que nada.” (entrevista 23)  

 

“Acho que essa medida é muito boa. Mas é só 30%, que é mau (…).” 

(entrevista 24)  

 

“Sim, acho que sim porque infelizmente as mentalidades não se conseguem 

mudar tão rápido quanto desejamos, e as quotas é uma forma de acelerar isso. É 

uma medida forçada, algo que se impõe, não é propriamente o que nós 

gostaríamos, mas pode ser o primeiro passo para depois deixar de necessário 

existir essa medida de imposição, não é?” (entrevista 25) . 
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“Penso que sim. É uma boa medida.” (entrevista 26)”  

 

“Concordo plenamente. Até me custa aceitar e ouvir isso. É triste a gente 

ter que chegar a um ponto de ser como ‘’obrigação’’ por as mulheres 30%. Eu por 

acaso notei isso e achei que era preciso vir alguém da Alemanha dizer que era 

obrigatório… - sinto-me mal. Eu tenho um filho e não gostava que ele tivesse essa 

mentalidade.” (entrevista 27)  

 

“Sou um bocadinho contra as quotas. Acho que nós, mulheres, temos que 

assumir os nossos lugares - não é por quotas mas sim pela nossa própria 

disponibilidade. Digo isto porque fui uma das primeiras mulheres a ser gerente na 

minha zona (…) e (…) não foi por imposição de quota. Acho que é o mérito nosso 

e a nossa disponibilidade para ocupar esses cargos. Tudo bem que, por exemplo, 

em termos de política acredito que as coisas têm que mudar porque existem 

poucas mulheres, e aí é uma área em que as mulheres têm pouca influência. (…) 

Mas se tiver que o primeiro passo ser dado a estabelecer mínimos de quotas – lá 

terá que ser.” (entrevista 28) 

 

“Sim (…) porque a esse nível ainda falta caminhar (…) Embora eu não goste 

das quotas, reconheço que de alguma forma, às vezes faz algum sentido”. 

(entrevista 29)  

 

“Considero importante. Sim, porque a maior parte das chefias nas 

empresas em Portugal são homens.” (entrevista 30)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As considerações finais aqui formuladas pretendem contribuir para um debate 

reflexivo sobre a temática investigada. No âmbito estrito destas considerações 

retomamos as problemáticas centrais do presente estudo para apresentar uma síntese 

das principais ilações provenientes dos resultados do trabalho empírico, procurando 

promover uma reflexão em matéria de elaboração de estratégias de intervenção e 

sensibilização em Igualdade de Género.   

O problema da discriminação de Género, respeita a princípios essenciais nas 

vertentes da “não-discriminação” e da “igualdade entre homens e mulheres”, sendo 

objectivo crucial combater atitudes e comportamentos discriminatórios no trabalho. 

É assim que, no propósito de servir uma efectiva política de Igualdade de Género, 

será conveniente implementar acções positivas sobre a valorização do trabalho feminino. 

A verdade é que, sendo as instituições, em geral, muito resistentes à mudança, importa 

aprofundar o seu envolvimento na luta contra os estereótipos relacionados com o género 

e reforçar o diálogo em particular com as associações sindicais que acompanham nestas 

questões.  

E porque a evolução, o progresso, e o próprio equilíbrio das sociedades 

modernas, passa pela promoção de uma cultura de Igualdade de Oportunidades entre 

Mulheres e Homens e pela eliminação da discriminação contra as mulheres, é preciso 

criar medidas destinadas a promover a igualdade real no trabalho, alcançando uma 

sociedade mais igualitária, mais justa e mais solidária. E este estudo pretende constituir 

um contributo para este fim. 

No sentido de diagnosticar e caracterizar a Igualdade de Género na Banca, 

recorreu-se a um conjunto de entrevistas a mulheres, interlocutoras privilegiadas, na 

área do sector bancário, ou seja, com experiência profissional não inferior a cinco anos 

procurando analisar, em particular, a igualdade no percurso profissional, oportunidades 

de  progressão na carreira e a conciliação entre vida profissional e a vida pessoal e 

familiar. 
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Procurou-se entender, assim, dos principais constrangimentos das mulheres na 

progressão na carreira mediante três eixos de problematização: traçando o perfil pessoal 

e de contratação das entrevistadas; depois, avaliando do seu percurso, atendendo a 

questões como a discriminação sentida na progressão na carreira, se beneficiam (ou 

beneficiariam) de flexibilidade do tempo de trabalho e da possibilidade de conciliar vida 

profissional e a vida familiar; e, por último, indagando das medidas a adoptar para 

promover uma efetiva igualdade na progressão na carreira  

Desde logo, iniciámos as entrevistas às nossas interlocutoras, querendo saber se, 

nos percursos profissionais, foram vítima de discriminação. Indagando sobre as 

principais dificuldades que enfrentam as mulheres na progressão na carreira, a maioria 

das entrevistadas realça a existência de estereótipos e de desconfiança relativamente à 

participação das mulheres e, sobretudo, associando a explicação desse facto à 

maternidade e a ausências por assistência à família. Relevante foi verificar que é ainda 

significativo o número de entrevistadas que se afirma vítima de discriminação pelo facto 

de “ser mulher” e por “nem sempre estarem disponíveis para trabalhar além do horário 

de trabalho” – dizendo, por exemplo, ”(…) sempre senti que eram os colegas (…)  que 

eram preferidos nas promoções (…) ou porque nós, as mulheres faltamos mais porque 

temos filhos, a família, as assistências às mães ou aos pais (…) as tarefas de casa para 

fazer” (entrevista 16) ou, ainda, que “(as mulheres) são penalizadas sobretudo por causa 

das faltas” (entrevista 17) – reconhecendo que a maternidade não permitiu que 

progredissem na carreira. 

Ou seja, de realçar que para estas mulheres a razão “por nem sempre estar 

disponível para trabalhar além do horário de trabalho”, está associada à necessidade de 

conciliar vida profissional e vida familiar, assegurando assistência a familiares 

(descendentes e ascendentes).  

Refira-se, no entanto, que a maioria das entrevistadas reconhece uma evolução 

positiva no sector bancário em termos de Igualdade de Género, e que isso se deve a 

uma mudança de mentalidades, afirmando que se há uns anos atrás se notava bastante 

que as oportunidades eram dadas mais aos homens, hoje já se nota menos, e é mais 

equilibrado. Nomeadamente, suportando essa ideia de “a mulher já não é tão 

penalizada” na ideia de que vai diligenciando “ajudas familiares”, isto é, “arranjando 

maneira de ter alguém que vá buscar ou fique com os filhos”. 
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Embora também haja quem entenda que as maiores dificuldades sentidas hoje 

nas organizações estão, sobretudo, associadas não à discriminação de género 

propriamente dita mas à deterioração das condições de trabalho e ao aumento da 

precariedade laboral, uma vez que como, nomeadamente, refere uma das entrevistadas: 

“a pressão que hoje em dia todos sofremos em relação ao trabalho é geral; as empresas 

ganham muito mais se a pessoa estiver descansada e tranquila, do que sempre debaixo 

de tensão. Hoje em dia promove-se muito a tensão, as pessoas vivem sob stress 

constante, há exigências que às vezes são absurdas.”(entrevista 6).  

Quanto à razão para dificuldades das mulheres no seu percurso profissional, as 

respostas das entrevistadas dividem-se entre quem entenda que se isso se deve ao facto 

de persistirem estéreótipos de género, de a maioria das chefias ainda serem homens ou, 

ainda, das próprias exigências da organização do tempo de trabalho, designadamente, 

do alongamento da jornada de trabalho, situação que leva as mulheres a “não aguentar 

a pressão” e a considerarem o exercício da actividade incompatível com um 

acompanhamento a nível familiar. E as entevistadas enfatizam também que as 

dificuldades das mulheres na progressão na carreira não se devem a falta de capacidades 

profissionais – como a capacidade de trabalho, de liderança, ou de coordenação de 

equipas – reconhecendo que estas, detentoras destas qualidades, fazem um duplo 

esforço para se afirmarem nas organizações. 

Inquiridas sobre as maiores dificuldades sentidas pelas mulheres na progressão 

na carreira, a maioria das entrevistadas responde que isso se deve a “resistências 

relacionadas com estereótipos ligados ao papel da mulher” e  a uma menor 

disponibilidade destas para o trabalho”, e não a uma “menor capacidade para o 

trabalho”. De referir que uma ampla maioria de entrevistadas afirma entender que a 

discriminação decorre do facto de assumir responsabilidades familiares, e por esse facto 

já terem sido vítimas de discriminação, em especial ao nível da progressão na carreira e 

de direitos sociais.  

No que se refere à conciliação da vida profissional e familiar, embora também 

algumas entrevistadas reconheçam dificuldades nessa conciliação, necessitando por 

vezes de recorrer a “dias de férias” para essa assistência a maioria das entrevistadas 

considera que a instituição bancária empregadora permite conciliar a vida profisional 

com a vida familiar e pessoal, facilitando a assistência a familiares (descendentes e 
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ascendentes), sendo que quem mais usufrui das possibilidades de assistência à família 

são as mulheres, situação essa que – paradoxalmente – se repercute na sua progressão 

na carreira, penalizando-as a este nível.   

Já no que respeita às modalidades de flexibilização da organização do tempo de 

trabalho – especificamente à possibilidade de um exercício flexível do horário de trabalho 

– as opiniões dividem-se, e embora algumas entrevistadas afirmem que essa flexibilidade 

de horário nem sempre é facilitada “ o que é pena, pois ajudava imenso”, a maioria das 

entrevistadas reconhece ter essa flexibilidade na sua instituição bancária, embora 

reconheçam conjuntamente que é precisamente essa flexibilidade que lhe vai 

prejudicando a progressão na carreira.  

No que refere aos equipamentos/soluções de apoio à família, pretendeu-se 

também saber se existem, e que tipos, estruturas de apoio nas diversas organizações. 

Aqui as entrevistadas dividem-se e avançam com diversas respostas: “Dão-nos subsídio 

infantil, subsídio para estudo”; “o próprio Banco na Páscoa e no Natal abre actividades 

para os miúdos”, “uma sede onde estive tinha um infantário, tínhamos ginásio”. Em 

seguida, questionadas sobre o alargamento da jornada de trabalho e o aumento do 

período normal de trabalho, a maioria das entrevistadas afirma ter isenção de horário 

de trabalho, enquanto outras admitem realizar trabalho suplementar, sendo que 

qualquer uma destas situações – que implicam do prolongamento do período normal de 

trabalho – tem repercussões na sua vida pessoal e familiar, penalizando a conciliação e 

a disponibilidade de tempo para a família, e algumas referem ser “muito complicado 

chegar a casa às 21 h ou às 22 h”, uma vez que transtorna a vida, principalmente para 

que tem filhos pequenos.  

 Também no que se refere às situações de discriminação no acesso ao estatuto 

de trabalhador-estudante, as entrevistadas reconhecem que as instituições não recusam 

e até facilitam, muitas vezes na comparticipação dos cursos, se entenderem de interesse 

para a instituição, e que a discriminação de género, nesta matéria, não existe. 

Sobre a periodicidade e remuneração do trabalho suplementar, embora a maioria 

das entrevistadas admita exercer trabalho suplementar com muita regularidade e até 

mesmo todos os dias, estas dividem-se, umas dizendo nunca ser remuneradas e outras 

assegurando que são.  
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De seguida, inquiridas sobre o que consideram prioritário mudar para uma 

efectiva afirmação da Igualdade de Género, a maioria das inquiridas entende que uma 

“mudança de mentalidades” seria também fundamental para essa paridade. E, em 

particular, no que se refere às medidas necessárias para encorajar uma efetiva 

igualdade, as entrevistadas dividem-se nas soluções a dar. Embora a maioria considere 

que é prioritário promover uma mudança de mentalidades, e há quem defenda também 

o recurso a formas alternativas de prestar actividade, designadamente, a possibilidade 

de trabalhar a partir do domicílio em regime de teletrabalho.  

Por fim, confrontámos as entrevistadas com a decisão de o governo alemão de 

introduzir uma quota mínima de 30% para mulheres nos Conselhos de Administração, 

perguntando se concordam com esta medida, e se consideram um passo importante 

para a igualdade de género no trabalho. A maioria das entrevistadas considera-a positiva 

e um elemento encorajador para reforçar a participação feminina no acesso a cargos de 

topo, forma de possibilitar a igualdade de género, designadamente em cargos de 

Direcção e Administração. E mesmo as entrevistadas que se mostram formalmente 

contrárias ao sistema de quotas – encarando-as com alguma reserva – admitem que 

estas podem ter efeitos benéficos na acção de sensibilização para uma maior igualdade 

de género porque se “infelizmente as mentalidades não se conseguem mudar tão rápido 

quanto desejamos, as quotas são uma forma de acelerar isso. É uma medida forçada 

(…) mas pode ser o primeiro passo para depois deixar de necessário existir essa medida 

de imposição” (entrevista 25). 

Em suma, este estudo evidencia que estamos perante uma lenta feminização da 

progressão na carreira e do acesso a cargos de topo na tomada de decisão no sector 

bancário. Como se sabe, as desigualdades apresentam uma natureza histórica e 

estrutural, pelo que todo o esforço para as contrariar pressupõe uma atitude permanente 

e ativa na adoção e implememtação de edidas concretas que contribuam, de forma 

progressiva, para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres nas diversas 

dimensões do trabalho. 

E um aspecto para importante reflexão –  e que, em resultado deste estudo nos 

parece merecer atenta análise – são as opiniões das entrevistadas em matéria da 

organização do tempo de trabalho. Sabemos como recentemente –  e até em virtude de 
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recentes alterações legislativas – se tem vindo a flexibilizar a organização do tempo de 

trabalho em Portugal.  

Desde o início do século XX que se vem assistindo a uma evolução progressista 

no sentido da redução do período normal de trabalho, diário e semanal, na maioria dos 

países desenvolvidos, em particular nos europeus. Sobretudo nas décadas de 1980 e 

1990, vários países europeus, como por exemplo a França, adoptaram políticas de 

redução do tempo de trabalho, numa lógica de “partilha de trabalho”, procurando – 

simultaneamente – diminuir tempo de trabalho e induzir um aumento do emprego. Em 

Portugal, o legislador reduziu por duas vezes a duração máxima do trabalho semanal: 

em 1991, das 48 para as 44 horas, e em 1996, para as 40 horas.   

Em matéria de organização do tempo de trabalho, o recente processo de 

flexibilização da organização do tempo de trabalho (e de redução salarial) inscreve-se 

num movimento de aumento tendencial da duração do tempo de trabalho, por dia ou 

semana. E a questão que se coloca é a de perceber se esta intensificação da jornada de 

trabalho respeita os direitos fundamentais dos trabalhadores. Em Portugal, por exemplo, 

o que se tem verificado é um acentuado aumento do período normal de trabalho. O 

incremento do desemprego e a precarização das relações laborais, com a consequente 

deterioção das condições de trabaho têm reconfigurado a organização do tempo de 

trabalho, obrigando a trabalhar mais. 

Assim, o grande desafio atual nas organizações – designadamente no sector 

bancário – é o de conciliar as exigências de uma competitividade cada vez mais exigente 

com os direitos fundamentais dos trabalhadores. Em Portugal, desde  2012 – altura em 

que foi alterado o Código do Trabalho relativamente à matéria de organização do tempo 

de trabalho – que se estima que os trabalhadores do sector privado vêm dando às 

empresas mais horas de trabalho por semana, uma vez que esta flexibilização tem 

contribuido para “embaratecer” o trabalho, existindo cada vez mais trabalho não-

remunerado, considerado a “contrapartida do privilégio de alguém ter emprego”.  

Ora, é preciso impedir que a fronteira entre tempo de trabalho e tempo pessoal 

e familiar dos trabalhadores se esbata. A verdade é que o alongamento do período 

normal de trabalho veio fragilizar ainda mais a fronteira entre trabalho e vida privada 

(pessoal e familiar), tornando muito mais penoso o exercício da actividade laboral. E, 

especificamente para as mulheres, os desafios tornam-se ainda mais complexos: 
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compatibilizar estas exigências de trabalho com as exigências de um horário que permita 

a conciliação com a vida familiar, e que não as penalize ainda mais.  

Este é o grande desafio. 

Na estrita prossecução de proveitos empresariais, a verdade é que com o 

alargamento do período normal de trabalho se introduz uma afetação negativa dos 

interesses das mulheres, representando uma restrição aos direitos consagrados nas 

alíneas b) e e) do artigo 59.º da Constituição da República Portuguesa, desvantagem 

que os trabalhadores tenderão a aceitar por razões que se prendem, maxime, com a 

vontade de manter o emprego, sejam quais forem as compensações oferecidas e os 

constrangimentos sofridos. Na verdade, o que está em causa é um aspeto central da 

liberdade de ação das trabalhadoras, porque o trabalho não pode invadir totalmente a 

sua vida pessoal e familiar.  

Como referem, consensualmente, as entrevistadas neste estudo, esta posição de 

fragilidade e de constrangimentos das mulheres apresenta uma dimensão que pode 

contender com a conciliação com a vida familiar. Tanto mais que estas novas exigências 

de tempo de trabalho não podem deixar de ser entendidas num contexto de forte crise 

económica e de emprego (que influencia a vida dos que ficam a trabalhar, pressionando 

as condições de trabalho), em que o grande risco é que se agravem as condições de 

trabalho.  

E, nesta medida, sendo necessário pensar uma nova governance, a ideia de 

proporcionar às mulheres oportunidades de conciliação com a vida familiar e de 

equitativa progressão na carreira assume-se prioritária.Urge gerir quotidianamente a 

política de recursos humanos, numa concepção de sustentabilidade e não apenas numa 

lógica financeira. Um acesso a cargos de topo – Direcções e Administações – mais 

diversificado, mais feminino, pode contribuir para gerar valor acrescentado, em virtude 

dessa diversidade.  
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ANEXO 1 - GUIÃO DE ENTREVISTA IGUALDADE DE GÉNERO 

NO SECTOR BANCÁRIO   

 

Bom dia/Boa tarde. Peço-lhe o favor de me responder a algumas perguntas. A entrevista 

é anónima e as suas respostas serão utilizadas unicamente no âmbito de um estudo sobre 

Igualdade de Género no Sector Bancário, pelo que lhe solicitamos a máxima sinceridade.  

 

Sindicato Bancários do Norte  / Sindicato Bancários do Centro /Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

 

A – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL  

1. Idade:   

 

2. Qual o seu estado civil?  

  

3. Quantos filhos tem ? 

 

4. Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

 

5. Categoria e nível remuneratório ?   

 

6. Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo) ?   

 

7. Quantos anos tem de antiguidade na Banca ?  
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B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

 

8. Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, designadamente ao 

nível salarial, ou na progressão na carreira? 

 

9. Por que razão julga que isso aconteceu?   

 

10. Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na carreira?  

 

11. No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se sim, de que 

forma ?  

 

12. Exerce habitualmente trabalho suplementar ? Se, sim qual a periodicidade ?  

 

13. Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou parcialmente ?   

 

14. O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo ?   

 

15. No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se sim, mulheres 

e homens usifruem em idêntica proporção ? Ou são mais as mulheres/ ou mais os homens?  

 

16. No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e vida familiar? 

Se sim, de que forma ?  

 

17. E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica proporção, homens 

e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens? )   

 

18. No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família ? Se sim, quais ?  
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C – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

 

19. Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar uma efetiva 

igualdade na progressão na carreira ?  

 

20. O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima de 30% para 

mulheres nos Conselhos de Administração. Considera esta medida um passo importante para a 

igualdade e mudança de mentalidades no meio laboral?  

  

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!  
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ANEXO 2 - ENTREVISTAS IGUALDADE DE GÉNERO NO 

SECTOR BANCÁRIO 

 

ENTREVISTA 1 

 

Data: 12 de Dezembro 2014 

Local: Sintra 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Eu queria fazer umas perguntas, a primeira é, em relação ao seu perfil e á 

contratação. A sua idade? 

R: 44 anos. 

P 2: O seu estado civil? 

R: Sou divorciada. 

P 3:  Se tem filhos? 

R: Uma, com dezoito. 

P 4: E qual é a escolaridade que possui a nível mais avançado? 

R: Tenho o curso superior de gestão bancária e tenho o segundo ano de direito. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou gerente, nível 12B. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho?  

P: É um contrato definitivo. 

P 7: Está bem, sem termo. Quantos anos tem de antiguidade na banca? 

R: 25 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

 P 8: Ao longo do seu percurso na banca alguma vez se sentiu discriminada 

a nível salarial ou da progressão na carreira? 
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R: Não, sinceramente não.  Bem (…) não é uma coisa que seja de todo fácil. Não é…  Não é 

e, à medida que os anos vão passando, eu vejo que as dificuldades são cada vez maiores. 

Não só para os que são mais antigos, e que já tem a carreira de alguma forma consolidada, 

especialmente para os mais novos. E isso, sim é muito complicado, fazerem, conseguirem 

conciliar a vida familiar com o serviço, é muito difícil, muito difícil. 

P 10: Na sua opinião que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão da 

carreira? 

R: Têm muitas dificuldades, pelo facto de serem mães, são prejudicadas por causa das 

faltas do parto, da assistência às crianças, porque desde que as crianças nascem até 

que têm 18, 19, 20, 20 e tal anos, as mães são sempre muito mais prejudicadas do que 

os pais porque tem que ter uma assistência diferente. Dou-lhe como exemplo, um 

exemplo pessoal, a minha filha foi operada em agosto deste ano e eu não pude pôr um 

único dia de assistência á família, a minha filha foi operada a um cisto no fundo da 

coluna, não podia, teve que ficar durante três semanas de barriga para baixo, não se 

podia sentar e eu tive que contar com apoios familiares, porque estávamos numa época 

de férias, era pleno agosto e eu não pude faltar. Portanto, isso não é razoável, no meu 

entender, nem para a instituição nem para o empregado a nível pessoal e profissional 

porque, quer queiramos que não, não consegue dar o rendimento que devia porque 

está preocupado efetivamente com uma situação de saúde dum familiar. 

P: Claro, claro, como é evidente, mas não entende que seja menos capacidade de 

trabalho… 

R: Antes pelo contrário, eu penso que - e tenho trabalhado ao longo destes anos com 

muitas mulheres e com muitos homens e - as mulheres têm uma grande capacidade de 

trabalho, têm um grande nível de resistência e não baixam os braços. Os homens fazem, 

enfim, o que lhes compete mas não é a mesma coisa (risos). Não é a mesma coisa de 

todo. 

P 11: No local de trabalho, onde trabalha, possibilita-se a flexibilidade de tempo de 

trabalho, isenção de horário, horários flexíveis, trabalho a tempo parcial… 

R: É assim, nós temos 3 pessoas com isenção de horário (pausa) e pronto, só que essa 

isenção de horário só seve para a saída - não é? - para entrar não, porque como 

trabalhamos num local de atendimento ao público nós temos que estar com todo o 

sistema preparado para às oito e meia podermos atender as pessoas e depois a hora 

de saída, é em fim, quando for, mas nunca antes das seis e meia da tarde. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Não remunerado, claro. Sim, sempre. Essa é a minha veia, a minha e a dos colegas que 

trabalham comigo, são as nossas veias de voluntariado (risos), fazemos voluntariado 

para a entidade paternal. 

P 14:  … e transtorna a sua vida? 

R: Sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa que sai do seu local de trabalho às 7 horas 

da noite ou às oito horas, leva meia hora ou quarenta e cinco minutos para chegar a 
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casa com jantares para fazer ou filhos para tratar, com família para acompanhar, com 

os estudos para acompanhar das crianças, mas isso tudo não se torna de todo fácil. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de estudante trabalhador? 

R: Sim, é. 

P: E mulheres e homens usufruem idêntica proporção… 

R: Sim. Neste momento, por acaso, são mais mulheres (risos), é só uma, é só uma e sou 

eu (risos). Mas eles não recusam. Não recusam e até facilitam muitas vezes na 

comparticipação dos cursos, se forem de interesse para a instituição. Isso sim não à 

dúvida nenhuma, mas continuamos no mesmo porque os homens normalmente têm o 

seu trabalho, estudam e mais nada, e depois as senhoras têm tudo o resto. 

 

P 16: Possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, isso é a tal 

questão, da assistência a descendentes, aos cônjuges… 

R: Possibilita-se mas não é bem visto. Não é? Por que é assim, se eu disser que não 

facilitam: não é verdade, se é bem visto: não, não e até mesmo por nós próprios, temos 

a sensação que estamos a prejudicar os próprios colegas de equipa porque estamos a 

faltar e não á substituições, não é, o que quer dizer uma sobrecarga de trabalho muito 

grande para quem cá fica, não é, portanto, chegámos a esse ponto… 

P 17: Aqui ia perguntar quem são os trabalhadores que mais dela usufruem, se é 

homens ou mulheres mas deve ser 

R: …sem dúvida nenhuma são as mulheres… porque são quem está sempre á frente no 

apoio aos filhos, não é. 

P 18: E existem alguns equipamentos ou soluções de apoio á família? 

R: Como assim? 

P: Sei lá, programas de apoio á família, não há nada? 

R: É assim: que eu saiba, há um serviço, há um serviço na direção do pessoal que tem 

assistentes sociais e sim, eles apoiam normalmente quem recorre, portanto, quem tem 

problemas na família com o marido ou com o filho que esteja relacionado com droga 

ou com álcool, com um stress financeiro também, sim, eles apoiam, agora, não é uma 

coisa que seja muito divulgada, muitas vezes só temos conhecimento dela num “passa 

a palavra”. 

P: E em termos, por exemplo, de creches, não há nada? 

R: Não, não, não, não, creches não, nem pensar. 

P: Creches ou qualquer outro tipo de apoio que pudesse surgir, não há nada? 

R: Não, a única coisa que há é um abono, não é abono, é um subsídio de estudo, mas 

isso, não, não me parece que se enquadre na pergunta. 
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C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião, quais as medidas a adotar nas empresas que poderão encorajar 

a efetiva igualdade de progressão na carreira? 

R: Bem, a primeira, quanto a mim, era - nem é uma questão que propriamente comece 

pelas empresas, mas tem a ver até com as próprias mentalidades das pessoas não é - 

por que, por que razão é que um pai não pode ficar em casa para dar assistência a um 

filho, não é? Pronto, por que é que um pai é menos que uma mãe para lhes poder 

mudar as fraldas e dar os antibióticos às horas que tem que ser? Portanto isso é para 

já uma questão de cultura, é uma questão de sociedade mas as empresas deviam no 

meu entender, de facilitar quem tem filhos mais pequenos e de acompanhar até, às 

vezes, certas situações de doenças e de problemas sociais e de integração, através dos 

próprios psicólogos, porque se formos ver, não é permitida, não é comparticipada, não 

são comparticipadas as consultas e tratamentos com psicólogos. 

P: Não? 

R: Não, para filhos menores, para os menores que estejam a cargo, só são comparticipadas 

as consultas de psiquiatria, ou se o psiquiatra disser que tem de ter um 

acompanhamento de psicólogo, no entanto, nós sabemos que nos dias de hoje, com a 

falta de tempo que os pais tem para o acompanhamento dos próprios filhos, eles 

acabam por se ressentir mais cedo ou mais tarde disso - não é? - e penso que os 

bancos, as identidades paternais deviam de ter outro tipo de atenção. Também há a 

questão da precariedade no trabalho porque hoje em dia ninguém entra em efetivo, 

portanto, as pessoas entram com os seus cursos superiores tirados, nunca tem menos 

de 25, 26 anos normalmente estão três, três anos a contratos, findo esse tempo, se 

verificarmos, a pessoa tem 30 anos. Se não for integrado nos quadros, e durante esses 

anos ou adia a paternidade/maternidade, especialmente as mulheres vão adiar a 

maternidade nessa fase, acabam por vir a ter os filhos muito mais tarde e das duas, 

uma, ou ficam integrados, o que hoje em dia é uma raridade, ou ficam integrados, e 

está tudo bem ou se não ficam integrados são velhos para ficar á procura de emprego. 

Isso vai adiar sem dúvida nenhuma a questão da maternidade e eu não tenho 

conhecimento de nenhum caso de pessoas que tenham estado a contrato e que tenham 

tido, que tenham passado por gravidezes, exatamente porque tiveram medo do que 

podia vir a acontecer. Posso até dar o caso muito concreto de uma colega que fez 

interrupção voluntária da gravidez por causa disso (pausa). E como gerente, não pude 

interferir, porque isso é uma questão do foro pessoal, cada um decide sobre essa 

matéria, portanto, nós, também não está nas nossas mãos mas tem muito a ver com 

isso. (…) No balcão, quando é, uma mulher gerente de um balcão, as coisas, mudam, 

funcionam de uma forma diferente, agora, a própria relação da mulher com o seu 

director, a forma como as coisas são expostas, a forma como as coisas são ditas, há aí 

sim, nota-se um tratamento diferente quando uma proposta é submetida por parte de 

homem e quando é submetida por parte de uma mulher, não tenho dúvida nenhuma e 

até mesmo no próprio contacto com os clientes nós temos, há situações em que nós 

temos mais dificuldade em… 
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P: Pelo facto de ser mulher… 

R: Pelo facto de ser mulher, de conseguir chegar aos clientes, temos mais dificuldade, e 

eu noto isso no meu dia-a-dia, quer dizer, não muito felizmente, mas o primeiro 

contacto, o primeiro impacto é mais difícil, é mais difícil, depois não, ganha-se 

confiança, consegue-se empatia, pronto, mas no início é muito difícil, é muito mais 

difícil. 

P: E a relação com subordinados 

R: Bem, é assim, nestas últimas agências por onde eu tenho passado nunca notei isso. 

Nunca notei isso - também como somos poucos - trabalhamos igual por igual e pronto. 

Eu posso-lhe dizer que estou aqui, mas hoje eu estou a fazer caixa, e também lhe posso 

dizer que estou cá desde as 7 horas da manhã porque tive de fazer tudo o que era o 

meu serviço, até abrir o balcão às 8 horas, às oito e meia, e estar a trabalhar, portanto 

eu apoio o máximo possível os colegas e não há propriamente…, há a questão do 

respeito mas não se nota muito, trabalhamos todos para o mesmo, pronto. Agora, 

houve balcões por onde passei e que tinham naquela altura 27 pessoas em que 

determinados indivíduos com determinada idade não aceitavam bem uma, um pedido… 

de uma mulher mais nova e com cargo de chefia. Não aceitavam, não aceitavam bem. 

Claro que aceitaram por uma questão de respeito, mas sempre de “nariz torcido”, passo 

a expressão (risos) e não sem ser primeiro muito bem explicado. 

P 20: O que pensa da medida adotada pelo governo alemão de uma cota mínima de 

30% para as mulheres nos concelhos de administração? “Em caso de 

incumprimento, os lugares permanecem vazios”, isto é a proposta, considera 

importante? 

R: Eu considero importante porque… mas é importante, vamos ver… É importante, mas 

como tudo, é importante que as pessoas que para lá vão também saibam o que se 

passa no terreno porque senão tanto faz ser homem ou mulher, não é? Nós próprios já 

tivemos exemplos de senhoras no conselho de administração, em fim, e vale o que vale, 

valeu o que valeu e já passou. Agora, quem vai para uma situação dessas ou para uma 

situação de chefia que seja no conselho de administração mas que seja numa chefia 

superior se não tiver conhecimento do que se passa efetivamente no terreno é igual ser 

homem ou mulher, é igual. Tratam com a mesma indiferença (pausa)…, é indiferente, 

não me parece que, pronto, parece-me bem desde que as pessoas que para lá vão e 

também nesse caso sejam homens ou mulheres conheçam perfeitamente as 

dificuldades porque se calhar as pessoas que vão para o conselho de administração 

podem ter os filhos e tem com quem os deixar, não precisam de ir a correr para a escola 

porque acabou a hora do ATL, nem precisam de ir a correr para os deixar às 6, às 7 da 

manha porque tem de estar no serviço às 8 e essas pessoas, se calhar, também não 

percebem muito bem, depois, as dificuldades das outras, não é, mas isso também tem 

a ver com as questões socioeconómicas, agora, se calhar poderão estar mais alerta e 

mais atentas para essas circunstâncias.   

 

P: Pois mas a questão de ter esses 30% de quota e caso não seja preenchido ficar 

o lugar em vazio... 
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R: Não, bem, isso não, não me parece muito bem porque então se o lugar fica vazio é 

porque não faz falta. Se não faz falta, então vamos cortar as cotas porque… e canalizar 

esse dinheiro para outras coisas que sejam realmente necessárias, não é? Portanto, 

qual é o sentido de serem atribuídos 9 ou 10 lugares num conselho de administração, 

desses 10 lugares, 3 tem que ser de senhoras, se as senhoras não estiverem lá porque 

a norma não foi cumprida, o lugar fica vazio, fica em aberto, então é porque não faz 

falta. Por isso não tem que ser preenchido, não sei até quando é que isso poderá ser 

lógico (risos). 

P: Sim senhor, muito obrigado, não sei se quer acrescentar alguma coisa? 

R: Não, a única coisa que eu quero acrescentar efetivamente, é que sou sócia do sindicato 

há tantos anos como tenho de serviço, 25 anos, não mudo, não mudo porque acho que 

apesar de tudo o SBSI dá-nos o apoio que é necessário nos momentos mais difíceis que 

temos dentro das instituições e é bom que continuem assim e a terem o trabalho que 

tem. 

P: Muito obrigada. 

 

 

 

ENTREVISTA 2 

 

Data: 12 de Dezembro 2014 

Local: Sintra 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Qual é a sua idade? 

R: 36 anos. 

P 2: E o seu estado civil? 

R: Sou casada 

P 3:  Tem filhos? 

R: Tenho 2. 

P 4: Qual é a sua escolaridade? O nível mais avançado que completou? 
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R: É assim, eu fiquei no 4º ano da licenciatura de Gestão Bancária (risos). Faltou-me fazer, 

mesmo, o trabalho final, e portanto acabei por não concluir, porque entretanto fiquei 

grávida e acabou por ficar para 2º plano, porque já estudei…, já fora de data (risos). 

Tenho o equivalente ao bacharelato, na prática. 

P 5: A sua categoria e nível remuneratório? 

R: Sou nível 12 e sou gerente 

P 6: O seu contrato trabalho, é efectiva?  

R: Sim 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na banca? 

R: 15 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminada, ao nível 

salarial ou progressão da carreira? 

R: Sim… ao nível salarial nunca, até porque está tabelado e portanto não há hipótese de 

haver aqui discrepâncias. Na evolução da carreira, no principio, poderei ter sentido que 

se calhar nós mulheres temos que provar muito mais que somos capazes, que temos 

disponibilidade, que é isto que queremos, do que os homens. Poderá, e se calhar aqui 

mais a velha guarda, passo a expressão, partia-se do princípio que os homens estariam 

mais disponíveis para a profissão do que as mulheres, porque mais tarde iriam ser 

mães, mas sinto ao longo dos anos, dos últimos anos, que isso mudou. Neste momento 

não sinto qualquer tipo de discriminação. Nenhuma mesmo, nenhuma mesmo.Pelo 

menos dentro do Banco, se calhar temos aqui o privilégio, por exemplo a minha 

directora comercial é uma mulher, há alguns anos - já tive directores regionais 

mulheres, já tive gerentes mulheres – portanto se calhar também fui acompanhando 

algumas mulheres que se dedicaram também sempre á carreira, tal e qual como eu fiz. 

E depois tenho aqui a questão, e já adiantando um bocadinho a questão familiar, o meu 

marido também é bancário - é director também no Montepio - e portanto acaba por 

perceber perfeitamente quais são as dinâmicas necessárias e a exigência da profissão 

e portanto não há a questão de um ter que fazer mais pela família que o outro, e abdicar 

do profissional. Como digo, sentia no princípio que tínhamos que provar que estávamos 

tão disponíveis como os homens. Que se calhar se pensava, e quando comecei - eu 

comecei há 15 anos atrás e só fui 2 anos administrativa – portanto não posso dizer que 

tenha tido algum tipo de dificuldade porque, eu, passado 2 anos, estava como 

subgerente. Porque provavelmente, aquilo que fiz é aquilo que qualquer outra pessoa  

 

P: 11 No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho, 

isenções de horário, horários flexíveis, …? 
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R: Sim… Sim. Nós flexíveis não temos aqui ninguém nesse regime, mas acaba por ser um 

bocadinho o bom senso. Se a pessoa precisa de fazer alguma coisa também acaba por 

também haver dias em que se dedica mais tempo á instituição. Às vezes não é a questão 

de pagar horas extraordinárias, porque não está no local de trabalho, pode até estar 

fora a fazer outros trabalhos que sabemos que é para a instituição. Mas há isenções de 

horário, quer minha quer dos gestores. Os gestores ficam cá sempre com o cliente, 

particulares e empresas, e eles têm isenção de horário. 

P: 12 Esse trabalho suplementar acaba por ser, na sua função, exercido 

habitualmente, não é? 

R: Sim (risos). Tenho isenção de horário total. Agora se eu disser assim – estou todos os 

dias até às 18h30m – sim, estou até às 18h30m, até às 20h30m. Até porque às vezes 

saímos daqui se for preciso, vamos ter com um cliente e ainda trabalho, não é? Apesar 

de não estarmos local, mas acaba por ser em nome da instituição. Mas é normal. Acho 

que é o normal. Nós quando vivemos disto, e vestimos a camisola, o nosso tempo não 

acaba quando saímos do balcão. 

P: 14 Portanto não tem grandes implicações na sua vida? 

R: Não. Não tem. Por exemplo, o resto da equipa, nesta altura do ano, necessita de ficar 

mais um bocadinho - quando digo é mais 1h ou mais 1h30m - e é remunerado. Mas 

são situações pontuais. 

P: 15 Aqui é respeitado o estatuto de trabalhador estudante? 

R: Sim. Neste momento não tenho ninguém aqui no balcão com o estatuto, mas já 

tivemos, e claro que sim. 

P: E normalmente é mais requerido por homens ou por mulheres? Ou é 

equivalente? 

R. Eu acho que é mais ou menos igual. Cada vez há menos gente a estudar fora de época, 

como eu costumo dizer. Cada vez há menos gente que, quando é contratada, já concluiu 

a sua licenciatura e depois fazem outras formações posteriores, e aí solicitam. Mas, 

cada vez é menos frequente, mas é… É a mesma coisa. Acho que… 

Eu posso dizer que, por exemplo, há aqui um gerente de um balcão, ali em cima, da 

Humberto Delgado… Ele tem estatuto de trabalhador estudante, e é o gerente, e usa o 

estatuto normalmente. Usa os dias para estudar, e tudo como está regulamentado. Não 

tem problema. 

P: 16 No local de trabalho possibilita-se a conciliação entre vida profissional e 

familiar? Na assistência a filhos? 

R: Sim. 

 

P: 17 E os trabalhadores normalmente mais dela usufruem são os homens ou 

mulheres? Ou é idêntico? 
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R: Por acaso… Aqui só temos neste momento um homem, mas a mulher dele também é 

nossa colega na Caixa, e também é gerente (risos). Portanto, às vezes fica ele em casa, 

para ela não ficar, e vão tentando dividir. Os outros, por norma, até são os cônjuges 

que ficam. É curioso, mas aqui neste balcão é assim. É mais frequente ficarem as 

mulheres, numa forma geral. Nestes anos todos que tive, e estou neste balcão ainda 

não há um ano, portanto, aqui acaba por ser um caso que acaba por ser um bocadinho 

atípico do comum. Por norma ficam as mulheres. Se calhar também porque os filhos 

nos pedem mais a nós, do que aos pais, quando estão doentes (risos). (…) O meu filho 

pelo menos, quando está doente chama a mãe, não chama o pai (risos). 

P: 18 Existem equipamentos de apoio à família? 

R: Aqui nesta zona não existem, mas existem no Banco (…) alguns sítios para poder deixar 

as crianças. Onde por exemplo, os nossos serviços sociais aí têm uma acção efectiva. 

Por exemplo agora na altura do natal têm… neste período das férias escolares, um 

chamemos-lhe um Atl, para as crianças… Há sempre algum tipo de actividades para 

poder dar esse apoio. Não há nenhuma creche, nem nada assim do género, formal, 

mas depois há esse tipo de apoio pontual. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P: 19 Na sua opinião as empresas, para encorajar a efetiva igualdade na progressão 

da carreira, quais as medidas que acha que poderiam servir? 

R: Para as empresas encorajarem a igualdade? 

P: Sim. E para adoptarem essa igualdade. 

R: Eu como não sinto essa desigualdade, não consigo identificar, de facto assim, acções 

que possam facilitar. Acho que acima de tudo se tem de ser... Acho que durante um 

determinado… E é histórico, não é? Durante um determinado período quisemos ser tão 

iguais, nós mulheres, não é? Que acabámos por fazer diferente. Fazer diferente não é 

fazer igual. Naturalmente não somos iguais. Os nossos gostos não são os mesmos, a 

nossa maneira de estar não é a mesma, a nossa sensibilidade não é a mesma… Aquilo 

que sinto é que por vezes há casos mais complicados, em que noto claramente que 

uma mulher faz muito mais fruto do que um homem. O contrário também é verdade. 

Eu já estive em balcões em que a realidade era de construção civil e em que as pessoas 

não viam a gerente… - “eh pá é uma rapariguinha” – porque depois olham para mim – 

é uma rapariguinha (risos). 

P: Essa discriminação acaba por ser dada pelos clientes? 

R: Exactamente, não é pela instituição. Por isso não nenhuma medida que a instituição 

possa fazer, ou levar, que possa influenciar, porque são dadas as mesmas 

oportunidades. Eu sei que no Banco, pelo menos falo daquilo que conheço, não sinto 

que haja discriminação. 

P: 20 E o que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30 por cento para as mulheres nos conselhos de administração? 
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R: Por acaso eu concordo. Concordo por uma questão, por norma, acho que gradualmente 

isso vai desaparecer, as pessoas que estão nesses cargos são pessoas de outra cultura, 

de outra geração, e que continuam aqui ou ali ainda a ter algumas reservas em relação 

ao sexo feminino, e portanto havendo esta obrigatoriedade, têm que forçosamente 

começar a contactar mais com mulheres e perceber que afinal não se perde nada em 

trabalhar com mulheres, não é? Pronto. Gradualmente isto vai deixando de acontecer 

porque os quadros vão sendo ocupados por aqueles que fazem parte de uma geração 

em que já não se sente isso.  Mas para se mudar radicalmente e rapidamente, acho 

que é importante. Se calhar o nosso país não noto nas grandes empresas, nota-se que 

ainda há menos mulheres do que homens, claro que sim. Por exemplo, eu olho para o 

conselho de administração do Banco e não há nenhuma mulher, mas depois se formos 

para a área técnica que apoia o conselho de administração já há muitas mulheres. Nas 

nossas seções de conselho de administração semanais já há muitas mulheres. Há 10 

anos não havia mulheres, e isto é reflexo de isto, porque de facto, quem está agora 

como administrador, e na decisão. Acho que nós mulheres entrámos no mercado de 

trabalho mais tarde que os homens. Deram-nos a oportunidade de experimentar outros 

cargos e outras responsabilidades mais tarde que os homens. Agora, isto se calhar nos 

últimos 20 anos fomos fazendo estes passos, se calhar os próximos 10 anos esta 

conversa, vão dizer o quê? - Havia desigualdade? (risos). Acho eu que é natural e isso 

vai acontecer, e no fundo, o reflexo da nossa cultura durante muito tempo. A gente 

olha para os estatutos do Banco e vê que em 1957 uma mulher tinha que pedir 

autorização ao homem para abrir a conta (risos). Olhamos para isto, meu Deus, isto 

fará sentido? - Não, agora parece absurdo, não é? Mas, olhamos para trás e não foi há 

tanto tempo assim (risos). 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 3 

 

Data: 12 de Dezembro 2014 

Local: Sintra 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Então eu queria-lhe perguntar, só para termos o perfil da pessoa, a sua idade? 

R: 42. 

P 2: E o seu estado civil? 

R: Casada 

P 3:  E se tem filhos? 

R: Tenho 2. 

P 4: E a sua escolaridade, o nível mais avançado? 

R: 12º. 

P 5: 12º Ano. A sua categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 10. 

P 6: O seu contrato trabalho é efectivo?  

R: É 

P 7: E quantos anos é que tem de atividade na banca? 

R: 22 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca alguma vez se sentiu descriminada, seja ao 

nível salarial ou de progressão na carreira? 

R: Eu pessoalmente não, nunca me senti. 

P 10: E na sua opinião, que dificuldades têm as mulheres na progressão na carreira, 

seja por menor disponibilidade ou por terem menor capacidade de liderança, 

acha que há alguma razão? 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 128 de 226 

R: Por capacidade de liderança claro que não, as mulheres que têm muita capacidade para 

isso. Eu pessoalmente não me posso queixar, portanto, não tive uma grande ascensão 

da carreira mas também sinceramente penso que foi por eu não ter interesse ‘’em’’. 

Subi a subdiretora, estive como subdiretora, atualmente exerço outras funções que me 

foram propostas e eu aceitei, que me dão mais disponibilidade também e menos, 

digamos, pressão. Porque hoje em dia a banca, há muita pressão, como sabe, não é? 

Portanto não tenho assim… Eu sinceramente não tenho, pronto, muito a reclamar em 

relação à instituição, porque o cargo que atualmente exerço permite-me não ter tanta 

pressão como tinha anteriormente. Eu agora estou na parte mais de recuperação de 

crédito. 

P: E por opção sua? 

R: Sim. 

P: 11 No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade de trabalho? Através de 

isenção de horário, horários flexíveis? 

R: Sim, eu tenho isenção de horário e também não tenho grandes problemas em relação 

a isso. Evidentemente que cumpro o horário estabelecido. Cumpro o horário na entrada, 

na saída, portanto, não saio à hora. 

P 13: E quem não tem isenção de horário, as horas de trabalho suplementar são 

pagas? 

R: Pois, isso eu sinceramente não sei. 

P 12: E esse excesso de trabalho que eventualmente tenha é frequente ou são 

situações pontuais? 

R: Não, obrigatoriamente não fico mais horas porque ter isenção de horário, fico as horas 

que acho que devo ficar. 

P 14: Não prejudicando a sua vida com isso? 

R: Não, nem me sinto prejudicada se tiver que sair mais cedo ou mais tarde, sinceramente 

não posso, não sou daquelas que me posso queixar. Ainda mais trabalho perto da 

residência, que é uma vantagem portanto não sei daqui para a frente se realmente 

ficarei no mesmo lugar, -não é? - porque as funções que exerço, tenho que acompanhar 

alguns balcões, mas atualmente estou muito perto da residência, que é vantajoso. 

P 15: No local de trabalho é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Muito, muito. Eu não sou estudante. 

P: Não, mas quando há… 

R: Por acaso eles aqui não têm, não têm ninguém com esse estatuto, mas eu penso que 

sim, que é sempre respeitado. Pelo menos num balcão anterior que eu estive, havia um 

colaborador que tinha e não tinha problemas nenhuns: saía, fazia exames, tirava os 

dias para estudar. 
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P 16: E em relação à conciliação da vida profissional e familiar, dão facilidade na 

assistência aos ascendentes, descendentes, no que for necessário? 

R: Sim, até, no meu banco, até quando os filhos fazem anos dá-nos metade do dia. Não 

sei se é igual noutras instituições, eles tentam fomentar um pouco essas coisas. 

P 17: E normalmente, quando há um caso de assistência, por exemplo, a familiares, 

normalmente é a mulher ou é o homem que fica em casa? 

R: Normalmente sou eu. 

P: Não, no geral, ou é equilibrado, é tanto homens como mulheres? 

R: O que eu sinto é que é mesmo mais a mulher, se bem que hoje em dia as pessoas 

também recorrem muito aos avós, não é? Quem tem a vantagem disso... 

P 18: E tem alguns equipamentos de apoio à família: creches, Atl’s? 

R: Não, nesta instituição acho que não. 

P: Não tem, que possa apoiar… 

R: Não, o que fazem é por exemplo na altura do natal da pascoa, essas épocas em que os 

miúdos têm ferias, proporcionam atividades na instituição. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Agora em relação às medidas a adotar para promover a igualdade. Na sua 

opinião quais é que deviam ser as medidas a adotar? Ou que podem encorajar 

a efetiva igualdade da progressão? 

R: Sinceramente, na instituição onde estou, vejo muitas mulheres com cargos de direcção. 

Vejo assim com cargos de directoras de balcão, subdirectoras, vejo muitas mulheres. 

Sinceramente como mulher acho que temos muita capacidade de trabalho. 

Sinceramente não vejo e mesmo quando falo com as minhas colegas não vejo que se 

sintam discriminadas. Isto é o que eu sinto. Posso falar em relação ao banco, mas eu 

penso que isso é geral, é a pressão que hoje em dia todos sofremos em relação ao 

trabalho, mas isso é geral, acho que é em todas as áreas 

P: Mas isso é em todas as áreas… 

R: Mas o facto de ser mulher, eu pessoalmente não sinto, nem as pessoas com que me 

rodeio, não vejo queixarem-se disso. 

P 20: Já agora, para terminar, o que é que pensa da medida adotada pelo governo 

alemão de uma cota mínima de 30% de mulheres nos conselhos de 

administração? 

R: Eu acho que sim, é uma forma de dar oportunidade às mulheres para ascenderem, se 

isso for uma obrigatoriedade, evidentemente que terão mesmo que as por lá. Dar-lhes 

valor, dar-lhes o devido valor. Acho que sim.  
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P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 4 

 

Data: 12 de Dezembro 2014 

Local: Sintra 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Em primeiro lugar a idade? 

R: 36. 

P 2: Qual é o seu estado civil? 

R: Separada. 

P 3:  E tem filhos? 

R: Uma. 

P 4: Que escolaridade possui, nível mais avançado? 

R: Tenho a frequência de mestrado. 

P 5: Em termos de categoria e nível remuneratório, aqui no setor bancário? 

R: Sou gerente.  

P 6: Qual o seu contrato trabalho?  

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na banca? 

R: 13. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso no setor bancário, alguma vez se sentiu discriminada, 

designadamente ao nível salarial, ou outro, na progressão da carreira?  

R: Não. 
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P 10: Na sua opinião que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão de 

carreira?  

R: Acho que cada pessoa é uma pessoa e não devemos generalizar, eu nunca senti isso 

na pele. 

P: 11 No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? Ou isenções de horário, horários flexíveis, trabalho a tempo 

parcial? 

R: Todos temos isenção do horário de trabalho e efetivamente fazemos uma boa gestão 

do mesmo. É uma isenção geral, não é...mas não é obrigatório que todos os dias 

tenhamos que fazer mais horas, de todo.  

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Médio, sim e não, dependendo se existe. 

P: Qual é a periodicidade em termos médios? 

R: Tem que se justificar. 

P 13: Essas horas normalmente são pagas? 

R: Não, porque tenho isenção de horário, já paga. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador estudante, para 

outros? 

R: Não temos ninguém a usufruir.O único colaborador que já estive a beneficiar era um 

homem.  

P 16: No local de trabalho possibilita-se a conciliação entre vida profissional e 

familiar? E de que forma? 

R: Sempre que há necessidade de apoio familiar, mesmo que seja em horas de trabalho, 

Há toda uma flexibilidade para que as coisas aconteçam. 

P: E de que forma é que isso normalmente isso é feito? essa, essa... 

R: É falado entre a equipa e é feita a melhor gestão de todos os recursos que estão, por 

forma a que a pessoa que necessita de se ausentar, ou de qualquer outra situação 

semelhante, o possa fazer sem qualquer constrangimento. 

P 17: E quem é que são os trabalhadores que mais beneficiam? Mais homens ou mais 

mulheres? Essa conciliação. E quem é que a pede mais ? 

R: É indiferente. Neste caso somos uma equipa de quatro mulheres e um homem, portanto 

(risos). Mas não há restrições não, nunca reparei que fosse por ser mais uma coisa ou 

outra. 

P 18: E no local onde trabalha existem equipamentos de apoio à família? Se sim, que 

tipo de... 
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R: Não, mas temos todos os apoios sociais dependendo das idades e subsidios a que nos 

podemos candidatar para ter melhores condições. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião, quais acha que podem ser as medidas a adotar para fortalecer, 

para reforçar, para encorajar a igualdade de oportunidades na progressão? 

R: Eu não acredito que não a haja, e portanto acho que se não falarmos nisso é o melhor 

caminho que podemos fazer, porque eu não vejo que haja efetivamente empecilhos às 

mulheres de fazerem carreira. 

P: Não, de chegar ao topo? Às administrações por exemplo? 

R: Não, não vejo qualquer empecilho. Acho que às vezes somos nós próprias é que criamos 

essas barreiras. Ou que achamos que temos menos tempo porque achamos que não 

temos tanta capacidade, e acabamos por no nosso percurso não dar mostras de que 

queremos lá chegar. Por que se calhar não queremos mesmo, pronto. 

P 20: E o que pensa da medida adotada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para as mulheres nos conselhos de administração? 

R: Odeio quotas, em tudo, desde a sardinha às mulheres, odeio quotas. Portanto sou super 

contra as quotas, acho que as coisas têm que ser por mérito, acho que tem que ser 

algo que tem de partir muito da vontade de cada um, e se as mulheres, se os homens 

etc., tiverem vontade e trabalharem para isso e o mérito lhes for reconhecido, têm 

todas as chances, agora terem que lá estar 10%, 15%,  acho que isso é tão 

discriminatória - muito mais do que tudo o resto. 

P: Muito obrigada.  

 

 

 

ENTREVISTA 5 

 

Data: 17 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   
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R: 44 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Uma. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 9º ano. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Grupo 2, nível 6. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectiva. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 24 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: É assim, devido ao grupo em que estou, grupo 2. Nós não temos muita progressão de 

carreira por causa de chegar ali a um limite no nível 6 e acabam-se as promoções por 

antiguidade. Nós temos consciência disso, porque só no grupo 1 é que as promoções 

por antiguidade vão, mais além. A nível de promoções por mérito acho que tive uma, 

porque anteciparam-me durante uns meses, porque foi quando passei ao nível 6 em 

vez de me terem dado à altura que deram, pronto deram uns meses antes só por talvez 

ficar bem. 

P 9: Mas não sente diferença entre homens e mulheres, no seu grupo? Por que razão 

julga que isso aconteceu? 

R: Não, não, também no grupo 2 não estão muitas pessoas, é diferente, mas não, é 

basicamente é a mesma coisa, porque eles cumprem a risca isso, pronto chega-se ali 

ao nível 6, as promoções acabam e depois só se for por mérito e por mérito não se dá 

a qualquer pessoa. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não porque eu acho que hoje em dia não… Eu acho que há progressão na carreira 

porque as pessoas deixam muita coisa para trás para conseguirem, também, chegarem 
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aos mesmos níveis que os homens chegavam. Talvez o aspecto familiar também fique 

para trás, trabalham tantas horas como os homens, ficam lá, não acho que haja muita 

gente a pensar nisso, no aspeto da vida cá fora. Cada vez vai-se acentuando mais 

porque as pessoas cada vez estão com mais medo e depois ficam a trabalhar até mais 

tarde. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: É assim, “flexibilidade” eu não sei muito bem o que é que entendem por isso, é assim, 

há pessoas que eu conheço, e sei que dizem, que saem de lá muito tarde mas depois 

também não entram às oito e meia e são capazes de as horas de almoço serem mais 

extensíveis, outras pessoas que também entram mais tarde, isso é uma questão que a 

gente também não pode controlar caso a caso, não é. (…) Há pessoas que entram às 

8h30 e há outras que entram às 9h, mas isso é uma diferença de hora porque não 

pertencem ao grupo – empresas ligadas ao grupo mas com cláusulas diferentes e o 

horário aí já estipulado dessa maneira – mas não trabalham ou só de manhã, ou só de 

tarde – têm um horário fixo como qualquer outra pessoa lá dentro. Há pessoas com 

isenções de horário, e há outras que não as têm e estão lá à mesma até tarde. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Não. Pronto, onde estou cumpro o meu horário. Para já, eu tanto posso estar lá dentro 

como ter trabalho fora, porque a minha situação é um bocadinho diferente já estive no 

outros sectores em que, é assim, no início da banca eu comecei lá como telefonista e 

depois passei por outros sectores. Chegava a sair lá do banco às 9 h da noite e depois 

a partir de certa altura comecei a cumprir o horário sempre. A minha hora de sair é às 

quatro e meia. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Atualmente não. Eu penso que isso não existe, também não lhe sei dizer se se aplica a 

todas as direcções mas eu acho e quase tenho a certeza que hoje em dia não são 

pagas. Houve alturas que sim, que foram. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R:  

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se 

sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? 

R: Eu penso que sim, penso que sim. Por acaso não tenho agora nenhum caso que tenha 

beneficiado. Mas eu acho que sim. A pessoa pode gozar do estatuto, se a pessoa quiser 

levar à risca leva, não quer dizer que façam actualmente porque se calhar privam-se 

das horas que têm direito para o estudo, ou dos dias, por causa da situação que se vive 

hoje em dia na banca, para não serem prejudicados lá dentro. Acredito que também 

haja casos assim. 
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P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: No meu caso pessoal, eu não sou daquelas pessoas que se… por acaso já há muito 

tempo que não tenho nenhuma baixa, já tive, porque tive uma depressão durante muito 

tempo e foi necessário estar de baixa nessa altura. Mas como sou daquelas pessoas 

que penso que só tiro  esses dias quando é necessário e, se realmente a minha filha 

estiver doente, ou se eu precisar, recorro sim. Porque, e depois cada caso é um caso, 

há pessoas que tem muita gente para tomar conta dos filhos ou têm os avós. Eu, se a 

minha filha por exemplo estiver doente tenho que eu tirar, porque a nível familiar o 

meu pai tem 83 anos e já não é ele que vai tomar conta da minha filha, mãe já não 

tenho, e tenho que ser eu. Não acho que isso vá entrar muito às funções do pai dela, 

porque sinto-me eu mais capacitada para o fazer. Não prescindo disso. Porque eu acho 

que as pessoas hoje em dia estão convencidas que o facto de prejudicarem às vezes a 

parte cá fora - o trabalhar lá até á meia-noite, e o não darem atenção aos filhos - eu 

sei que tem medo mas não é isso que as vai impedir de se tiverem que ser despedidas 

são á mesma, nos tempos que correm é assim. E às vezes custa-me um bocado é ver 

pessoas que pensam que o trabalho… Eu estive em secções que fazia o meu trabalho 

das 8.30 h às 4.30 h - claro as pessoas têm que pensar é que há outras - eu não estou 

a dizer que não há setores em que há muito trabalho e que se justifique, ou que se 

calhar não conseguem dar conta dele na hora de trabalho, mas também há muita 

gente… Isto do sair tarde sempre se aplicou, não é só agora. Agora estamos numa fase 

de restruturação da banca, o que é que pode acontecer, certos setores - como cada 

vez há mais gente a sair da banca - quem lá está tem uma sobrecarga de trabalho e 

então sai mais tarde, e cada vez mais tarde. Só que isto é uma fase temporária porque 

quando as restruturações estiverem todas feitas e eles atingirem os objetivos que 

querem, que é os serviços ficarem todos como eles querem, e ai vai haver… passa das 

pessoas saírem de lá à meia-noite, como há casos que eu conheço que dizem que saem 

de lá tardíssimo, para quando estiver tudo orientado haver excedente de pessoal. Agora 

há falta porque há pessoas a sair e os serviços não estão reestruturados, mas quando 

tiver tudo com os pontos nos ii, ai começa na minha opinião, que eu não sou entendida 

nisso, começa a ficar tudo no sítio, e se calhar ainda há mais excedente de pessoal. 

Mas sempre houve aqueles casos de pessoas que não entravam às 8.30 h, entravam 

mais tarde, e depois tomam pequenos-almoços, e depois vão para ali, vão para 

aqueloutro e não sei quê, e depois dizem que a partir das quarto e meia estão todos 

cheios de serviço, também há esses casos, sempre houve e sempre vai existir. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?)  

R: Penso que serão as mulheres. Penso. Mas isto, como hoje em dia também há tanta 

gente que está divorciada, a gente não tem bem a noção. Eu não trabalho na área de 

recursos humanos, também não faço ideia. Eles lá devem ter uma visão mais ampla 

sobre isso. Hoje em dia também se vê tantos homens a ficar com os filhos como 

algumas mulheres, apesar que a maior percentagem ainda a guarda dos filhos é para 

mulheres, mas varia muito. Isto hoje em dia está muito diferente. 
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Quais as medidas? Eu não acho que haja muita diferença, antigamente, se calhar, as 

mulheres eram mais penalizadas, mas como elas agora se privam… é assim, acabam 

por ceder a muita coisa e, acabam por, se calhar, esse estatuto de dizer ‘’tenho que 

sair porque tenho a minha filha…’’, eu acho que isso já não existe. A mulher já não é 

tão penalizada por aí, porque vai cedendo cada vez mais, aquilo que quase as obrigam 

a fazer, que é ficar lá até tarde – e então arranjam maneiras de terem alguém que os 

vá buscar, ou que estejam com eles. Enquanto se têm os avós isso é uma muito mais 

valia. Eu acho que essas medidas ‘’não’’, porque eu acho que isso não se põe hoje em 

dia. Acho que já não há essa discriminação, como havia antigamente. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Acho muito bem. Não sou feminista nem coisa que se pareça, porque há coisas que 

defendo alguma parte dos homens, porque as mulheres também não se podem valer 

do estatuto feminino só porque são mulheres. Principalmente ao ter filhos, porque às 

vezes também os impingem aos homens e nem se quer lhes perguntam se querem ser 

pais. Mas as mulheres são bastante inteligentes, mais do que certos homens. Têm uma 

capacidade de resolver muito mais coisas ao mesmo tempo do que os homens. Acho 

que sim. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 6 

 

Data: 17 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade: 

R: 48 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Uma. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Tenho o 12º ano. Tenho uma especialização em sindicalismo e relações laborais 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Técnica administrativa. Nível 7. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 30 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Não me fale na Igualdade de Género, porque também acontecia. O banco onde 

trabalho, por acaso, é um dos poucos que tem tido algum cuidado nesse capítulo. As 

mulheres... há muitas nos lugares de gestão, mesmo em direcções. Administração ainda 
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não porque o mundo financeiro é mais dos homens – a mulher é muito mais recente 

neste âmbito. De qualquer maneira o banco onde trabalho tem tido esse cuidado, hoje 

em dia esta nova geração há muito mais lugares de topo, de gestão, há mais mulheres 

a executarem esses trabalhos. 

P: Enão a discriminação não tem a ver com a Igualdade de Género? 

R: Não, no meu caso, penso que não. Tive um bocadinho azar no meu percurso, porque 

não entrei logo para a carreira administrativa, entrei para outro grupo, e a progressão 

foi um bocadinho mais lenta. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Eu penso, que nesse capitulo, menor capacidade de liderança, de todo. Acho que não, 

acho que são muito mais competentes, porque os homens fazem uma coisa de cada 

vez e as mulheres estão habituadas a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é por 

acaso que são mães, são esposas, trabalham fora, portanto têm uma serie de coisas 

para organizar e são bastante competentes. Agora, como é óbvio, geralmente é a mãe 

que vai com os filhos ao médico, fica mais tempo com eles em casa e, por vezes, criam-

se alguns conflitos. Por acaso estou-me a lembrar dum caso que se passou no banco 

onde trabalho - são situações pontuais - de uma colega que engravidou de um segundo 

filho, e no sítio onde estava disseram-lhe que não era muito conveniente naquela altura, 

realmente aquela gravidez era inconveniente porque ela iria ficar em casa. Conheço 

essa situação porque a pessoa falou comigo, e se houve mais casos ninguém falou, mas 

isso pode ser uma condicionante. 

As mulheres... pode ser uma condicionante, por causa da gravidez. Isso por vezes é um 

bocado discriminatório. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Antigamente já cheguei a exercer. Agora, acabaram com isso. Como há os trabalhos 

flexíveis isso diluiu-se um bocadinho. Acho que excedem o horário de trabalho, sempre, 

e não é remunerado. É quase sempre. Alguns departamentos é quase sempre. E há 

alguma pressão nesse sentido. Tem-se notado. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Com certeza que sim, mas também, por outro lado, quando havia contrapartidas a 

pessoa ia ganhar mais, tinha de se orientar, tinha que organizar a sua vida em função 

disso. Agora, assim, por vezes é muito complicado – podemos chegar às 9 (21h), 
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podemos chegar às 10 (22h), podemos chegar à meia-noite – transtorna. 

Principalmente pessoas com filhos pequenos, é péssimo. Eu já tenho uma filha adulta, 

estou sozinha, mas de qualquer maneira também tenho a minha vida pessoal além do 

trabalho e transtorna um bocadinho. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É. 

P: E, normalmente, é mais requerido por homens ou por mulheres, ou é 

equivalente? 

R: É equivalente. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim. No caso, agora com a nova lei, até os homens podem ficar aquele período… 

aqueles 3 meses, aquela licença de parto. O homem também pode ficar 15 dias. 

P 17: Normalmente é mais requerida por quem? 

R: Pela mulher. Geralmente por causa da amamentação.  Hoje em dia os homens já 

começam a pedir também. Os mais novos. Os mais velhos não, isso é trabalho da 

mulher. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Sim. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA 

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: A igualdade de oportunidades. Não verem a mulher como um ser inferior, infelizmente 

há alguns locais que as mulheres estão num local inferior. O problema dos filhos – 

fazerem de maneira que seja o homem e a mulher que devem sair – e não haver 

discriminação nesse capítulo. Uma das coisas que discrimina muito é a assistência à 

família. Agora, o parto não se pode fazer nada… Hoje em dia - a pessoa tem que ter 

vida pessoal - há o teletrabalho, as pessoas já mandam emails às 2 e 3 da manhã e eu 

acho que isso é péssimo. As pessoas estão sempre ligadas, estão sempre a trabalhar e 

não pode ser. As empresas ganham muito mais se a pessoa estiver descansada e 

tranquila, do que sempre debaixo de tensão. Hoje em dia promove-se muito a tensão, 

as pessoas vivem sob stress constante, há exigências que às vezes são absurdas. As 

pessoas são muito mais dinâmicas, trabalham até muito mais tarde, mas as exigências 

que se estão a promover não são boas para a saúde. Se os empregados estiverem 

satisfeitos, as empresas vão ganhar muito mais. Se houver satisfação no trabalho a 
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pessoa está motivada para aquilo que faz. Se a pessoa não está motivada, e se se sente 

mal, se sente pressionada, não vai ter um bom desempenho. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração? 

R: Acho muito bem. E, até como já referi atrás, as mulheres são muito mais competentes 

que os homens. Principalmente no nosso mundo financeiro, que é maioritariamente de 

homens. Houve uma altura em que havia aí um banco que nem queria mulheres – acho 

que isso é uma coisa absurda. Só para aí há 10, 15 anos começaram a entrar as 

mulheres para esse dito banco – onde se aplicaria completamente esta quota. A quota 

deve-se aplicar em todo o lado, como é óbvio e não só para as mulheres. Por exemplo, 

no banco onde eu trabalho têm uma quota para pessoas com deficiências. Temos lá 

muitas pessoas com deficiências e completamente válidas. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 7 

 

Data: 17 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Em relação ao seu perfil pessoal e á contratação. Que idade tem? 

R: 39 anos. 

P 2: O seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3:  Quantos filhos tem? 

R: Três. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado)? 

R: Mestrado. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou administrativa, nível 8. 
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P 6: O seu contrato de trabalho é … 

R: Efectivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na banca? 

R: Faz para o mês que vem 18. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Em relação à igualdade salarial e progressão na carreira e a conciliação entre 

vida profissional e a vida familiar… Ao longo do seu percurso na banca alguma 

vez se sentiu descriminada a nível salarial ou da progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: E porque razão julga que isso aconteceu? 

R: Essencialmente a disponibilidade que os homens têm não é a mesma que as mulheres 

têm. Logo aí estamos “mortas à cabeça”. Ou isso, ou mulheres sem filhos, são 

preferidas em relação às outras. 

P 10: Na sua opinião que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Acima de tudo é realmente a disponibilidade, as gravidezes e depois o facto de nós 

ficarmos em casa. Eu, por exemplo, tive 3 filhos, o que quer dizer que são 6 anos 

queimados. Seis anos em que sentido? O ano em que a pessoa está grávida - eu como 

tive os filhos todos no natal, o que é que acontece? – é o ano da gravidez, e depois o 

ano a seguir é o que se fica em casa, depois junta-se o mês de férias, quer dizer, é 

mais um “ano queimado”. Se eu tenho três filhos seis anos estão queimados, em 

dezoito, seis foram ao ar. Ou melhor dizendo - o último filho foi há 4 anos - em catorze 

seis anos estavam queimados. E não têm vergonha nenhuma de lho dizer. Mesmo que 

a pessoa em 3 meses pode ter trabalhado mais e melhor do que outros em um ano 

inteiro, mas não chega porque têm logo a justificação do facto de não ter estado. 

P: Mas, se for, por exemplo, o homem, que hoje em dia já pode ficar uma parte do 

tempo… 

R: Não conheço. E olhe que eu lido com milhares de pessoas. Milhares, porque eu sou do 

notário, portanto lido com o edifício inteiro e com as restantes agências, e eu não 

conheço um único homem que tenha usado. Incluindo o meu… (risos). Não conheço, e 

até hoje nunca conheci ninguém na minha vida, nem pessoal nem profissional, que o 

homem tivesse usado essa possibilidade. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 
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R: Sei que existe, e sei que é usado por várias pessoas. Conheço várias pessoas com 

horários diferentes, é porque estão num serviço, nas agências já é mais complicado.  

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Agora não porque eu sou representante sindical, e estou no secretariado do sindicato. 

Mas o normal até essa altura foi trabalho suplementar sem qualquer remuneração, nem 

um minuto, mesmo trabalhando sábados e domingos.  Com regularidade. 

Muita regularidade, diária… 

P 14: De que forma é que esse trabalho suplementar afectava a sua vida? 

R: Andar a pedir aos outros para ir buscar as crianças…, incluindo vizinhos. É, porque as 

escolas têm um limite, e alguém tem que ir buscá-las. Ao fim de, não sei se é uma hora, 

eles chamam a polícia, portanto convém mesmo que alguém vá lá buscá-las (risos). 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de estudante trabalhador? 

R: É respeitado (pausa), como é que eu hei-de explicar… 

É respeitado no papel, uma pessoa sai,… está tudo justificado,… tudo certinho,… mas 

é mal visto. Eu sei porque eu estudei sempre… 

P: E normalmente é mais requisitado por homens ou mulheres? 

R: Acho que é idêntico. 

P 16: Possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, 

nomeadamente assistência aos filhos, ascendentes, descendentes, netos, 

companheiro… 

R: Nunca tive problemas em relação a isso. Sempre que tive que faltar nunca me 

apontaram nada…, mas seja a quem for, mas é a tal história… 

P 17: E quem é que usufrui mais, são os homens ou as mulheres? 

R: Até agora só conheço 100% as mulheres, não conheço nenhum homem que tenha 

ficado em casa com um filho.  Não conheço nenhum homem que tenha ficado em casa 

com um filho, incluindo o meu (risos). A única situação que eu tive até hoje foi 

realmente os filhos e graças a Deus os meus são até saudáveis. Em tantos anos não 

tenho tido muitas faltas. Tenho falta de um vírgula tal por cento ao ano, portanto não 

é quase nada.  

P 18: E existem alguns equipamentos ou soluções de apoio á família? 

R: Não, nada, não há nada. Mas também não temos - se por acaso a criança não tiver 

aulas de manhã ou não tiver aulas á tarde – a criança vai connosco para o trabalho, 

por que estamos no serviço, não estamos ao público, e não se levantam questões 

nenhumas. 

P: E no período de férias? 
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R: As minhas por acaso têm com quem ficar, por isso não tenho esse problema. Mas se 

por acaso fosse preciso, levava-as. Já levei, eu e outras pessoas. Há quem os crie quase 

lá. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Nas promoções por tempo - pelo facto de nos cortarem logo as pernas no ano em que 

nós estamos grávidas, a justificação é porque estamos grávidas; no ano em que temos 

a criança e temos aquelas 2 horas, é por causa disso, portanto esses 2 anos deviam ser 

encurtados nas promoções por antiguidade. Ou seja, antecipar, isto para compensar – 

eu tive os filhos porque prefiro os filhos ao trabalho, mas eu sei de quem prefira o 

trabalho do que os filhos, e por isso não os tem. Isto é um incentivo á desnatalidade 

(risos). O que eu vejo nos colegas é que eles têm incentivos a não ter filhos, as minhas 

colegas, melhor dizendo, a não ter filhos definitivamente. 

A maioria das minhas colegas, da minha idade, estão agora a ter filhos… e só um, claro. 

Ou seja, para se subir um nível é preciso estar 5 ou 6 anos. A pessoa que teve uma 

criança poderia ser 3 ou 4, andar para trás, porque, por muito … 

P: As pessoas que estão em casa por causa da gravidez descontam…? 

R: Não descontam, mas a verdade é que depois, em termos da promoção por mérito, se 

calhar a pessoa iria ter… As promoções por mérito continuam a ser por uma tabela, no 

meu trabalho – este ano és tu, para o ano não sei quem, para o outro ano é não sei 

que mais - se a pessoa tem azar de no seu ano ficar grávida, ou estar com uma criança, 

vai ao ar. Então já só vais por antiguidade. Então se é assim, vamos antecipar, em vez 

de ser 4 ou 5 anos, seja 3 ou 4, porque senão, então não tenho filhos. É o que fazem 

os meus colegas, não os têm, pura e simplesmente. 

Mas eu, como não vivo do meu trabalho, optei pelos filhos. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Considero importante porque vejo um mal necessário. Compreendo que, se calhar, na 

sua razoabilidade, a meritocracia… chapéu. Se calhar existem homens que são melhores 

que aquelas mulheres, mas não são escolhidos, porque elas vão ganhar… Mas 

infelizmente é um mal necessário para se conseguir conquistar alguma coisa. A única 

forma de o conseguir é assim… abrir espaço. Se essa for a forma de abrir caminho… 

que seja. Acho bem. A sociedade tem de mudar, demora é alguns aninhos, uns bons 

aninhos… se calhar já cá não estaremos. 

P: Muito obrigada.  
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ENTREVISTA 8 

 

Data: 18 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 50 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Duas. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 12º ano. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou administrativa, sou nível 9. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sim, sou efectiva. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 26 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Enfim, salarial não propriamente, pelo menos na área, eu estive 20 anos, é assim, eu 

tenho 26 anos de banca e 20 anos foram numa associação mutualista, eu sou do 

Montepio, 20 anos foram numa associação mutualista. A nível salarial não havia 

discriminações, a nível de progressão até certo ponto houve. Houve numa altura em 

que tive uma diretora, uma mulher, que achava que só se podia passar a técnico se 

tivessemos um curso, uma licenciatura, independentemente da pessoa conhecer a 
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fundo o trabalho que estava a fazer ou não, mas como não tinha uma licenciatura 

passar aquela pessoa a técnico já era difícil ao ponto de, pronto, ela ter-me mesmo dito 

isso “porque é que não tira um curso? Porque se tirar um curso”, e eu disse-lhe “mas 

eu se tirar um curso que de certa maneira não me vai dizer grande coisa”. Acabei por 

entrar para a banca como entraram milhentas pessoas, tinha que se ter um trabalho, 

era uma maneira de se entrar, não foi por, propriamente carreira, dizer “eu gosto 

mesmo da banca” não, não foi essa a situação. Disse, mas eu vou tirar um curso que 

não me diz grande coisa e eu, aquilo que eu sei, do trabalho que fazia naquela altura, 

não é o curso que me vai trazer mais valias, para já porque tinha entrado numa fase 

em que nem sequer aviam computadores e em que se fazia tudo à mão uma data de 

situações são feitas papelinho a papelinho para se conseguir fazer uma diferençazinha 

neste caso de cota. É assim, conhecia a fundo o trabalho, pronto nesse aspecto achei 

que houve discriminação porque é assim, colegas que hoje lá tenho que conhecem, que 

depois ainda se mantiveram lá na associação mutualista, conheciam a fundo o trabalho 

que estavam a fazer mas como não tinham um curso entretanto entraram colegas 

novinhos com cursos e que não sabiam nada mas foram logo e técnicos, mas se 

aparecesse um problema para fazer eles ficavam a olhar para aquilo porque não sabiam 

como é que o haviam de resolver, nesse aspecto achei. 

P: Mas independentemente de ser homem ou mulher? Era a questão do curso? 

 Neste caso foram tudo homens, foram homens, por acaso também aconteceu de 

aparecerem mulheres com curso e as mulheres não passaram logo a técnicas, tiveram 

mais dificuldade em passar a técnicas, por acaso nessa situação apercebi-me disso, 

apesar que, como eu digo, eu tive sempre em serviços centrais, eu estive 20 anos, 

depois disso também estive na parte no Banco, há 2 anos e meio é que estou no 

secretariado, é assim, noto, talvez até seja das pessoas que menos diferenças note, 

porque eu acho que a nível da parte comercial essas diferenças são muito maiores, são 

muito mais profundas, do que propriamente nos sitios onde eu estive (central), no 

entanto, como digo, notei essa discriminação. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: 39 anos. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira? (estereótipos ligados à figura da mulher por assistência à família; por 

terem menor disponibilidade para o trabalho fora do horário normal; por terem 

menor capacidade de liderança; por terem menor capacidade de trabalho; ou 

outras). 

R: Não, eu acho que inicialmente, vamos cá ver, e a falar um bocado por mim, eu não sou 

propriamente de liderar, porque há coisas que eu acho que são inatas. É dever da 

pessoa fazer. E acho que estar, uma ou outra pessoa a ter que chamar alguem da sua 

idade ou mais velha e dizer, “Olha desculpa mas tu tens que fazer, quer dizer, tenho 

essa dificuldade. A nível do que é que eu acho, é assim, eu quando entrei para o banco 

era casada sem filhos, eu tinha toda a disponibilidade e mais alguma, ainda por cima 

vivia com os meus sogros, quer dizer nem tinha aquele problema, dizer que se me 

pedissem – “Podes trabalhar até às dez?”, eu trabalhava porque o meu marido poderia 

também estar a fazer serviço até tarde, ou então, se fosse pra casa tinha lá a minha 
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sogra e ela fazia o jantar, não havia aquela situação de dizer, não, tenho que ir para 

casa fazer, e tinha toda a disponibilidade alguma. Eu posso dizer que tive a primeira 

filha, quando tive a minha primeira filha trabalhei até ao dia,- ela nasceu a 12 de julho 

aos 25 minutos, e eu trabalhei até ao dia 10 de julho, e nessa altura fiz - praticamente 

durante a gravidez toda - mais duas horas de trabalho que me foram pagas, não tenho 

ponto nenhum, eu ao fim de 15 dias entrei a contrato para o Banco, ao fim de 15 dias 

estava a fazer horas extraordinárias e pagavam-mas. Mais, naquela altura até, no outro 

dia estava-me a rir porque eu entrei em julho e cheguei a setembro recebi parte da 

distribuição de lucros, e estava contratada, era a contrato, e sinceramente não notei 

qualquer... Depois passado, não chegou bem a dois anos fiquei grávida outra vez que 

as minhas filhas não chegam a ter de 2 anos de diferença, e eu da segunda gravidez 

aconteceu a mesma coisa, a primeira, a Rita, nasceu a 22 de maio e eu trabalhei até 

ao dia 20 de maio, aí também fiz horas mas cheguei para aí ao oitavo mês e fui ter com 

o meu chefe e disse “Olhe, desculpe lá mas deixe de contar comigo, já me sinto muito 

cansada e, é uma coisa eu não outra não tinha nenhum, eu agora chego a casa tenho 

uma que não tem 2 anos tem, por isso com as horas. Pronto, houve ali aquela fase pois 

tive-as muito pequeninas, deixei de ter menos disponibilidade do que o que tinha, 

depois entretanto elas quando começaram aí a ter os seus quatro aninhos, uma tinha 

4 a outra tinha 6, já voltei a ter disponibilidade, mas porqê? – Eu sou daquelas que tive 

muita sorte porque tive muito apoio familiar, vivia em casa dos meus sogros, depois 

tenho os meus pais muito perto, viviam aqui em Lisboa, tinha um grande apoio familiar 

se fosse preciso. Sair mais tarde e mesmo que o meu marido não pudesse que ele era 

militar também não tinha um horário muito rigido ou seja se acontecesse os dois não 

pudermos, eu tinha sempre quem me pudesse ir buscar as filhotas ao colégio, conseguia 

porque tinha esse grande apoio. Agora compreendo, mas cá está, mas houve quem 

dissesse –“Á você agora já não...”, e eu disse –“pois não, eu agora não porque...”. É 

assim, não só tenho duas filhas como também estou mais velha, a idade também já 

não é a mesma e a pessoa vai-se cansando, quer dizer. Por isso acredito que numa 

situação de uma pessoa que não tenha apoio familiar, as mulheres aí são extremamente 

penalizadas. 

P 9: Mas acha que têm menos capacidade que os homens? 

 Não, pelo contrário, é assim, costumo dizer “não sou feminista, eu sou feminina”. É 

assim, acho que uma mulher tem muito mais capacidade que um homem porque uma 

mulher consegue, no meio disto tudo ainda se dividir em ir tomar conta dos filhos e o 

que é certo é que se for um homem concerteza - não digo todos porque hoje em dia 

alguns já aprenderam - durante 15 dias, sozinho, a ir trabalhar, e com um filho ao 

encargo, concerteza, chega-se ao fim dos 15 dias e ou a casa está um caos ou... e se 

puser uma mulher não, a mulher consegue mesmo assim se desdobrar muito mais, não 

é? Agora é provável uma coisa, que ela ande de rastos, anda, porque as pessoas são 

humanas, ambos são humanos.  

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Hoje em dia estou no secretariado, é diferente; na altura em que eu estava na parte 

central (…), vou ser sincera, nunca tive problemas, por exemplo, de precisar de ir á 
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escola das minhas filhas – enquanto elas andavam no colégio havia uma manhã que os 

pais podiam ir – nunca tive problemas. Até cheguei muitas vezes a dizer “eu amanhã 

vou meter ferias porque tenho esta situação assim, assim, assim… e eu vou meter um 

dia de férias”, e do meu chefe dizer: “não metas o dia de férias, faz a manhã mas vem 

trabalhar de tarde porque dá jeito e depois compensas num outro dia, ou depois uma 

outra tarde metes, e depois então aí ficas com o dia completo de férias”. Não tinha 

problemas, era mais rígido, por exemplo, se fossemos ao médico já nos pediam que 

trouxéssemos o comprovativo. Mas havia lá situações que a isso levavam, que depois 

pedissem a todos. Para não haver a discriminação - porque se desconfiava que A, B ou 

C diziam que iam ao médico e não iam - começaram a pedir comprovativos – “então só 

a mim é que me pedem” – e então aí pediam comprovativo… 

P: E pessoas com trabalho a tempo parcial, isenção de horário ou horários 

flexíveis? 

R: Tive duas colegas que pediram horário flexível. Que eu me apercebesse não houve 

problema. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Não, agora já não. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? 

R: Sim. Na altura em que eu exerci, e exerci muito, eram pagas. Não tenho razão de 

queixa. Depois, houve uma ou outra vez que fiquei lá, mas foi por autoria minha - 

porque eu disse “olhe, eu hoje posso ficar aqui?”. E depois aquilo era assim, era em 

Algés, e nós tínhamos 2 autocarros - se bem que se eu quisesse também descia 

apanhava o comboio e vinha – mas como não tinha – nessa altura já era essa a situação, 

já tinha as filhas crescidas – já não havia aquele problema. Nessa altura eu estava 

divorciada e às vezes eu queria acabar o trabalho, queria deixar qualquer coisa queria 

que ficasse ali, e eu dizia “eu hoje vou aqui ficar mais um bocadinho”, mas as vezes era 

uma questão de um quarto de hora. Eu depois acabava por ficar meia hora, ou isso, 

porque ficava à espera do autocarro, porque não me estava a apetecer vir a pé para 

baixo… Mas não era uma situação que fosse o trabalho que me obrigasse, era mais 

porque eu própria queria. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se 

sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? 

R: Sim. Nessa altura tínhamos lá colegas que estavam a estudar, e sim, era respeitado. 

P: Ou são mais as mulheres/ ou mais os homens? 

R: Por acaso na USP tivemos duas vezes, tive um rapaz e muito pouco tempo depois foi 

uma colega. 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 148 de 226 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Dos casos que assisti com certeza poderei… - em certas coisas sou um caso um 

bocadinho um caso atípico – nos onde eu estive eram condescendentes a assa situação. 

Só assisti a uma situação de uma colega, que até tinha sido chefia, que não foram tão 

condescendentes e que tentaram, de certo modo dificultar a vida numa altura em que 

ela pediu uma assistência á família, para os pais, apesar dela ser filha única, mas porque 

era uma situação… Eu posso dizer que essa colega – não trabalhei muitos anos com 

ela, trabalhei para aí dois anos – e eu lembro-me que era habitual á 2ª feira ficar 

doente, era muito habitual vir de férias, trabalhava o 1º dia, no 2º dia ficava doente, 

se não ficava ela doente ficava a filha, era uma situação, apesar de que foi uma das 

pessoas que pediu para entrar mais tarde e sair mais tarde, mas era uma situação 

complicada. De tal maneira que ela hoje em dia até já não está no banco, pediu 

suspensão do contrato. (…) e ela acabou por pedir suspensão do contrato. (…) 

Inicialmente ela tinha ali um certo conflito entre o director, depois entre o director e a 

chefia acima dela. Entretanto o director ficou de baixa, mas ela ali com a chefia…, 

depois mudou de sítio. Dizia maravilhas do sítio onde estava, mas pelos vistos as coisas 

não devem ter sido assim tão lineares  e ela acabou por pedir suspensão do contrato. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Dos casos que eu conheço são mulheres. Se bem que hoje em dia também já começa 

a ser… homens. (…) Eu tenho um primo que trabalha na CGD e também já tem 

acontecido ser ele a pedir uma ou outra vez. Com uma situação que tive houve uma 

altura que foi o meu marido que pediu assistência á família, porque eu tive uma com 

varicela e depois, logo na semana a seguir ficou a outra, quando foi da outra foi o pai 

que acabou por pedir assistência á família. Mas por norma era mais eu. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais?  

R: Não. Dão-nos subsídio infantil, subsídios, subsídio para estudo. O que tem…, tem os 

serviços sociais que nas férias de natal e da páscoa proporcionam actividades. Dantes 

era só mesmo nas férias que havia as colonias, mas de alguns anos a esta parte já 

começa a ser na páscoa e no natal. Têm estado cada vez a arranjar mais actividades, 

para os filhos dos empregados, nos tempos de férias.  

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Se admitirmos feminino/masculino, “o masculino tem mais facilidade”, mas mesmo 

dentro do masculino há uns masculinos que têm mais facilidade que outros. Quer dizer, 

isto tem começar tudo inicialmente por o bom senso das pessoas a formação das 

pessoas que estão nos lugares de chefias e de escolha, nos lugares de topo. E começar 
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a haver um sistema de notações que seja coerente e translucido para as pessoas 

poderem analisar. Eu vejo, no banco onde estou - dantes nós tínhamos as notações e 

chegava ao fim e sabia qual era a média - hoje aquilo é uma confusão, porque não se 

percebe, porque depois vem lá mais umas médias não sei de onde, e depois aquilo dá 

uma média que é assim uma coisa muito esquisita – porque é do grupo, e é da secção, 

e é da direcção – e quando a pessoa vai a ver tem umas notas, e depois a média 

aparece com um numero totalmente diferente em relação às notas que teve, é assim 

muito… 

Acho que, essencialmente, as pessoas têm que começar a ter uma educação de cultura 

um bocadinho diferente. Leva muito tempo, mas tem de se começar por algum lado. 

(…) Se houver uma igualdade de os homens também poderem, ou começarem também, 

a participar mais – porque já se começa a ver muitos colegas a perguntar se podem, 

no tempo de licença de parto, serem eles a ficarem com o que têm direito, à licença de 

parto – começando os homens a participar mais nessas actividades, as mulheres 

começam a ter umas hipóteses maiores, porque começa a ser equivalente o trabalho 

entre ambos. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral?  

R: Eu acho que sim. Acho que é importante, apesar que, por acaso no meu banco não há 

mulheres na administração mas temos várias directoras de 1ª linha. Temos bastantes 

directoras de 1ª linha, nos recursos humanos é uma directora, numa área comercial de 

Lisboa, que será a mais importante, era um director, mas ele foi para fora e ela subiu.  

Por outro lado, também às vezes penso que há muitas mulheres que quando chegam 

a cargos de chefia é que deixam de pensar como mulheres e passam a pensar como 

homens, e aí são piores do que os homens. Isto é a minha opinião, por mais que a 

gente queira homens e mulheres não são iguais. Não são. Devemos ter termos de 

igualdade mas não somos iguais. E, muitas vezes as mulheres, quando chegam aos 

cargos de chefia são muito piores que os homens, pensam ainda pior que os homens. 

Enquanto os homens têm tendência a ser mais companheiros, as mulheres têm mais 

tendência a serem rivais. 

P: Muito obrigada. 

 

 

  



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 150 de 226 

ENTREVISTA 9 

 

Data: 19 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 61 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Curso Superior de Gestão Bancária. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 2, administrativa. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectiva. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 33 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Vou-lhe dar a minha perspetiva daquilo que foi na realidade e aquilo que me 

transmitiram. 
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Não fui assim muito discriminada porque cada vez que eu pedia para me ir embora da 

área onde estava, na contabilidade, me promoveram. Também me prometeram que se 

eu tivesse o curso superior iria para Técnica. Por isso eu tirei o curso, não fui a Técnica, 

subi até ao 10, porque era necessária na área onde eu estava e no trabalho que 

realizava. Mas também não fui a técnica nem fui promovida porque havia outros colegas 

que iam. As promoções que me deram era porque também as merecia - era capaz de 

lá estar desde que nascesse o dia até que acabasse o dia - e era uma maneira de não 

me deixarem ir embora. A justificação que me deram por eu não ser promovida era que 

na área da contabilidade não havia técnicos – mentira – e que era necessário o curso. 

Outra das justificações era que se eu não tivesse o curso não podia ir ao nível 10. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: As mulheres não são promovidas porque normalmente as grandes chefias são sempre 

homens. Dão preferência aos homens porque acham que têm mais disponibilidade. Há 

o problema de que as mulheres quando engravidam vão faltar muito tempo, apesar 

actualmente já há homens a tirarem períodos de paternidade, já não há um conflito tão 

grande mas continua ainda haver. Há chefes – talvez os mais antigos – que acham que 

a mulher, porque engravida, perde qualidades. E se nós avaliarmos, normalmente as 

mulheres quando engravidam ou têm filhos tentam fazer mais e serem melhores que 

os homens. Os homens não avaliam essa situação. Também temos o caso de algumas 

mulheres, que são chefes, são piores para as colegas mulheres do que para os homens. 

Por vezes há mulheres que são discriminatórias em relação às próprias mulheres – não 

sei se é por medo que elas lhe possam fazer frente, possam subir, possam ser melhores 

que elas. Nota isso actualmente na banca. Eu falo disso com conhecimento de causa. 

Estive muito tempo, durante 30 anos, no local de trabalho, e agora estou numa área 

em que lido com quase todo o tipo de pessoas, tanto colegas que já foram directoras e 

de um momento para o outro foram encostadas, porque quem veio para directora, 

acima delas, eram mulheres e elas foram desviadas, deram lugar a outras pessoas, 

neste caso homens. Por isso é que eu digo que se nota uma maior discriminação, por 

vezes, em relação a chefes mulheres. O que não devia ser. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: No local onde estou não tenho qualquer problema de horário. Mas estou a falar também 

em relação ao conhecimento de causa geral do banco,  porque tenho conhecimento de 

várias zonas do banco porque lido com várias colegas, ando muito por balcões, ando 

muito por fora. 

Nota-se que as pessoas que são mais ou menos da minha idade são mais rígidas com 

o horário, talvez porque o tempo lhes ensinou. Em relação aos jovens vejo que a maior 

parte cedem mais às pressões, ficam lá depois das horas, não registam horas 

extraordinárias e que quando são alertados ou são chamados á atenção eles dizem que 

isso não interessa. Em relação a esse caso eu vejo assim, que se calhar não interessa, 

se eu estivesse no lugar deles e a idade deles também pensava assim. Eles esquecem-

se é que com as novas actualizações de contrato, actual nível de vida e de trabalho, as 
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pessoas estão a perder regalias e estão a perder… A malta nova, porque quer agarrar 

trabalho, e não agarra porque – nós sabemos que a maior parte deles tem contratos 

de 6 meses e ao fim de 6 meses vão-se embora para virem outros – ao nível das 

empresas terem aqueles acordos de terem estagiários e que têm que estar a renovar, 

eles acabam por não ficar no local de trabalho. Acabam por só ter uma experiência, e 

os que entram com contratos de 2/3 anos nunca têm uma segurança, então eles 

obrigam-se a isso. As regalias que adquirimos estão-se todas a perder. E eles, só um 

dia mais tarde quando se aperceberem daquilo que perderam, é que eles se calhar vão 

lutar. Eles agora deviam garantir – não estou a favor de greves – mas havia de uma 

maneira de garantir…  não se deixar ficar lá até às 8/9 horas da noite. Muitas das vezes 

quando nós contactamos os gerentes dos balcões eles dizem ‘’mas eles só ficam cá 

porque querem’’. Inclusivamente há gerentes e directores que dizem que as pessoas 

têm que trabalhar nas 8 horas, se não o fizeram nas 8 horas, não são bons funcionários. 

Consoante esta conversa dos directores e dos gerentes, a malta fica lá depois das 

16h30m é porque não trabalhou durante o dia. E eles não vêm isso, infelizmente, e é 

de lamentar. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Não. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Actualmente não, mas sempre que fiz trabalho suplementar a minha direcção pagava. 

O que não sucede actualmente, apesar de o director de recursos humanos dizer que 

cumpre – eu acredito até – só que depois os directores intermédios não apresentam 

custos - porque quanto menos custos apresentarem na sua área mostra que têm mais 

lucros mas menos prejuízos. É esse o conceito que eu acho que está mal. (…) 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Actualmente não. Não recebo trabalho extraordinário, não faço trabalho extraordinário. 

(…) 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Desde que a pessoa apresente justificativo para isso, no banco, as pessoas têm direito 

a horário. Podem, á posteriori, ser penalizados em níveis, por não serem promovidos, 

prémios de antiguidade, serem penalizados, subsídios, podem vir a ser. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Por homens. As mulheres têm mais receios. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 
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R: As pessoas dizem que sim, e facilitam isso, mas se calhar não é bem assim porque 

depois - há as tais, não é represálias mas um bocadinho de… - quando é a altura das 

promoções enquanto um que nunca faltou é capaz de ter uma avaliação de 6 ou 7, o 

que faltou para assistir á mãe, ou ao pai, ou á família, tem uma avaliação de 3. (‘’mas 

então eu sou boa e…´´ ‘’pois mas você esteve ausente cerca de seis meses’’). 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Normalmente são as mulheres que faltam mais, mas na conjuntura actual há muitos 

homens que já pedem para dar assistência aos filhos. Porque as mulheres têm 

empregos que não têm essa facilidade – se calhar estão com contratos a prazo – e eles 

como estão numa empresa ou num emprego com mais garantias faltam mais, mas, é 

ela por ela. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÃO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Igualdade deve ser sempre. Nós mulheres, por vezes, somos as próprias a por a questão 

de que ‘’’há só porque sou mulher’’. A parte do patronato não devia fazer essa distinção 

porque tanto mulheres como homens trabalham da mesma maneira. Acho que as 

mulheres são melhores trabalhadoras do que os homens. Há homens perfeitos, mas as 

mulheres tentam sempre dar o seu melhor não só para demonstrarem as suas 

capacidades, como sabem gerir, muitas vezes melhor, o trabalho. Sabem conciliar o 

trabalho e tentam, quando faltam, tentam cumpri-lo de outra maneira. As mulheres 

têm muito mais capacidades que os homens nesse aspecto e acho que não deviam ser 

contabilizadas as horas que as mulheres faltam. A mulher devia ser avaliada pelo seu 

trabalho, não ser considerada pelas faltas que dá (ou porque tem que ir tratar da 

família, ou porque se ausenta mais ou porque vai ao médico). Não devia pelas faltas, 

mas sim pelo trabalho que executa. Acho que não é isso que acontece. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: O que me está a querer dizer é que eles aumentaram a quota das mulheres em 

determinadas… Concordo plenamente. Quanto a mim até devia ser 50%, mas temos 

que ir a pouco e pouco. 

Muito obrigada.  
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ENTREVISTA 10 

 

Data: 19 de Dezembro 2014 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 57. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Uma filha. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Mestrado. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou técnica superior, nível 13 do Banco de Portugal. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efetivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Entrei para o banco há 32 anos, 32 ou 33, até já me perdi, 33 aliás, não, minto, 32. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 
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R: Sim, algumas vezes. Penso que isso hoje em dia nota-se menos, já menos do que hà 

uns anos atrás. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Porque notava-se nitidamente que as oportunidades eram dadas mais aos homens do 

que propriamente às mulheres, havia de facto essa… E como digo, hoje em dia já se 

nota menos, já é mais equilibrado, mas há uns anos atrás notava-se bastante essa 

discrepância. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não, menor capacidade de liderança e capacidade de trabalho não, aliás pelo contrário, 

porque acho que uma mulher que tem que trabalhar por vezes mais, às vezes 12 horas 

ou, algumas até trabalham mais do que isso e depois ainda têm que ir para casa e 

tratar da família, portanto não se pode falar de falta de capacidade de trabalho. De 

liderança também não me parece, parece-me mais que é de facto aquelas situações 

que acabam por condicionar um pouco, por vezes, a disponibilidade, digamos assim, 

das mulheres, como aquelas que focou, nomeadamente a questão da maternidade, às 

vezes ter que sair mais cedo para dar assistência, sair mais cedo ou faltar até, porque 

muitas vezes o que se verifica nas famílias é que muitas vezes a mulher acaba por se 

sacrificar, ou seja, dar mais essa liberdade ao marido, naquela: “Tens tu a tua carreira”. 

Acho que há um pouco esta… ou pelo menos havia, hoje em dia não sei se haverá tanto 

essa maneira de estar, mas havia muito essa cultura da mulher se sacrificar.  

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim, isso há. 

P: É exercida mais por homens ou por mulheres? 

R: Eu penso que é mais ou menos por igual. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Neste momento, como eu estou destacada a tempo inteiro para o sindicato essa 

questão não se coloca, mas já fiz muito. Com alguma regularidade, havia alguma 

necessidade de regularmente recorrer. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não, a maior parte das vezes não. Mas é assim também ninguém me obrigava, mas 

havia muitas vezes essa necessidade. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Pois, lá está, atualmente… Posso responder, às vezes, mesmo estando no sindicato há 

essa necessidade. Às vezes transtorna. 
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P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. 

P 15: São mais os homens ou as mulheres que usufruem? 

R: É equilibrado. Nesse aspeto o banco respeita as leis portanto não há problema. Às vezes 

há é, ao nível das chefias, alguns entraves. Isso aconteceu comigo. Por exemplo quando 

quis tirar o mestrado, a minha chefia na altura tentou-me convencer de que tinha que 

tirar férias, dispensas… E eu disse: não desculpem, há uma lei, há o estatuto estudante-

trabalhador portanto o banco só tem é que respeitar. Mas portanto isto não seria a nível 

do banco, é geral, mas às vezes há determinadas chefias que tentam entravar um pouco 

o processo. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim, eu penso que sim. Mas mais uma vez depende muito também dos serviços. Por 

vezes há serviços que é mais complicado isso acontecer, nomeadamente aqueles que 

trabalham por turnos ou que tenham que estar em determinadas horas, eu não tenho 

a noção mas provavelmente haverá mais essa dificuldade em conciliar. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Eu penso que aí serão mais as mulheres, talvez. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Eu acho que uma… Mas lá está, isto as instituições também não podem impor – mas, 

penso que, talvez se houvesse acções de sensibilização no sentido de mostrar que a 

instituição está aberta tanto a que sejam as mulheres como os homens a usufruir, por 

exemplo, dos direitos, nomeadamente até direitos de maternidade e paternidade, que 

hoje são muito mais alargados. Aí talvez ajudasse também um pouco, pelo menos para 

eles terem aquela… Acho que havendo uma abertura por parte da instituição também 

é muito mais fácil por parte do trabalhador assumir – porque nós sabemos que muitas 

vezes as pessoas têm vontade mas têm falta de coragem, têm medo de ser prejudicadas 

– portanto eu penso que aí a instituição, nesse aspecto, podia de facto ajudar dando 

alguma abertura e fazendo acções de sensibilização. Isto pelo menos seria importante, 

as pessoas saberem que não ficariam prejudicadas. 
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P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Eu muito sinceramente não gosto muito de quotas. Quando se impõem quotas é porque 

há qualquer coisa que está errada e não é aceite naturalmente. Eu acho que isto devia 

ser algo natural. Eu acho que as mulheres ao estarem a lutar por uma igualdade é 

porque ela não existe. A partir do momento em que não tivesse que haver esse tipo de 

medidas era o ideal, quer dizer que as desigualdades não existiam. 

Muito sinceramente acho bem se tiver que ser assim, um bocado forçado, acho bem 

que sim, que se forcem as quotas. Para mim o ideal era não existirem quotas, porque 

aí assumia-se que as coisas eram assim naturalmente, não havia essa necessidade. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 11 

 

Data: 15 de Janeiro 2015 

Local: Vila Franca de Xira 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade: 

R: 37 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Tenho uma filha. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Tenho uma licenciatura. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou administrativa, nível 7. 
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P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo) é efectivo? 

R: Sim. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 12. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Por ser mulher e algumas vezes por ser mãe, e por ter de faltar algumas vezes algumas 

vezes para prestar assistência á minha filha. 

P: E de que forma é que foi penalizada? 

R: Foram-me ditas coisas desagradáveis. Penalizada não posso dizer que tenha sido, mas 

se calhar a progressão na carreira não tem sido também aquela que eu desejaria ou 

aquela que eu acho que tenha competências para isso. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não, eu penso que tem a ver - daquilo que eu vejo, porque não falo só por mim, estou 

a falar do cenário que vejo, ou que tenho vivenciado – essencialmente por sermos 

mães. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim. Isenção de horário não. O banco está neste momento muito receptivo a licenças 

sem vencimento e a redução de horário. Quer a nível de redução de dias semanal – 

sempre que a pessoa pode fazer menos ‘’x’’ dias por semana – ou a nível diário – reduzir 

mesmo o horário só a nível diário – ou então licença sem vencimento. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Todos os dias, tirando algum caso muito pontual. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 
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R: Sim. É um trabalho que não é fácil. Que exige algum esforço a nível do intelecto, não a 

nível físico mas a nível do intelecto. A pessoa chega muito cansada a casa e sem 

predisposição para fazer uma série de coisas. Como neste momento estou sozinha, e 

apenas tenho a minha filha alguns dias, não posso dizer que isso tenha um serio impacto 

na atenção que lhe dou, e nos dias em que estou com ela não tenho o mínimo de 

problema em sair á hora que devo sair e dedicar-me exclusivamente a ela. Mas sim, 

não chego a casa todos os dias com a vontade que deveria ter para certas e 

determinadas coisas, nem que seja relaxar e ler um livro. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se 

sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Vamos só esclarecer uma coisa, no local onde trabalho, não é no balcão, no banco - 

aqui no balcão não tenho ninguém com o estatuto de trabalhador-estudante. 

No banco já aconteceu, com certos colegas que eu conheço, situações desagradáveis, 

quer não lhes permitirem tirar os dias a que têm direito antes dos exames, quer a não 

darem o próprio dia do exame, tendo as pessoas que marcar férias. 

Se tem a ver com o banco? Não acredito. Acho que aqui tem mesmo a ver com o facto 

de estarmos em agência e tem a ver com a postura do gerente. Até porque o próprio 

banco estimula e dá um subsídio. Portanto não me parece que seja do conhecimento 

dos recursos humanos, do banco, que isto acontece. Mas as pessoas acabam por ter 

receio, estão ali, vivem todos os dias com aquela pessoa e há medo. 

P: Sabe se são mais os  homens a beneficiar ou se é idêntico?  

R: Não, não tenho ideia. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Mais uma vez, aqui tem que haver uma distinção entre o que é uma realidade no balcão 

- onde eu estou presentemente - e o banco, ou melhor, o banco e a outra rede de 

balcões. Isso vai muito da gerência e da própria pessoa. O que eu noto é que há ainda 

muito desconhecimento das próprias pessoas, ou por desinteresse – que me parece 

que seja o caso – ou por receio. Eu conheço alguns colegas que quando os filhos estão 

doentes metem férias, e uns porque nem sequer conheciam que existe o direito á 

assistência á família. Aqui neste balcão ainda não senti nenhum problema, também se 

calhar porque os anos que tenho disto e a força reivindicativa que eu tenho, e se calhar 

algum conhecimento que tenho em termos de legislação. Há coisas que eu não 

pergunto se ‘’posso’’ e eu sei que há pessoas que o fazem – eu digo ‘’eu tenho que’’ ou 

‘’vai acontecer isto’’, ´´eu sexta-feira saio às 2h porque tenho que ir com a minha filha 

ao médico´´ - não peço autorização, porque ninguém me a tem que dar. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: São as mulheres. 
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. Que sirva para mim, não. Os meus colegas, no balcão, também não. Todos 

moramos longe e os filhos ficam próximo de casa, porque faz mais sentido. Nós hoje 

estamos aqui, amanhã estamos ali, mas a casa é sempre ‘’aquela’’, e correr o risco de 

ter uma criança na escola aqui, ou num Atl aqui, ou seja o que for, depois, daqui a um 

mês estarmos a ir trabalhar para Lisboa – eu venho de Lisboa para vir para aqui 

trabalhar – não dá, não faz sentido. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Não há. Não, porque tudo o que possa ser feito vai ser contornado de outra forma, vai 

ser desculpado de outra forma. Vê-se isso com as promoções obrigatórias por mérito. 

Nas promoções obrigatórias por mérito são encaixadas todas as promoções obrigatórias 

que vão acontecer naquele ano. Mas isso é a minha opinião, se calhar estou a ser muito 

negativa. Não vejo que se possa - exigir uma quota, em termos percentuais? - eu sei 

que isso é debatido pela comissão de trabalhadores em termos percentuais, porque 

existe efectivamente no banco uma diferença de género em termos das promoções 

obrigatórias  por mérito – que é a mesma coisa que a progressão na carreira – e não 

adianta porque há sempre o argumento de que o universo assim o justifica, as 

competências da pessoa assim o justificam, todas as promoções têm uma razão de ser, 

está tudo sustentado, a avaliação está sustentada… Não me parece que haja nada a 

fazer. É uma simples mudança de mentalidade e o olharem para as pessoas de igual 

modo. Eu penso que no nosso país ainda ninguém está preparado para isso. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Sim. Não me parece que haja diferenças de competências baseadas no género, todos 

temos o nosso cérebro, todos nós o desenvolvemos e pensamos, todos poderemos ser 

inteligentes, não me parece que isso mude com o género. Como presumo que as 

empresas tenham homens e mulheres – se bem que há empresas que há uns anos 

atrás não admitiam mulheres, ou se admitiam era uma coisa muito bem fundamentada 

e porque tinha mesmo  que ser – agora, se as mulheres estão lá e trabalham, 

seguramente que vai haver alguém com competências para isso. 

Parece-me bem. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 12 

 

Data: 21 de Janeiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 32 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Licenciatura e estou neste momento a fazer o mestrado. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou categoria não especificada e nível remuneratório 6 do ACT. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Oito. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Tendo em conta uma relação de Géneros? Não, nunca senti. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R:  
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P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não concordo que exista, pelo menos no local onde eu trabalho. Acho que o maior 

problema que continua a haver ainda é, talvez um pouco, assédio sexual. Mesmo que 

não seja uma coisa maliciosa há sempre umas piadas, há sempre muito o estereótipo 

da ´´carinha bonita´´. 

P: E acha que isso perturba a progressão na carreira? 

R: Acho. Se a pessoa não souber viver com isso, perturba claro. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma?  

R: Na minha direcção não conheço casos, sei que há outros casos dentro do grupo - de 

flexibilidade trabalho, por crianças doentes, de trabalho em casa – mas na minha 

direcção, não. Possibilita-se mas não alargando muito o âmbito. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Não. 

P 13: Mas as horas de trabalho suplementar são pagas? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R:  

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É. 

P: São mais as mulheres ou os homens, ou é em idêntica proporção? 

R: Eu acho que é idêntica a proporção. Posso-lhe dizer que eu não usufruo porque acho 

que, isso sim, prejudica em termos de progressão de carreira. Não a questão do sexo, 

mas essas questões. É permitido esse estatuto mas eu acho que há de facto uma 

marginalização. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: É misto. 
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Como eu não sinto, de facto, que haja essa diferença e acho que tenho a sorte de estar 

num sítio onde as pessoas são promovidas por mérito, não... Não há muito aquela 

questão do “clube de homens”. Noutras Direcções eu não tenho essa sensibilidade, mas 

sei que nesta direcção não sinto isso. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Eu acho que, desde o momento em que tem que haver uma medida dessas, já estamos 

mal. No entanto, é óbvio que, depois as mulheres lá dentro terão que dar provas de si, 

terão que mostrar a sua capacidade, isso então sim facilita o “elas serem vistas como 

iguais”. Também acho que pode haver o reverso da medalha e elas serem olhadas como 

“são umas  coitadinhas que tiveram que ter quotas para estar aqui” Eu prefiro não ter 

medidas dessas. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 13 

 

Data: 21 de Janeiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 38 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Tenho frequência universitária. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Neste momento sou administrativa e tenho o nível 7. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: É sem termo, no entanto neste momento tenho um contrato de cedência, estou a 

prestar serviços para uma empresa do grupo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 13 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim.  

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu?  
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R: Em primeiro lugar foi pelo facto de ter sido mãe, na altura em que entrei para o banco. 

Apesar de não me ter sido vedada a efectividade tive alguma coação moral, por assim 

dizer, após ter sido mãe, ou seja, acabei por não usufruir de tudo o que tinha direito 

após a gravidez. Houve algumas situações que poderia ter ficado - com as benesses 

que a lei permite quando a pessoa é mãe - e abdiquei por uma promoção. Teve que 

ser, senão era complicado. Não ao nível de efectividade porque na altura eu não escondi 

nada – estava a fazer um tratamento para engravidar – e foi precisamente na altura 

em que ia a assinar o contrato que soube que estava grávida (…) e disseram que isso 

não iria implicar, não ia estar em causa a minha efectividade e que continuaria a exercer 

a minha função. Depois verificou-se que eu teria que trabalhar, ter o mesmo horário 

que os outros, para poder ter alguma benesse, uma promoção neste caso. Acabei por 

abdicar de tirar o tempo regulamentar com o meu filho para poder dar à profissão aquilo 

que eles queriam. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Eu acho que a mulher tem exatamente a mesma capacidade que o homem, no entanto 

na minha geração o pai não ficava em casa com o filho. Se queríamos ser mães, - na 

altura a idade assim o permitiu, eu queria engravidar, queria ser uma mãe jovem – das 

duas uma, ou era mãe ou prosseguia com a minha vida profissional, e sabia que iria ter 

que abdicar de muita coisa, e assim foi. Tive que abdicar de ser mãe no início, mas 

depois achei que ser mãe era mais importante e então acabei por não abdicar de tudo 

o que tinha direito. Acabei por ser sempre penalizada por ter que dar assistência ao 

meu filho. Hoje em dia já não é tanto assim porque o pai já pode ficar em casa, já tem 

esse direito e já há muitos homens que ficam, no entanto penso que continua a ser a 

mãe que dá o apoio familiar ao nível dos filhos - quando a criança fica doente 

normalmente é sempre a mãe – mas hoje em dia os pais também ficam.  

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma?  

R: Nunca é bem visto, apesar de isso ter a ver com a chefia. Há as chefias que veem isso 

como fazer parte da vida de uma mãe e há outros que não são tão flexíveis a esse 

ponto, que acham que dar assistência a um filho poderiam ser os avós, não pensam 

que a pessoa poderia não ter pais disponíveis, familiares disponíveis, que é o meu caso 

(…). Acho que efectivamente depende das chefias. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? 

R: Infelizmente. Diariamente. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 
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R: Com certeza. Porque vou buscar o meu filho tardíssimo à escola, porque vivo longe, 

porque tenho que apanhar os transportes publico, enfim, acaba por prejudicar na 

medida em que o meu filho está praticamente 12h na escola sem necessidade. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É, neste momento é. 

P: São mais as mulheres ou os homens, ou é em idêntica proporção? 

R: Não sei. Daquilo que tenho conhecimento, no meu gabinete, no meu departamento, 

não sei se há mais alguém a não ser eu. O meu é respeitado, mas também faço por 

isso. Tenho tudo justificado, sei perfeitamente com que cláusulas é que tenho direito, 

as cláusulas relativamente ao estatuto de trabalhador-estudante que posso utilizar e 

sempre que tenho exames tiro o dia anterior e o dia do exame, com a devida 

justificação. Não razões de queixa, não tenho tido problemas em marcar dias para 

exame ou preparação para exame. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Penso que isso tem tudo a ver com a chefia. Neste momento não tenho razões de 

queixa. 

Já tive - durante estes 13 anos – actualmente não posso dizer que tenha razões de 

queixa, no entanto já passei por isso e realmente a maioria das chefias não é susceptível 

de criar alguma flexibilidade no caso de faltas por assistência à família, por faltas por 

doença… Em geral, eu acho que não há muita flexibilidade. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Penso que são as mulheres. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não, que eu saiba, não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Eu acho que as chefias têm que estar cientes de que quem tem filhos tem sempre que 

ter alguma flexibilidade de horário (…). Não sei que medidas é que podem vir a 

beneficiar as mulheres, nestes casos, no fundo vai continuar sempre a haver as faltas 

para assistência à família, se calhar mais dia, menos dia os homens vão ter que também 

passar a faltar (…). 
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P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Com certeza que sim. As mulheres têm tantas capacidades como os homens, ou até 

mais. Não considero que a mulher seja uma ser inferior, nunca. (…) Eu acho que uma 

mulher chega tão bem a um lugar de chefia, ou mesmo de soberania, tão bem como 

um homem. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 14 

 

Data: 26 de Janeiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 52. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Duas meninas. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Licenciatura em Gestão Financeira. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 11. A categoria é gerente, só que desempenho as funções de subgerente, neste 

momento. 

Eu tenho categoria profissional de gerente, mas neste momento não estou a 

desempenhar essa função, porque o banco precisou de mim para desempenhar outra 

função. (…) O banco pode solicitar a nossa colaboração no sentido de desempenharmos 
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funções diferentes daquelas, com a nossa concordância, (…) podendo depois voltar a 

exercer essas categorias na mesma. Isto aqui é um acordo entre as partes. (…) 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Aqui neste banco estou há 20 anos e trabalhei na CGD 4 anos, portanto há 24 anos. 

(…) 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira?  

R: Sim.  

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Hoje em dia não há essas diferenças - tanto os homens como as mulheres lutam por 

algo, e se forem eficazes, ser homem ou mulher não é impeditivo - antigamente sim. 

Quando eu entrei para a banca havia muitos directores e pessoas de chefia que 

achavam que as mulheres não eram para irem para as reuniões com os clientes e 

fazerem negócios, as mulheres eram para estarem na secretária, a tirar fotocópias a 

fazer os relatórios deles, eram para fazer um serviço mais operacional, não este tipo de 

actividade. Hoje em dia não, mas naquela altura sim, eu senti isso. Houve uma altura 

que o meu director me propôs (…) para ser subgerente, fui para subgerente, mais tarde 

queriam-me propor para gerente o director na altura não deixou e só não deixou porque 

eu era mulher. (…) Nessa altura senti, mas eram outros tempos, hoje isso não acontece, 

pelo menos na instituição onde trabalho. (…) 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Desde que uma pessoa lute por uma carreira e queira progredir, pode progredir sempre. 

Agora, nós mulheres, temos que abdicar de algumas coisas se queremos progredir na 

carreira. (…) Uma pessoa se quer progredir na carreira não pode ter horários, e ao não 

poder ter horários tem que conjugar a sua vida pessoal e familiar de maneira a não 

prejudicar a instituição, mas ajustá-la de maneira a conseguir fazer tudo. Se eu tiver a 

minha filha doente e precisar de faltar, pois falto, nunca ninguém chama a atenção 

aqui. (…) 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma?  

R: Tempo parcial não, mas flexível sim. Eu tenho horário flexível e tenho isenção de horário.  

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 
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R: Eu não tenho horas extra porque tenho isenção de horário. 

P: Mas normalmente trabalha fora de horas? 

R: Não trabalho das 8h30 às 16h30, nem eu nem ninguém, hoje em dia. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: As horas são pagas porque eu tenho isenção de horário. (…) 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Não, nunca transtornou… 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Ignoro. 

P 15: Quem é que recorre mais a ele, são as mulheres, ou os homens? 

R: Agora não tenho tido a experiência porque normalmente os miúdos que entram são 

todos já licenciados. Anteriormente, já há muitos anos, tive miúdos que andavam a 

estudar na universidade e era-lhes dado o dia para irem fazer o exame. (…) 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: É idêntico, embora acho que agora, se calhar, há mais homens a usufruir dela. (…) 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. (…) No banco onde trabalho não há, temos no sindicato. (…) 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Eu acho que hoje em dia já não existe essa diferença entre homens e mulheres. (…) se 

você entrar para um lugar na banca, em conjunto com um homem, vão avaliar talvez 

a conversa, o tipo de atitude, a entrevista, vão avaliar alguns pontos para escolherem, 

mas não vão avaliar se é homem ou mulher… Até para a administração. Até para fazer 

parte do conselho de administração, já há mulheres, nós no banco temos mulheres no 

conselho de administração. (…) 
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P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Não devia estar regulamentado, isso devia ser um direito adquirido. Não devia ser 

preciso regulamentar as coisas. Quando se está a regulamentar quer dizer que se está 

a obrigar, a exigir – e não deveria ser - deveria ser natural. Não sou muito apologista 

de que as pessoas sejam obrigadas a fazer seja o que for. (…) Isso quer dizer que os 

alemães têm a mentalidade e a visão de que as mulheres são para estar em casa, por 

isso é que estão a adoptar essa medida. Se eles tivessem mente aberta e considerassem 

que os homens e as mulheres têm igualdades (…) não precisavam de estar a 

regulamentar isso assim (…) as coisas aconteciam naturalmente. (…) 

P: Muito obrigada. 

 

 

 

ENTREVISTA 15 

Data: 29 de Janeiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas 

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 38 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Segundo ano de faculdade. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Subgerente de área comercial, nível 11. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 
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R: sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Vinte, vou fazer 21. (…)  

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira?  

R: Sim e tenho aqui um processo que prova isso mesmo. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Porque fui mãe. Eu era solteira quando entrei no Montepio, tinha 18 anos, era muito 

jovem - durante 17 anos não tive filhos, só fui mãe aos 33 anos - sempre vesti a 

camisola, era uma workaholic, (…) mas fazia-o porque era muito empenhada com os 

clientes, com a equipa. Fazia-o porque queria, ninguém me obrigava a estar tantas 

horas ali. (…) Quando fui mãe resolvi – eu fui mãe em 2010 e tinha saído em 2009 a 

lei que nos permitia mais 3 meses, que é a licença alargada – eu fui a 2ª mulher no 

Montepio a optar por isso. Houve uma 1ª que foi a pioneira, e eu fui a 2ª, e o Montepio 

viu aquilo com muito maus olhos. Dos 5 meses mais as férias, tirei mais 3 meses de 

licença alargada. Embora esteja previsto na lei, e é um direito nosso, e nós só 

recebermos 25% do ordenado ao escolhermos esta opção, (…) o Banco não me deu 

um prémio - que era um bónus anual para todos os colegas - e entendeu não me dar 

porque eu estive ausente. Estive ausente por maternidade, quando tive um historial 

para trás, de 17 anos de empenho total à casa. (…) O Sr. Director Comercial disse-me 

que eu tinha estado ausente - não interessava por que motivo é que era - tinha estado 

ausente, não recebia o bónus. (…) O único problema que tive foi este, quando fui mãe. 

(…) 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira? (estereótipos ligados à figura da mulher por assistência à família; por 

terem menor disponibilidade para o trabalho fora do horário normal; por terem 

menor capacidade de liderança; por terem menor capacidade de trabalho; ou 

outras). 

R: Eu até acho que as mulheres têm mais capacidades - por todos os motivos e mais alguns 

– agora, a gestão da carreira com a maternidade é complicada. (…)É muito complicado 

gerir o tempo, especialmente quem está na área comercial – quem está nos balcões 

passa por dramas muito complicados – é difícil. (…) Sinto que há muito essa diferença 

e que tendencialmente os gerentes são escolhidos mais pelo facto de serem do sexo 

masculino. As mulheres têm mais dificuldade em chegar ao topo. Ao longo deste tempo 

que fui chefia via colegas meus a chegar e eles eram escolhidos para gerentes, e eu 

estava sempre á espera para me escolherem, mas era sempre preterida. Houve e há 

sempre muitas desigualdades e muitas injustiças…  

P: Em relação a ser mulher ou em relação à questão da maternidade? 
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R: Há as duas coisas. Eu senti isso. Senti que, de facto na altura, inicialmente viram mérito 

e não tive problemas nenhuns - tanto que fui chefia muito muito cedo - mas depois 

havia sempre os homens que chegavam à frente, era o dia-a-dia. A maternidade, 

obviamente também por isso. Se calhar quem está “lá em cima” escolhe mais os 

homens porque sabe que as mulheres, mais cedo ou mais tarde, - por uma questão de 

filosofia a mãe é sempre a pessoa que chega mais perto, mais depressa à escola, mais 

depressa aos colégios, às reuniões - é quem fica de licença… Não deveria ser mas 

acontece, esta filosofia está ainda muito enraizada. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Neste momento sim, porque eu estou numa estrutura - estou no serviço central, não 

estou na área comercial – tenho a liberdade que não tinha antes. Neste momento não 

tenho qualquer problema, antigamente tinha. Na área comercial - quando eu estava no 

balcão - neste momento, como mãe, seria completamente diferente. Eu acompanho 

algumas colegas com esse drama, com esse problema, e é complicado. Mais na área 

comercial, mais nos balcões. Nos serviços centrais não há tantos problemas porque não 

se lida com o público, não há tanto aquela pressão pelos objectivos, não há tanto 

volume de trabalho. (…) 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Na função que tenho neste momento, não tenho propriamente horários, não posso dizer 

que sim ou que não. Se for preciso eu tenho que estar numa reunião ao sábado, se for 

preciso tenho que estar num congresso ao fim de semana, mas se for preciso chego 

mais tarde na segunda há uma liberdade… Neste momento não tenho problemas 

nenhuns, somos nós que gerimos o nosso trabalho. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não, claro que não. (…) 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Neste momento não. Hoje, se estivesse no balcão, com certeza que sim, com a questão 

da maternidade tudo muda. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se 

sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? 

R: Daquilo que eu tenho conhecimento, sim. Ainda há pouco tempo tive uma colega que 

colocou essa questão e foi-lhe atribuído esse estatuto, e tem corrido tudo bem. 

P: E quem usufrui mais, os homens ou as mulheres? 

R: Não tenho essa noção. Mas eu acredito que está ela por ela ou talvez as mulheres até 

estejam mais à frente. Hoje em dia as mulheres investem muito na sua formação, mas 

não tenho esse conhecimento. (…) 
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P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: O Banco  tem uma filosofia um bocadinho diferente dos outros bancos – está muito 

ligado à questão social – e está neste momento em projecto algo que dê condições aos 

trabalhadores como cuidadores de família. Aquilo que eu vejo, e sinto na realidade, há 

esse interesse mas depois na prática a coisa não funciona muito bem, e em especial na 

área comercial. (…) 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: São as mulheres, e é por isso são mais penalizadas. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. (…) 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: A possibilidade, por exemplo, de se trabalhar em casa, ou seja, ter acesso… Quem é 

chefia tem, mas o facto de não estar lá no local de trabalho não é bem visto. Se 

houvesse uma outra mentalidade – que as mães pudessem prestar o serviço em casa 

– acho que era útil. Hoje em dia está tudo muito virado para aí, toda a gente tem email 

em casa, se nós pudéssemos trabalhar remotamente em casa era tudo mais fácil. Era 

uma das medidas, e há outros países que o fazem, há outras empresas que estão a 

apostar. A área bancária é complicado, embora deem acesso, e exijam em especial às 

chefias e aos técnicos que têm acesso e que trabalham fora de horas, mas têm que lá 

estar á mesma no outro dia no seu horário. Mais medidas… A nível monetário acho que 

as mães são muito penalizadas. Eu por exemplo senti isso na pele, pelo facto de ter 

escolhido ficar 3 meses com o meu filho, só ganhei 25% do ordenado. Obviamente que 

tinha condições para isso, mas há muita gente que não tem, e que não o faz porque 

não tem essa possibilidade monetária. (…) 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Acho que sim. Por exemplo, no Banco nunca houve uma mulher na administração (…)  

nunca teve uma mulher no conselho de administração. Tem directoras, é verdade, mas 

nunca houve uma mulher na administração. Acho que sim, acho que é uma boa medida, 

concordo perfeitamente com ela. Até devia ser mais, até devia ser 40%. 
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P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 16 

Data: 06 de Fevereiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: 43 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Dois. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 12º. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Administrativa, nível 9. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 23 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 
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R: Por ser mulher, e por não me calar. Uma pessoa cumpre, e depois se está mal, põe as 

questões e depois como sou mãe - o meu marido trabalhava numa empresa só com 

duas pessoas - portanto se tinha que faltar, era eu que avançava, não é? Se eu 

trabalhava numa grande empresa, no meio de dez sempre se dava menos a falta do 

que no meio de dois. Sim, sempre senti que eram os colegas, e os mais antigos, que 

eram preferidos nas promoções. Numa dada altura, quando eu entrei, aí por volta dos 

dez anos de banco, nós estávamos numa direcção, num edifício isolado, e as promoções 

para a minha secção – porque eramos dos mais novos, e mulheres a maior parte – iam 

sempre para as outras pessoas. (…) Eramos até das secções que mais lucro dava ao 

banco - devido às funções que captavam muito dinheiro para o banco - a nós não nos 

calhava nunca nada. Na secção ao lado, que era só controlo, havia um colega que era 

ano sim, ano sim, promovido. Um colega, homem e dos mais antigos. (…) Cada vez 

acho que se sente mais, na banca, essa diferença. Não tanto na carreira administrativa, 

porque eles têm que cumprir aquelas percentagens e – “tem que ser elas porque os 

homens já estão todos promovidos” - mas nas carreiras técnicas já isso não se passa. 

A carreira técnica chega a um ponto, chega ao topo da carreira que é o nível 10, e que 

até aí é obrigatório, não é? Nas carreiras técnicas já é mesmo só pelo mérito. E aí sim, 

ainda outro dia estava a falar com uma colega e era o que ela dizia – “eu faço 

exactamente o mesmo que aqueles dois, eu sou técnica grau 4 (que é o mais baixo), 

um dos outros é 2, o outro é 3, têm o nível 12,13,14, e eu tenho o nível 10, que é o 

nível mínimo que posso ter. Infelizmente… Mesmo nos prémios, ou porque nós as 

mulheres faltamos mais porque temos filhos, a família, as assistências às mães ou aos 

pais (…), ou porque saímos mais cedo ou cumprimos mais o horário porque temos as 

tarefas de casa para fazer. Não nos podem acusar de nada porque uma pessoa cumpre, 

depois – “Ah, mas você não dá mais”. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Foi um bocado aquilo que eu estive a dizer. Nós apesar de tudo somos chamadas para 

outro tipo de tarefas para além do trabalho, é a família, ascendentes, descendentes, o 

marido – eu por exemplo tive um problema e consegui que a minha mãe me desse 

assistência, ao marido já fui eu que tive que dar. E depois, o que se passa é que, nós 

no Banco temos muitas mulheres que são chefias, mas são das piores hierarquias que 

nós temos. As mulheres são as menos compreensivas, isto generalizado claro. (…) Acho 

que as mulheres que chegam a hierarquias, foi a pulso que lá chegaram, mas depois 

têm que demonstrar que têm capacidade para lá ficar, e então em relações humanas 

tornam-se as menos simpáticas (…). Temos casos, por exemplo, em que os directores 

são capazes de chamar a atenção a uma mulher, e não dizem nada a um homem, 

porque chegou atrasado - o mesmo director, numa mesma situação. (…) Não lhe sei 

dizer, no meu banco, qual é o número de lugares ocupados… Temos algumas, e digo-

lhe já que temos algumas que desistiram porque não aguentaram a pressão e disseram 

– “não, desculpem lá, eu para esta função não dá porque é incompatível…”. Não 

conseguem manter o acompanhamento a nível familiar e depois a exigência no banco. 

Muitas vezes exige trabalhar fora do horário de trabalho e então desistem. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 
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R: Eu sou da Comissão Sindical, falo de uma forma generalizada - temos de tudo. Isenções 

de horário - mas aqui isenção de horário não é aplicado aos termos da lei, porque a 

isenção de horário no banco é entendido como prolongamento do horário (…). Também 

há horários flexíveis para mulheres com filhos até aos 12 anos. Nós temos alguns casos 

desses, principalmente nos balcões, onde é complicado ter ali aquele rigor – 

principalmente quando estão na fase da amamentação – temos algumas mulheres com 

esses horários flexíveis. Mulheres, homens não conheço. (…) 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Se estivesse no local de trabalho era todos os dias. O volume de trabalho cada vez é 

maior, as pessoas vão saindo, não são substituídas e depois há a questão da gestão e 

da organização que não depende de nós. (…) 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Umas vezes sim, outras vezes não. A mim pagavam-me sempre as horas. Mas lá está, 

os casos das isenções em que não pagam, a própria lei diz que se tem isenção não 

paga. A própria lei diz - “é só até 2h, portanto se está feito o teu dia”. É claro que 

muitas vezes a jornada de trabalho prolonga-se mais 3h, mais 4 horas e a maior parte 

das vezes não é, 90% das vezes o trabalho suplementar não é pago. Não é pago, não 

querem dar os dias de compensação (…). 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo?  

R: Se for muitos dias, muitas vezes, com certeza, a minha vida familiar (…). Há uma vida 

depois da hora de trabalho, e se for constante, acaba sempre por incomodar (…). 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É.  

P: Quem é que usufrui mais, são as mulheres ou homens, ou é idêntico? 

R: É idêntico, desde que façam prova. É claro, depois não há promoções, não há prémios, 

não há nada, mas é respeitado. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Uma pessoa, desde que traga a justificação médica, está sempre... Não nos dizem – 

“não podes tomar conta do teu filho, não podes tomar conta do…”. Até porque agora, 

há muita gente que tem portátil, e continua a trabalhar em casa. Há muitos a que é 

dada essa possibilidade “olha, o meu filho está doente, não vou mas eu faço aqui 

qualquer coisa, em casa, na mesma”. Uma pessoa precisa, falta, traz a justificação 

quando quer vir e pronto. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 
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R:  

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não, que eu conheça, não. A única coisa que nos dizem é - “pode ir ter o filho 

descansado que a gente põe aqui uma temporária no seu lugar” - de resto, nós temos 

é o Grupo Desportivo, que desenvolve actividades, colónias de férias… Ah, não, o banco, 

até aos 12 anos, o próprio banco – mas é um grupo muito restrito, num universo de 5 

mil trabalhadores – na páscoa e no natal – no verão não, porque têm as colónias de 

férias do Grupo Desportivo - abrem actividades para os miúdos. (…) 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Isso é nas empresas e é na sociedade, não é? Ainda há muito, infelizmente, na 

sociedade portuguesa, que é - as funções do homem e as funções da mulher. Enquanto 

as nossas mentes não se mudarem, por exemplo, o meu marido só não passa a roupa 

a ferro, e o que é que eu digo? – O meu marido ajuda-me muito! – Não, o meu marido 

não me ajuda, ele tem tanta obrigação como eu. (…) Para já, é o cumprimento do 

horário de trabalho, enquanto a gente não cumprir o horário de trabalho, as funções 

têm de ser feitas, a empresa e os serviços têm que estar organizados para… Há um 

contrato colectivo de trabalho assinado, em que fala em 35h semanais, e é nesse tempo 

que temos que cumprir o trabalho. Acho que é essencial essa prorrogativa. Acho que a 

primeira coisa é o cumprimento do horário de trabalho, porque apesar de tudo já 

evoluímos - porque houve uma altura que se cumpria o horário de trabalho, quando a 

minha mãe entrou para a banca antes do 25 de abril, e o trabalho suplementar era todo 

pago mas as mulheres eram para secretárias – já temos muitas mulheres que são 

hierarquias, não é? É o horário de trabalho e a evolução das mentalidades (…). A 

flexibilidade de horário também ajudaria. Nós temos colegas que têm flexibilidade de 

horário, mas lutaram para a ter. Não é fácil, muitas vezes, agora já lá vão aplicando a 

coisa, mas as primeiras que pediram – foi uma guerra (…). Outras coisas…, as creches 

mais próximas do local de trabalho (…). O cumprimento do horário, e eu acho que nós 

temos um bom horário apesar de tudo, seria o principal. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Eu acho que as quotas são um mal necessário. Eu não gosto de quotas (…). Há certos 

lugares que se atingem, mas é preciso ter qualquer coisa para lá chegar. 

Esses lugares, de administração, é preciso ter o mínimo de conhecimentos, bases de 

trabalho - e se calhar há mulheres que vão ter esse lugar, não por direito próprio mas 

porque – “olha, tens que ser tu porque não há mais ninguém”. Outras não - “olha, 30%, 

esta se calhar tem mesmo o perfil adequado. A gente já que é obrigado a ter cá uma 
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mulher, então vem ela.” Infelizmente só concordo com as quotas por causa disso, 

porque se não for assim as mulheres… Eu acho que a sociedade regrediu nesse aspecto. 

Nós estávamos a ir muito bem lançados, - depois dos anos 60, 70 – a sociedade em 

geral estava a ir, mas depois – os anos 90 – acho que houve uma regressão qualquer, 

ou estas crises, ou … Mesmo nessas sociedades nórdicas, que a gente acha que é tudo 

diferente – só achamos… Então vamos a ver - “então se os alemães estão a dizer que 

é preciso quotas, então é porque não são tão diferentes de nós, não é?” (…) Eu 

concordo com as quotas por isso, para dar oportunidade às mulheres. Se calhar lá está 

- não são as mulheres certas que vão ocupar esses lugares - mas se calhar vão abrir 

caminho para o futuro, para outras. Mas embirro com as quotas. Por um lado não nos 

dão ao longo da vida a oportunidade “para…”, e depois de repente temos que ir para 

lá, porque temos que lá ter 30%. E depois é como eu digo, quer dizer, as que chegam 

lá - “é um mundo de homens, e eu tenho de me adaptar ao mundo de homens e ser 

como eu acho que os homens são”. (…) O que se devia adoptar era – “atingiste isto 

porque tens direito, porque tens as habilitações, porque trabalhaste, esforçaste-te, se 

és homem ou mulher não interessa”. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 17 

Data: 6 de Fevereiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 63 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Tenho uma menina, de 29 anos. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Tenho o bacharelato em Contabilidade e Administração. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Eu neste momento estou como técnica analista de crédito, nível 12. (…) 
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P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Na banca faço no dia 9 de fevereiro 34 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira?  

R: Não, até entrar neste Banco. (…) Entrei num Banco em 1981 (…). Nesse Banco não 

senti discriminação, os ordenados eram iguais, porque era aquele nível, aquele nível 

toda a gente tinha a mesma coisa. Quem teria complementos - isenção de horário - os 

chefes é que tinham. (…) Em 2000 já era técnica, entretanto fui progredindo na carreira, 

desci um bocadinho de cavalo para burro – de chefe de secção para nível 3 – na altura 

era o que era possível. Entrei no (atual) Banco e tudo mudou. A partir de determinada 

altura eles fazem um acordo de empresa (…), a verdade é que aparece o acordo de 

empresa e há uma divergência de ordenados relativamente aos níveis da banca em 

geral, a partir do 10 ou 11. Na altura entrei no Banco com o nível 10, cheguei ao 12 

com promoções. Acontece no Banco um problema – cada pessoa tem o seu ordenado. 

(…) Agora, a situação da mulher aqui na banca - neste momento penso que não há 

situação nenhuma nem para homens nem para mulheres – a mulher então terá sempre 

menos chances. Mas noto realmente que há mais homens no Banco. Se nós olharmos, 

quantas mulheres ali estão? – São tudo dos outros bancos que foram aglutinados, senão 

não havia mulheres nenhumas. (…) 

P: E faz alguma distinção na progressão?  

R: Não 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu?  

R:  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Talvez seja essa questão dos filhos. (…) As pessoas quando faltam, até as próprias 

mulheres, (…) dizem assim – “falta? O que é que ela tem? Fazemos a mesma coisa e 

ela falta mais que eu (…)”. No caso do Banco, que tem que fazer acordos com as 

pessoas, dispensar pessoas (…) quem é que no fundo depois sai? São as pessoas que 

faltam, as pessoas que não estão lá depois das horas. Posso-lhe dizer que todos os dias 

fico uma, duas horas, e não ganho mais um tostão por isso. E quando quero sair às 

17h (…) ainda tenho que estar a dizer que vou sair mais cedo, uma coisa que excede o 

meu horário. (…) Em que é que as mulheres são penalizadas, na minha opinião, são 

penalizadas sobretudo por causa das faltas. (…) 
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P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não, quer dizer, há pessoas que têm isenções de horários (…). A flexibilidade de horário, 

ali não há. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: É todos os dias. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Não. (…) Não gosto de pegar num trabalho e deixar o trabalho para o dia seguinte (…), 

eu acabo o meu trabalho, porque eu quero é despachá-lo. (…) 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Eu penso que sim, que é respeitado. Eu não tenho ali ninguém nessa situação, mas é 

respeitado. (…)  

P: Normalmente usufruem mais os homens ou as mulheres? 

R: Neste caso não lhe sei dizer. Este caso é uma mulher. Sei de outro caso, que tirou por 

opção do próprio banco, pagou-lhe na Católica um curso para aceder a direcções, e era 

uma mulher. Aqui no banco há muitas mulheres com cargos de direcção, de chefias. 

Mas de topo, mesmo de topo, de administração, não, aquilo é só homens.  

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Netos, que eu saiba, não. Cônjuge, sim, (…) não há problema. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Assistência à família é, a tal situação, que hoje o homem também pode ir naquelas 

situações de parto. Eu penso que eles utilizam, talvez os dois. (…) 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não, havia uma creche, que penso que já não está afecta ao nosso banco. (…) 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    
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P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: É dar as mesmas de oportunidades aos dois. (…) Não fazer distinção nos sexos, não ser 

entrave, por exemplo, a mulher necessitar de faltar, dar mais abertura, mais 

flexibilidade…Até podia ser uma situação de flexibilidade de horário – onde havia 

flexibilidade de horário, que eu acho que isso era bom e que podia dar oportunidade 

também às mulheres – era na área de informática. Na área de informática tínhamos 

colegas nossos, mulheres, que entravam da parte da tarde, faziam por turnos, de 

manhã davam apoio às famílias. (…) Imagine que as pessoas entravam das 8h às 16h 

e depois das 14h às 20h - o que era preciso era que o trabalho fosse feito, mas dar-

lhes essa possibilidade da flexibilidade de horário. Sabe o que é que acontece, esta 

questão da flexibilidade, uma vez quando se falou nisso? – Mas isso não interessa. 

Porque depois o que é que acontece no nosso banco?  Entrávamos às 8h ou às 14h e 

depois íamos lá ficando. (…) 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Só lamento terem que pôr quotas de 30%. Eles não têm nada - para uma pessoa ter 

que impor uma quota para ir a mulher – eu acho que isso é horrível. No fundo a mulher 

não é nada, é vista como o quê? - Não é vista como nada. É sempre aquela mentalidade 

de que a mulher não tem tanta capacidade – o que é uma mentira, nós sabemos que 

hoje nas universidades há mais mulheres, mais aplicadas. As mulheres são muito mais 

aplicadas. Eu acho que as mulheres quando se propõem a fazer um trabalho são muito 

mais capazes e disciplinadas do que os homens. Têm espirito de mais sacrifício, mais 

que os homens. Claro o que é que acontece? - Sacrificam é a sua vida pessoal. 

Infelizmente é isso. (…) Aí, realmente quando não se tem nada é um começo, se calhar 

devia era ser mais. A quota devia era ser 50% - 50% de homens, 50% de mulheres. 

P: Muito obrigada. 

 

ENTREVISTA 18 

Data: 8 de Fevereiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:   

R: Tenho 46. 
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P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Sou solteira. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Não tenho filhos. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 1º ano de doutoramento. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou técnica sénior e o nível que eu tenho é o nível 10. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Eu sou efetiva, é sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Tenho 20 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Não, nunca me senti descriminada, na minha empresa nós mudamos com facilidade de 

funções, portanto há oportunidades diferentes consoante a área para onde vamos, não 

é? Se eu comparar com as pessoas que entraram no mesmo ano que eu entrei, 

normalmente segue algum perfil de oportunidade nas áreas e também um perfil de 

antiguidade. Não me sinto descriminada, não. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R:  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Eu acho que por vezes acontece nalgumas áreas, como por exemplo a área comercial. 

Acontece a dificuldade de quando a mulher fica de baixa de parto e depois regressa, aí 

pode ter mais alguma dificuldade, pode mudar de balcão, isso pode ser mais difícil. Se 

ficar colocada a uma distância maior da casa ou …, aí pode ser uma dificuldade, não é? 

Mas tirando isso, é só assim a maior dificuldade, de resto não estou assim a ver outras. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 
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R: Sim, eu penso que sim. Isenção de trabalho, é também o facto de quando as mães 

estão naquela fase em que estão a amamentar, também têm aquela flexibilidade, isso 

sim. Tempo parcial, que eu tenha conhecimento, não, não sei, desconheço, mas pode 

haver. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Pode acontecer pontualmente, quando há algum projeto, ou por exemplo – eu também 

trabalho na área da formação - e se tiver que fazer alguma formação, naturalmente, e 

porque sou eu que vou dar a cara, gosto de preparar mais, e portanto venho para casa 

trabalhar o tema, é só nesse sentido, de resto só se houver assim alguma situação de 

emergência, qualquer outra coisa, mas não é assim algo que seja constante ou muito 

frequente, pelo menos nesta fase. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Através da isenção de horário, não é? Quem tem isenção de horário tem um acréscimo. 

Mas lá está, é também um tema que não falo muito com... Se calhar alguém me contar, 

ou saber, mas não estou muito por dentro do tema, a 100%, como é que funciona isso. 

Sei que quem tem isenção tem um acréscimo, mas pronto, quem não tem, não terá, 

agora se é muito frequente as pessoas que não têm, ficarem muitas horas, também 

não sei. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Eu procuro conjugar as situações.  Se houver alguma situação, algum compromisso, ou 

assim, tem que se gerir, mas eu acho que se consegue gerir bem. Eu procuro por 

antecipação, se tenho coisas marcadas, sei que naquele dia, ou tenho que sair mais 

cedo, ou... e consigo gerir – não tenho essa dificuldade de prejudicar muito a vida, pode 

acontecer nalgum pico de trabalho, uma pessoa distrai-se e de repente, espera lá, vou 

menos tempo ao ginásio ou faço qualquer coisa, mas eu acho que dá para gerir – faz 

parte do nosso equilíbrio, não é? Acho que temos que aprender a gerir. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim eu acho que sim, na minha perceção sim. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Eu acho que é igual, eu nunca reparei em nenhuma diferença. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: A minha perceção é que sim. Por vezes há colegas que – Ai, o chefe assim, o chefe 

assado! – portanto, não sei se haverá algum caso pontual em que se calhar não, não 

é? Mas na minha perceção global, parece-me que sim. 
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P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Eu penso que são as mulheres. Penso que sim, porque também ficam mais…, por 

exemplo, eu tenho, na área do trabalho, por vezes é o homem, ora é o meu colega, ora 

é a mulher dele, fazem alternado. Eu penso que isso é razoável e acho que acontece 

cada vez mais. talvez assim há uns 15 anos fosse diferente, não é? Mas hoje em dia eu 

acho que é mais equilibrado, na minha perceção. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Sim. No banco onde eu trabalho existe ali uma creche, mesmo em frente do edifício 

central, em que, pronto, se há alguma coisa com a criança, é mais facilmente o pai ou 

a mãe deslocarem-se, e eu acho que isso facilita, também. E onde eu trabalho também, 

existe um conjunto de soluções, desde tinturaria, soluções que eu acho que facilitam 

para quem tem pouco tempo, não é? Está ali numa zona em que é possível ter farmácia 

com desconto, a farmácia pode vir trazer os medicamentos ao local de trabalho. Eu 

acho que, nesse aspecto, eu penso que corre bem para um pai ou uma mãe que estejam 

assim mais atrapalhadas, acho corre bem. 

P: Mesmo sem ser para pais? 

R: Exactamente. Sim, às vezes nós ligamos – Ah, pode vir trazer o medicamento tal - 

damos a receita, tudo por email, e eles vêm, eu acho que nesse aspecto poupamos 

tempo, e isso é bom. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA    

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Eu confesso que não estou muito desperta para o tema de ter reparado que havia 

desigualdade. Se calhar quando eu entrei para a banca, na altura era muito mais 

frequente haver homens em lugares de liderança e tudo isso. Hoje em dia, para ser 

sincera, já não verifico tanta situação desse tipo. Portanto, eu diria que um alerta, mas 

não sei se fará sentido hoje em dia, nos tempos actuais, mas a ter que ser tomada 

alguma medida, eu não sei, mas talvez sensibilizar... - Olhe, uma boa pergunta, não 

sei. Talvez algumas palestras sobre o tema, talvez circular mais informação, ou fazer 

algum ajuste em termos de... No fundo é meritocracia, não é? Se de facto houver na 

escolha de lugares mais de destaque, a tal meritocracia, não é? Eu penso que esse caso 

não se coloca, desde que haja alguma observação nesse sentido, eu julgo haver, não 

se coloca assim tanto o tema. Mas tirando isso, só a sensibilização, através de palestras, 

de emails, eventualmente, mas eu penso que tem a haver muito com a gestão dos 

recursos humanos e da observação também desse tipo de situação. Eu penso que hoje 

em dia é observado, penso que é observado. E acho que é uma realidade muito 

diferente daquela que eu encontrei quando entrei. Acho que é muito diferente. 
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P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Acho que sim, parece-me bem, porque lá está, não estou desperta para essa realidade, 

portanto se de facto foi criado, certamente é porque é necessário, e se assim é parece-

me excelente, parece-me muito bem. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 19 

Data: 10 de Fevereiro 2015 

Local: Leiria 

Sindicato Bancários do Centro   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 55 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 12º. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Administrativa, nível 10. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Efectivo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: Tenho 35 anos de banco. 
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B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Simplesmente por ser mulher. É assim, foi-me dito mesmo – quando fui chamada a um 

gabinete, antes chamavam-se os gerentes do balcão, entrei eu e outro colega meu - e 

foi dito mesmo, que uma vez que ele era homem e não tinha filhos era a possibilidade 

de ele subir de nível. Eu mantendo-me, embora merecesse, mantinha-me no mesmo 

nível e ele era promovido. Foi tal e qual assim, e aí senti-me mesmo discriminada. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não, é mais por causa de ajudar a família. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não propriamente, porque o serviço tem que estar acima. Hoje em dia, por exemplo, 

na banca nota-se muito que quando uma mulher aparece grávida é logo vista – “vai 

faltar muito tempo, logo, se me vai faltar muito tempo…” - aí já começa a ser um 

bocadinho empurrada para certos serviços, onde não possa fazer, vá lá, tanta 

dificuldade a nível de atendimento de clientes. Isso chamasse isenção de horário de 

trabalho, e tenta-se evitar o máximo possível porque requere que a entidade patronal 

tenha que pagar mais, e com a crise neste momento até isso está parado. Nem sequer 

se propõe. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Neste momento não. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Muitos anos não foram pagas, e agora também... Ainda não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Transtorna. Nós temos sempre aquelas coisas para fazer, às vezes até extra, e não 

sabemos com antecedência – é naquele dia, naquele momento “olha, tens que ficar 

mais uma hora ou duas” – e aí transtorna porque nós temos a vida planeada duma 

determinada forma e quando assim é altera-se tudo.  

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 
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R: Já fui estudante durante muitos anos, e continuo a ser, e nunca tive direito a nada 

quando fui estudante. Nunca me respeitaram como estudante, mas isso não tem a ver, 

no fundo, a não ser com quem está a gerir um balcão. Quem gere o balcão é que, às 

vezes, nos transtorna ainda mais. Às vezes aparecem esses trabalhos extra 

precisamente para nós não chegarmos a horas à escola. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Nesse ponto estão os dois em igualdade. Porque nem um nem outro consegue, muitas 

das vezes, adaptar-se aos horários da escola (…) e banco.  

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Consegue-se ir a algumas consultas, mas normalmente a partir das 16h30. Fora disso, 

é assim, eu vou dizer porquê – porque a realidade hoje num balcão é estarem duas ou 

três pessoas nesse mesmo balcão, e se uma delas falta desequilibra-se tudo. Então as 

pessoas, eu e os meus colegas, temos tendência a tentar por as nossas consultas depois 

das 16h30, que é para não dificultar a vida a nenhum de nós, e podemos no fundo 

também sair a horas. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: As mulheres. Daí tudo aquilo que eu disse para trás, não é? Aliás as crianças, e mesmo 

quando já são adolescentes, a mãe é que está sempre no caminho – sentem-se mais à 

vontade talvez. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais?  

R: Não. Isso é só a nível de Lisboa e Porto. Aí é que muitas das vezes até têm cantinas, 

infantários agregados. Nós, por outros lados, não temos. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: É assim, fazemos as mesmas coisas mas quando é na hora da verdade têm mais 

tendência para dar os louros aos homens. Embora, quanto a mim - pela experiencia 

destes 35 anos - a mulher lidera mais, faz mais trabalho inclusive, e tem uma 

coordenação muito diferente, mas eles é que ganham. (…) Não queria fazer a mesma 

coisa que fazem aos professores (risos), mas se calhar as mulheres venciam. Não me 

estou a lembrar assim de nada, de repente. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 
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um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Sim. Essa medida devia ser aplicada em tudo, em tudo mesmo. Não era só ao nível de 

trabalho, era em todo o lado mesmo. Quer a gente queira quer não há certos sítios em 

que é o homem que lidera, não deixam as mulheres lá chegar. Sim, sou a favor da 

quota. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 20 

Data: 11 de Fevereiro 2015 

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTATUAL 

P 1: Idade:  

R: 39 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Dois. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 1º ano da licenciatura. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Gestora, nível 7. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 17 anos. 
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B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sempre. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu?  

R: Por várias razões. A primeira por ser mãe - pelas ausências a que era obrigada – coisa 

que não se passa com o sexo masculino. A segunda porque, temos que trabalhar 

sempre em dobro, para provar que somos tão ou mais capazes do que qualquer pessoa 

que trabalhe connosco do sexo masculino. Porque tudo o que fazemos é sempre 

sinónimo de “tudo menos profissionalismo”. Conseguimos sempre tudo, menos por 

profissionalismo - ou porque somos bonitas, ou porque os clientes se deixam seduzir 

por nós, ou porque o facto de sermos simpáticas com o sexo masculino nos traz 

vantagens – portanto, menos por força do profissionalismo. Aliás, a grande maioria das 

promoções, progressões – basta olhar para a administração do meu banco – não são 

do sexo feminino.  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Eu acho que é pelas ausências. Por força das circunstâncias somos nós que temos de 

nos ausentar. Como é óbvio, ser mãe não é fácil, e somos nós que temos essa 

responsabilidade para com os filhos quando eles estão doentes. Isso é um ponto muito 

contra nós, e serve sempre de argumento quando vamos tocar naquele diálogo de que: 

- “eu trabalho…”, “…porque acho que mereço”, “…porque sou profissional”, “…porque 

atinjo os objectivos” - “ah pois, mas as tuas ausências…”, “nós precisamos de uma 

pessoa a cem por cento”. De facto eu acho que as ausências influenciam muito a 

progressão na carreira, e o facto de ser do sexo feminino. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não. Acho que em lado nenhum se possibilita a flexibilidade de trabalho, na banca pelo 

menos. Isso é teoria só, é mito 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Todos os dias. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo?  
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R: Muito, como mãe que sou, e esposa. Porque para além deste trabalho tenho mais duas 

profissões – é ser mãe e ser esposa. Não as consigo exercer é na plenitude, não é? 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? Se 

sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Não lhe consigo dizer, porque nós não temos trabalhadores-estudantes. 

Eu já tive esse estatuto e nunca tive problemas 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes)  

R: Não. É mito também. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: As mulheres, sem dúvida nenhuma. 

P 17: Mesmo com as novas legislações? 

R: Não, a nova legislação ainda não está interiorizada pelo sexo masculino. Leva o seu 

tempo. Até porque a geração que vai usufruir da nova legislação está a optar por não 

ter filhos. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais?  

R: Temos, não gratuito, mas temos de facto - em termos de sindicato, em termos de clube 

- temos algumas sugestões giras, engraçadas, para quem tem filhos. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

 

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira?  

R: Chefias femininas. Eu acho que era a principal. Haver mais ou haver um equilíbrio de 

sexo nas chefias – eu acho que é isso que causa desequilíbrio. Porque se não há 

equilíbrio de sexo nas chefias não pode haver – é um bocadinho calçar os sapatos dos 

outros – não pode haver daí para baixo… A banca funciona muito hierarquizada, uma 

hierarquia muito enraizada, muito respeitada, e se isso, de cima para baixo, não é 

respeitado, não é… Eu acho que devia começar por aí – uma chefia devidamente 

equilibrada em termos de sexo. 
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P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Mas não devia ser 30%, devia ser 50%. Porquê 30%? Porque é que não há de ser 50%? 

Em que é que os homens são mais do que nós? Aliás, nós até temos pontos de vista 

diferentes - eu acho que até havia muito a ganhar nesse equilíbrio, porque as mulheres 

têm um ponto de vista diferente dos homens. Toda a gente ganhava. Concordo 

plenamente. Acho que não deviam ser 30%, deviam ser 50%. Metade/metade acho 

que era justo. 

 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 21 

Data: 13 de Fevereiro 2015 

Local: Coimbra 

Sindicato Bancários do Centro   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 50 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Dois. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Licenciatura em Economia. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 13, Técnica. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 
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P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 24 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Não, nunca senti isso. Talvez, como já tenho alguns anos de banca, digamos assim, 

quando eu entrei… Pelo menos eu não senti isso ao longo do percurso profissional, não 

senti que fosse eventualmente desvalorizada pelo facto de ser mulher. Agora, 

dificuldade, muita, em conciliar a vida profissional com a vida familiar. Isso, muito, 

muito, muito complicado, muito difícil… 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R:  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Acho que não tem a ver com menor capacidade de liderança nem menor capacidade de 

trabalho, tem essencialmente a ver com, se calhar, com menos disponibilidade de 

tempo, ou pelo menos a termos esse tempo tem que haver um apoio. Eu, por exemplo, 

ao longo destes 24, ou 23 anos, ainda no outro dia dizia isso, nem fui levar os meus 

filhos à escola, nem os fui buscar, porque tive o apoio dos meus pais, sem o qual era 

impossível ter chegado ao nível a que cheguei na banca. Ainda por cima estou a 50km 

de casa, portanto com essa desvantagem. Agora, o que eu acho é que as mulheres 

quando estão a trabalhar digamos que, não se dedicam só ao trabalho, há outra parte 

que se está a pensar - dos filhos, o chegar a casa, dar algum apoio – aí é que eu acho 

que é…. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não. Penso que isso, a nível dos bancos, é muito complicado. Pelo menos a entidade 

patronal nunca vê essa questão com muito bons olhos, mas eu acho que facilitava 

imenso. acho que facilitava muito, muito, muito. E na banca em geral não é costume 

essa situação, de flexibilidade, o que é pena, ajudava imenso. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Sim, sempre além da hora normal. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 
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R: No meu caso tenho isenção de horário de trabalho, portanto a isenção de alguma forma 

– se bem que 1h de isenção, segundo a lei, daria para trabalhar até às 17h30, o horário 

da banca é até às 16h30, portanto por aí 1h de isenção seria até às 17h30 - a isenção 

de horário compensa o pagamento das horas extras.  

… muito para além das 17h30, sempre, e essas não são remuneradas.  

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Sim. Sim, bastante, porque se saísse na hora normal se calhar daria para fazer ainda 

muitas coisas, imensas coisas para além dessas horas. Com o horário de trabalho tão 

preenchido não é possível. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É. Só houve um caso, mas foi respeitado. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens?  

R: A nível global eu penso que é mais por homens. Pelo menos os casos que eu conheço 

são todos homens, que usam o estatuto de trabalhador-estudante. 

Se bem que na banca não é assim… As pessoas acabam por ter tão pouca 

disponibilidade de tempo que não usam muito o estatuto de trabalhador-estudante. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes)  

R: Eu nunca senti problema no facto de se tivesse de sair para alguma situação de apoio 

familiar, uma consulta, quer dizer, nunca senti algum impedimento. Nós próprios não 

gostamos muito de usar essa situação, e depois com uma outra agravante, nós ao 

sairmos o trabalho fica por fazer, de alguma forma depois vai exigir ainda mais tempo 

para fazer aquilo que se deveria ter feito naquela hora. 

Nunca senti - também depende muito das pessoas com quem se trabalha - mas eu 

nunca senti que não fosse de alguma forma assegurado o facto de ter que sair. Também 

não usei muito isso porque tentava fazer as coisas sempre fora da hora de trabalho – 

as consultas dos miúdos, essas situações assim - mas é complicado. Acima de tudo isso, 

porque o trabalho depois fica por fazer e tem de se fazer noutra altura. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Na minha geração ainda são as mulheres. O que eu noto é que, numa geração mais 

recente já se começa a notar mais os homens, mas na minha ainda se nota que são as 

mulheres a fazer isso. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 
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R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira?  

R: Eu penso que passaria muito pela questão da flexibilidade do horário de trabalho. Penso 

que seria um factor determinante para poder de alguma forma…  Eu tentei isso quando 

os miúdos eram mais pequenos - por exemplo, abdicar de meia hora de almoço e entrar 

meia hora mais tarde - foi-me dado durante algum tempo mas depois foi-me retirada 

essa situação. Meia hora não parece muito mas realmente são pequenas 

compensações, que poderiam de alguma forma e permitiriam ajustar melhor a vida 

familiar com a vida profissional. Eu penso a flexibilidade do horário de trabalho, na 

banca, para as mulheres era fundamental. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Não sou propriamente a favor das quotas, agora, o que eu penso é o seguinte:  

infelizmente é necessário porque se não fosse através das quotas as mulheres não 

poderiam chegar a esses lugares de administração. Digamos que é uma forma de…  

Acho que as mulheres não deveriam ter necessidade dessas quotas para chegar a esses 

locais, mas dado que de uma forma normal não chegam lá, terá que ser pela via das 

quotas, e então aí sim, concordo. Assim as empresas, os governos e as instituições é 

uma forma que se sentem quase obrigados para que as mulheres cheguem a esses 

lugares de administração. É pena é que seja necessário isso para que as mulheres lá 

cheguem. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 22 

Data: 14 de Fevereiro 2015  

Local: Lisboa 

Sindicato Bancários do Sul e Ilhas  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 49 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? R: Dois. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Pós-graduação. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Técnico Grau III, nível 8. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: A termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 6 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira?  

R: Não. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R:  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Acho que tem mais a ver com a dificuldade das mulheres conciliarem a assistência à 

família - não é a assistência à família em termos de ausências, mas sim terem mais 
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disponibilidade para estar com a família – poderá ser a dificuldade que as mulheres têm 

em termos de progressão de carreira. Embora eu não tenha sentido isso, muito, pelas 

entidades por onde tenho passado, mas se for é por aí, só pela necessidade que as 

mulheres têm de fazer acompanhamento mais próximo da família. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras)  

R: Não é muito vulgar. No entanto nós temos uma política de medidas de conciliação que 

permitem, em caso de necessidade, activar determinadas situações como licenças sem 

vencimento, remuneradas ou não, mas não é muito frequente. Mas existe essa 

possibilidade. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Sim, diária. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente?  

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo?  

R: Há dias em que sim, obviamente. Há dias em que é complicado conciliar a vida familiar 

com a necessidade que o banco tem de estar até mais tarde. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens?  

R: Não tenho noção, mas acho que é em função das necessidades, não tem a ver, não há 

discriminação a esse nível, acho eu. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes)  

R: Acho que sim, aliás o banco está a concorrer precisamente a um premio a esse nível. 

Pretende estimular essa vertente de ajudar na conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar, o que nem sempre é possível, mas pelo menos há medidas internas que 

podem ser despoletadas nesse sentido. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem?  

R: Tanto tem havido homens como mulheres que têm solicitado apoio a esse nível. Não 

são muitos os casos, mas quando há necessidade… Eu lembro-me duma situação de 

uma colega, que teve um problema com o filho quando nasceu, e que tem tido o maior 
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apoio do banco a nível de disponibilidade, para poder acompanhar a criança sempre 

que é necessário. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira?  

R: Por um lado a formação, porque por vezes as lacunas também advêm daí. Se bem que 

eu acho que tem muito a ver, também, com o perfil de cada um e da forma como 

aproveita as oportunidades que lhe são dadas. Na entidade onde eu trabalho as 

oportunidades são dadas de forma igual, quer seja homem ou mulher, tem a ver com 

a competência de cada um. Não vejo que haja, onde eu trabalho, grandes medidas a 

adoptar. Basta as pessoas empenharem-se e estarem disponíveis e as coisas 

acontecem. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Eu acho que é importante, mas de qualquer forma as coisas também têm que ser 

naturais, não podem ser por imposição. Não é por ser mulher que vai para um cargo 

de maior responsabilidade. Tem que ter as competências, e tudo o que é necessário e 

inerente a uma situação dessas. Se for só por ser mulher é mau. Acho que tem a ver 

com a competência, e se no momento em que é necessário alguém para uma 

determinada posição – se há um homem e uma mulher em igualdade de circunstâncias 

– aí para perfazer a quota pode ser escolhida a mulher. Se o homem tiver um perfil 

mais adequado acho que deve ser… As pessoas não podem ser escolhidas pelo sexo, 

mas sim pelo perfil e adequação do mesmo às necessidades concretas das 

organizações. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 23 

Data: 24 de Fevereiro 2015 

Local: Vila do Conde 

Sindicato Bancários do Norte  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 43 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Solteira. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Não tenho. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Tenho o Curso técnico de Secretariado em Informática. É um curso médio, nem sequer 

é bacharelato. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 11, a categoria profissional é subgerente, mas com as funções de subdiretora de 

agência. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 17 anos. 

B   – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL 

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Eu sou o exemplo de muitas mulheres e posso concretizar com um aspecto concreto. 

Em 2007, quando fui convidada para integrar a abertura de uma agência da instituição 

onde trabalho agora (mudei de instituição), foi-me lançado – pelas competências, 

experiência que já tinha na outra instituição – foi-me lançado o desafio de progressão, 

não de gestora que era o que eu tinha na outra instituição, mas de subgerente e co-

liderar uma equipa. Contudo em termos salariais foi muito frustrante. Porquê? Porque 
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constato, ao fim de alguns dias, que o meu salário era rigorosamente igual ao do meu 

colega – que estava sob a minha alçada, que era gestor, enquanto eu era subgerente 

– tinha claramente muitas responsabilidades, tinha não só uma carteira de clientes 

como ele tinha, como depois tinha toda a gestão do balcão na ausência do director – 

era director de outras agências, portanto só estava duas vezes na agência por semana, 

2 dias – portanto nos restantes 3 dias toda a responsabilidade era a meu cargo, 

trabalhava muito mais horas que o meu colega, no entanto ele tinha o mesmo salário 

que eu. É um dos grandes exemplos que não há equidade, que não há de facto 

igualdade e que há discriminação efectivamente. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R:  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?   

R: Menor capacidade de liderança… (…) não é a realidade. As mulheres mostram que têm 

capacidade de liderança, às vezes até têm – pelas características da mulher que são 

diferentes do homem em contexto de trabalho – muitas das vezes até têm alguma 

sensibilidade na liderança, que os homens não têm, e conseguem chegar às diferenças 

e tirar o melhor partido de cada elemento da equipa. Enquanto eu vejo que nalguns 

exemplos de liderança dos homens em que, são mais insensíveis - pelas características 

que eles têm - e às vezes falta-lhes mesmo isso, é a palavra certa ‘’sensibilidade’’, para 

conhecer melhor a equipa e depois trabalharem melhor as diferenças. Noto - não pelo 

meu caso em concreto, não sou o melhor exemplo neste aspecto da disponibilidade 

pelo facto de ser solteira e não ter filhos - sempre vivi muito para a carreira profissional. 

Por isso é que eu hoje olho para trás e nestes 17 anos de banca efectivamente fui 

progredindo, tive algumas oportunidades, mas foram fruto do meu mérito … – não 

interpretem isto como vaidade minha, não, de forma alguma – é mesmo mérito próprio 

porque dei muito de mim, trabalhei sempre muitas horas em termos de horários de 

trabalho. Outras colegas minhas por serem mulheres – e conheço exemplos concretos 

– de facto a maternidade não permitiu que elas progredissem na carreira. Algumas 

estagnaram e não foram valorizadas, não foi valorizado o profissionalismo das mesmas 

– por este factor de nem sempre terem a mesma disponibilidade, que por exemplo eu 

tinha por não ter filhos, e ter mais disponibilidade horária – porque a banca tem uma 

carga horária muito pesada. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: De facto está definido um horário, claramente. Por vezes há fases, às vezes até sazonais, 

e pontualmente obriga-nos a ter um horário mais dilatado de trabalho, contudo isso às 

vezes também depende das lideranças que temos, das chefias. Há flexibilidade horária. 

Naturalmente se ficamos até mais tarde, noutros dias também é-nos compensada a 

possibilidade de, se tivermos algum compromisso familiar, ou até alguma consulta, 

questões particulares que são prementes – tem que haver aqui o equilíbrio entre família, 

questões pessoais e trabalho - há lideranças que são muito respeitadoras desse nosso 

espaço e há essa liberdade. Nem todas, sinceramente. Mas no meu caso concreto nunca 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 200 de 226 

tive problemas – porquê? Porque também dei sempre muito de mim, não só no trabalho 

mas em termos de disponibilidade horária. Nos momentos em que eu precisei também 

houve essa contrapartida e essa flexibilidade – sair e depois voltar novamente, ou sair 

mais cedo, e no dia seguinte ou na semana seguinte compensar essas ausências 

temporárias.  

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Sim, muitas vezes. No meu caso concreto, até pela função, no meu contrato está 

contemplado isenção de 2h de horário de trabalho. Naturalmente que eu faço muito 

mais do que essas 2h de trabalho. O meu caso não é o pior, pelo contrário, há 

realidades, nomeadamente nas funções iniciais de carreira, em que acontece 

efectivamente é isso – as pessoas trabalham imensas horas, não têm isenção de horário 

de trabalho e não têm compensação salarial.  

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não, efectivamente não são. Só se houver uma inspecção de trabalho, aí sim, mas é 

transitório, é só durante uma fase. Na verdade não há. Nestes 17 anos de banca - e 

estive em duas instituições diferentes - a política salarial em termos de horários, de 

remuneração, de regalias, de horas extra, a política é a mesma, ou a postura é a 

mesma. Sobretudo os primeiros anos na carreira bancária são claramente muito difíceis, 

são de darmos muito em contrapartida de pouco. Conheço muitas realidades concretas 

de colegas que estão anos sem efectivarem e que trabalham imensas horas, isso 

também depende muito das chefias, mas numa maioria isto acontece. Conheço muitas 

realidades em que os assistentes não estão efectivos, têm um salário muito baixo e 

trabalham tantas horas como os directores - os quadros superiores que têm isenção de 

horário de trabalho, têm regalias que esses colaboradores não têm – realmente são 

mão-de-obra barata.  

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Não, de forma… A mim não, porque lá está, tenho muita disponibilidade para me dedicar 

ao trabalho, mas tenho verificado outras colegas em que, se têm filhos, claramente 

acredito que nalguns casos transtorna. Quando têm crianças pequeninas, bebés, em 

que pontualmente estão doentes – e nem sempre há compreensão das hierarquias – 

porque têm que faltar, porque têm que acompanhar os filhos ao médico, porque têm 

que ficar com eles em casa, e não há compreensão de muitas lideranças nesses casos 

concretos.  

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. Conheço um ou outro caso e de facto é respeitado. 

P 15: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Os casos que me estou a recordar e que conheço são efectivamente homens. Um deles 

nomeadamente é director de agência. Eu mesma, em determinada fase, tentei 

continuar os meus estudos - e que vou continuar - mas nunca me foi muito dado esse 
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espaço de oportunidade. Porquê? Porque a pressão dos objectivos, o trabalho, o 

número de colaboradores da agência (são muito poucos), nunca me permitiu poder às 

17h ou às 18h sair para ir estudar. Nunca tive muito esse espaço, e há poucos colegas 

com esse estatuto. Em 17 anos de banco estou-me a recordar só de 3 colegas, e em 

que 2 são quadros superiores de chefias, e que podem delegar nos colaboradores 

muitas das suas funções para se libertarem e poderem ir estudar. Durante os primeiros 

anos em que senti mesmo que era importante a licenciatura não tive essa hipótese, 

sobretudo nos 3 primeiros anos de banca em que também era uma outra realidade – a 

Banca era muito mais agressiva e havia muito trabalho. Neste momento não. O negócio 

já não tem a mesma dimensão e então já permite ter mais flexibilidade de horário para 

sair mais cedo e estudar. Olhando aos últimos 15 anos, pouca gente tinha essa 

possibilidade de ter um horário mais reduzido para poder estudar à noite. Eu sentia 

essa dificuldade, e por isso hoje olho para trás, e nos últimos 10 anos eu não conseguia 

de forma alguma estudar à noite - porque eu trabalhava das 8h às 20h, quando muitas 

vezes era às 21h que saía do banco. Ninguém imagina esta realidadeà mas sim, nos 

últimos anos muitos colaboradores saíam às 20h ou 21h do banco para conseguirem 

fazer tudo aquilo que era prioritário.  

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Isso depende muito de cada um. É importante criarmos um equilíbrio e estabelecermos 

prioridades. Claro que isso se aprende também ao longo dos anos. Às vezes não é fácil, 

depende das características de cada um – e não estou só a falar de mim, mas também 

da realidade que me envolve, de outros colegas. Por vezes temos mesmo que, com 

algumas chefias, definir que chegou o momento de ir embora – “amanhã é outro dia”, 

é preciso é estabelecer prioridades, fazer uma boa gestão do tempo, para depois 

também termos tempo para a família. Mas conheço a realidade dos colegas na Banca. 

Neste momento há uma realidade dramática, há muitos colegas na banca, por toda esta 

instabilidade que se está a viver, que estão a passar por depressões, problemas da 

família, problemas familiares por causa do trabalho - não é o meu caso – falta-lhes esse 

espaço de equilíbrio. Há um período do tempo que é o trabalho, mas depois chega o 

momento que temos que desligar e também dedicar tempo à família e a nós mesmos. 

Mas nem todos os colegas conseguem fazer isso na banca.  

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Eu acho que é mais as mulheres. Porquê? Porque quando têm um filho doente, ainda 

está muito enraizado que, é a mãe que fica a cuidar do filho. Eu noto muito isso e, 

neste momento, há mais abstinência nas mulheres porque se os filhos ficam doentes - 

sobretudo a classe etária das mulheres, neste momento, é uma classe etária ainda de 

terem filhos - e então quem falta mais são as mulheres, têm necessidade de quando os 

filhos estão doentes, essencialmente é por isso. Mas as mulheres também fazem uma 

excelente gestão do tempo e conseguem. Acho que são excelentes a gerir família, casa, 

trabalho e a sua vida pessoal.  
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais?  

R: Não. Tanto numa instituição como na outra – não. Temos alguns benefícios, benefícios 

sociais, mas nas instalações que nós ocupamos isso não acontece. Só acontece nos 

serviços centrais, nas sedes, em Lisboa, tanto uma instituição como a outra têm 

estruturas de apoio - nomeadamente uma sede onde eu estive, que não é a actual - 

tinha um infantário, tínhamos ginásio, tinha uma série de benefícios que permitia os 

colaboradores conciliarem melhor o seu tempo para a família e para o trabalho, gerirem 

melhor o tempo.  

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Acho que ainda passa pela mentalidade dos quadros superiores perceberem que, o facto 

de uma mulher - numa fase em que está a criar a sua própria família, tem filhos - 

consegue conciliar. Eu conheço casos de líderes, de excelentes lideranças, em que são 

mulheres e que o provam. Também é certo, e pela experiência própria, sinto que as 

mulheres têm que dar muito mais de si, trabalhar muito mais para provarem o mesmo 

que os homens – provarem que valem o mesmo, que têm a mesma capacidade de 

liderança – têm que mostrar muito mais, dar mais provas de si.  

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: O ideal era que não fosse necessário falarmos em quotas, em que a sociedade já tivesse 

uma mentalidade aberta para de facto haver equidade, igualdade, e que não se medisse 

a responsabilidade, a competência, pelo sexo. Contudo, se calhar tem mesmo que ser 

por essa via. Em Portugal às vezes fala-se das quotas da Assembleia da República - e 

não só do quadro feminino. Se calhar têm mesmo que haver estas medidas para mexer 

com a mentalidade das pessoas e se calhar com isso a mudança vai-se fazendo 

gradualmente, não é? Concordo. Infelizmente não é o ideal mas é melhor isso do que 

nada. 

 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 24 

Data: 24 de Fevereiro 2015 

Local: Porto 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 45. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Solteira 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Não tenho. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: 12º e depois fiz um curso técnico. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Sou assistente operacional, nível 7. Administrativa. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 21. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sempre. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Por uma questão cultural acho eu. Primeiro porque as mulheres hoje em dia são mais 

directas, mais assertivas e se calhar não nos deixamos levar por certos padrões - chega 

aquela hora temos o serviço feito e vamos embora, enquanto que os homens, se for 

preciso, ficam a conversar, a tomar um café, a fumar um cigarro - e portanto acho que 

isto passa mais por um problema cultural, e temos que lutar como é lógico.  
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P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Principalmente é uma questão de maternidade. No meu banco, uma coisa que eu fico 

muito admirada, é que os próprios directores dizem que a pessoa não é aumentada 

naquele ano – nós no banco ainda temos aqueles rendimentos que nós chamamos 

variáveis, que é um valor que nos dão anualmente no caso de existirem lucros – os 

directores dizem mesmo ‘’nós não vamos dar este ano porque esteve de licença e 

portanto não tem direito’’. O que eu acho é que … Isto já foi à CITE, mas realmente 

não há nada que diga que eles não o possam fazer, porque é um valor que é o próprio 

banco que decide oferecer. Mas de qualquer forma aqui nota-se que existe - ora bem, 

a mulher tem que estar grávida, o homem não pode estar não é? – e portanto não 

vamos prejudicar aquela mulher só porque esteve grávida não é? Mas isso acontece 

realmente - a maternidade, na altura da gravidez e depois o apoio aos filhos - 

normalmente é a mulher e não o homem, infelizmente. 

 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim. O meu banco tem flexibilidade mesmo. Poucas pessoas aderiram, mas 

curiosamente tive acesso à listagem e achei muito curioso, mas lá está voltamos à 

mesma questão que é, só existe um único homem que aderiu à flexibilidade. São todas 

senhoras, já em níveis 12, 13, portanto níveis avançados. Têm flexibilidade de horário, 

nalguns casos eu sei que é para apoio aos pais e noutros casos aos filhos. Curiosamente 

só há um senhor que eu sei que é porque ele tem uma empresa de contabilidade, e 

portanto tem a flexibilidade porque lhe dá jeito, não é? Mas o resto é só senhoras. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: No serviço onde estou tenho que fazer - que é títulos, está ligado às bolsas internacionais 

- tenho que fazer feriados horários até tarde e curiosamente o dia 24 de dezembro, que 

normalmente não se trabalha na banca, mas é rotativo. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Sim. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Já me habituei, mas no início foi complicado. Claro que sim, principalmente o dia 24 de 

dezembro. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 
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R: Curiosamente são mais homens. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim, nós temos… Ora bem, isso depende muito da direcção onde se está, alguns 

directores possibilitam a saída para apoio, outros não. Nós temos um sistema 

informático onde colocamos as nossas ausências – existem departamentos que querem 

mesmo que se coloquem as horas de ausência e, vai achar curioso mas é verdade no 

meu banco, porque depois eles descontam proporcionalmente o subsídio de almoço – 

mas isto depende da direcção e do director. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: São as mulheres, claro. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: No meu banco não. Só um há subsídio - não sei se considera também apoio – existe o 

subsídio de estudo, depende da idade da criança ou adolescente, isso existe. Outro tipo 

de ajuda não existe. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Isso é muito complicado (risos) porque estamos a falar dum problema cultural e, quando 

se fala em problemas culturais, demora muito tempo a conseguirmos fazer alguma coisa 

por isso. É claro que, no meu Banco (…) existem mais mulheres que homens, mas nos 

níveis mais elevados, a partir do 10, estão mais homens do que mulheres. Não sei até 

que ponto é que se poderá exigir nestas empresas, num determinado nível, uma 

percentagem quer de mulheres quer de homens, não é? Aí acho que ajudava. Agora se 

isto seria uma das melhores medidas? Sinceramente não sei. O ideal seria incutir nas 

pessoas que realmente tanto precisamos dos homens como das mulheres (…). Mas 

realmente é um problema cultural e acho que tinha que se insistir bastante na formação 

e informação junto das empresas, isso sem dúvida. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Curiosamente o meu banco é o único (…) que tem uma senhora no Conselho de 

Administração (...). Mas lá está, (…) o meu Banco é que tem uma senhora na 
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administração, portanto eu acho que essa medida é muito boa. Mas é só 30%, que é 

mau, mas entre 30% e nenhuma - vamos para os 30%. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 25 

Data: 27 de Fevereiro 2015 

Local: Ermesinde 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade: 

R: 40 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Um. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Casada. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Pós-graduação. Eu tirei uma licenciatura e depois tirei uma pós-graduação. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 13, gerente. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 17 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       
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P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Essas questões são sempre muito difíceis, neste sector, de saber. Por um lado a questão 

salarial é mais complicada porque, apesar de existir uma tabela do ACTV, nem todas as 

pessoas da mesma categoria estão a ser remuneradas de igual forma. Isso não terá 

necessariamente a ver com a questão do género, isso sim, mas da experiência, opção 

do mérito etc. Eu tenho colegas – nós temos dificuldade porque é uma coisa um bocado 

sigilosa, mesmo entre colegas ainda existe um bocado essa noção – e portanto eu tenho 

colegas que estarão abaixo e outros que estarão acima. Penso que de uma forma global 

que os homens serão mais bem remunerados em iguais funções. (…) Quando eu 

comecei, apesar de ser um sector bastante dominado por homens a verdade é que 

ainda assim continuamos a assistir – não tanto a nível das pessoas que estão no retalho, 

nos serviços centrais, há uma igualdade praticamente de género - mas houve uma 

estatística que nos foi apresentada, 51% das pessoas que estão no nosso banco são 

mulheres. Quando começamos a avaliar ao nível das chefias - a diferença é brutal. 

Posso-lhe dizer actualmente estou numa direcção com 20 balcões – somos 20 directores 

de agência – só 5 é que são mulheres. E já trabalhei em Direcções onde em 20 eu era 

a única mulher. Continua a acontecer daqui deste patamar de direcção ou sub-direcção 

de uma agência para cima, continua a haver uma desproporção muito grande. Na 

progressão da carreira continuam a ser privilegiados os homens. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Talvez porque ainda haja um excesso de conservadorismo na Banca, no sentido de se 

pensar que são funções que exigem grande disponibilidade, e portanto que os homens 

terão mais disponibilidade. Existe esta ideia pré-feita de que, os homens não têm tantos 

encargos de tempo com a família e portanto acabam por estar mais disponíveis para 

trabalhar até muito mais tarde, etc. Eu pessoalmente não concordo com essa ideia pré-

feita. A partir de determinados cargos eu acho que as mulheres têm perfil, até sob o 

ponto de vista de abarcar uma variedade de temas e ter a capacidade de resiliência 

para no momento actual que vivemos – em que é um período muito mais crítico da 

banca, do que era há 15 anos atrás, que era um período estável em termos de função 

e de sector, vivia-se um tempo de grande estabilidade e agora não – penso que as 

mulheres têm uma capacidade de resiliência e de pressão, adaptação, superior aos 

homens. Agora, existe ainda esse preconceito que os homens têm muito mais tempo e 

portanto estão muito mais disponíveis para exercer funções de chefia. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Não, as duas primeiras. Basicamente por se achar que têm menos tempo e que dedicam 

mais tempo à família. Há para mim um factor que tem a ver com a maternidade, existe 

muito o preconceito e existiu durante um tempo - há vários bancos, e alguns até foram 

muito conhecidos e muito abordados até na comunicação social, como só querendo 

recrutar homens - precisamente por causa da questão da maternidade, porque depois 

iam ser mães, iriam estar ausentes durante o período da licença. Sente-se ainda hoje, 

às vezes num tom de brincadeira ou num tom mais sério, esse tema ainda continua a 

ser um tipo de pressão sobre as colaboradoras. 
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P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não, trabalho a tempo inteiro. Obviamente pela minha função, tenho isenção de horário 

portanto vou gerindo o tempo conforme para mim é mais conveniente, tenho alguma 

flexibilidade, não total - obviamente estando no retalho e estando numa agência, e 

tendo um horário obrigatório, de atendimento ao publico, das 8h30 às 15h - mas 

permite-me fora dos horários gerir com alguma flexibilidade, isto é, posso ir muito mais 

cedo para começar a trabalhar para não sair tão tarde, ou ao contrario entrar um 

bocadinho mais tarde e depois sair mais tarde. Nesse aspecto eu tenho alguma 

autonomia. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Sim, todos os dias. Apesar de na nossa função, no nosso sector isso já não é trabalho 

suplementar. No nosso sector costuma-se dizer – temos hora para entrar, não há hora 

para sair. Agora temos um período muito mais calmo, sob o ponto de vista de negócio 

– há menos negócio, há menos exigência sobre o tempo a dispor – mas houve tempos 

que era basicamente assim, era algo que as várias chefias diziam quando admitiam 

alguém pela primeira vez no balcão – ‘’tem hora de entrar, não tem hora de sair’’. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: No meu caso concreto não é tido como suplementar porque tenho isenção de horário. 

Tenho que estar disponível, por isso é que eu tenho um contrato nessas condições, mas 

no caso dos colaboradores que não têm isenção de horário, não são pagas. Há pessoas 

que durante muito tempo - e eu também já trabalhei sem ter isenção de horário, sem 

estar nesta função – e muitas das horas que trabalhava após o horário de trabalho não 

eram remuneradas. Nunca trabalhei uma hora remunerada. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Claro que nos rouba algum tempo para a família. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: De uma forma empírica e da minha experiência nos últimos anos – tem sido por homens. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: A instituição (…) não tem nenhum programa que possa facilitar a vida dos colaboradores 

no sentido de poder conciliar. Existe, isso já depende de cada liderança, dentro da 

unidade haver ou não esse tipo de compreensão. Eu como líder de uma equipa há 
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temas aos quais sou sensível, há outros que não sou nada sensível. Quando um 

colaborador me diz que ‘’gostava hoje de sair mais cedo para ir ver um jogo de futebol’’, 

não sou sensível a esse tema, nunca fui. Mas se me pedir que tem que ir buscar um 

filho ou porque tem o filho doente ou qualquer coisa, sou extremamente sensível. Se 

calhar isso tem a ver com o facto de ser mulher e mãe. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Pela experiência que tenho, trabalhei já com muitas pessoas, com equipas basicamente 

sempre mistas, com homens e mulheres - os homens são mais de utilizar isso. 

Também da experiência que eu tenho, até mesmo sobre o absentismo. Um homem 

quando está meio constipado, meio doente, uma ponta de febre, já não pode ir 

trabalhar – isto regra geral - muitas mulheres que se calhar estão doentes e vão 

trabalhar na mesma. Só recorrem a pedir para ir, se calhar, a levar filhos ou a ir a uma 

reunião da escola, em último recurso - ou seja não é em último recurso, não o fazem 

de uma forma abusiva, é isso que eu quero dizer - e eles usam sempre essa plataforma, 

esse argumento para isto ou para aquilo. A experiência pessoal que tenho é essa. Posso 

dizer uma coisa, uma curiosidade – há uns anos quando trabalhava no banco – tive 

uma reunião onde estava o director de recursos humanos do grupo (…) e ele disse - ‘’o 

maior grau de absentismo que temos no nosso grupo é dos homens, não é das 

mulheres’’. Eu fixei isso e depois comecei a observar isso nas minhas equipas. Nunca 

fiz uma estatística mas se fosse fazer acho que era isso que ia dar – os homens faltam 

mais do que as mulheres. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não, nada. 

C – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÃO NA 

CARREIRA 

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Passa muito, primeiro pela questão da sensibilização, pela promoção de programas que 

possam facilitar – aliás esses programas nem têm grandes custos para a instituição – 

programas que facilitem por exemplo ir tratar de assuntos pessoais, se se precisar de 

ir a uma repartição de finanças ou a um serviço publico, preencher um papel, tratar de 

qualquer coisa – no nosso país perde um tarde, tirar uma tarde de trabalho - havendo 

um regime de estafetas – em grandes instituições onde é possível disponibilizar alguém 

que faça isso uma vez por semana ou uma vez por mês, e possa dar esse apoio aos 

colegas, era fundamental. Acho que poupava muito tempo e prestava um excelente 

serviço. Era também importante haver uma rede de apoio à família. Um dos grandes 

problemas que nós nos deparamos na conciliação da vida profissional com a vida 

pessoal é assim – se há algumas pessoas que têm apoio familiar próximo, pessoas 

disponíveis para ir buscar os filhos, uma situação ou outra em que se tem uma reunião 

até tarde e não se pode ir – quem não tenha uma estrutura familiar muito próxima tem 
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muita dificuldade – tem que ter muita imaginação, recorrer às amigas dos filhos, aos 

pais dos amigos – é difícil. Realmente essa rede de apoio, eu acho que era importante 

existir, e as instituições bancárias podiam-na promover. Até por via dos bancos de 

voluntários (…) porque não construir uma equipa de voluntários, por exemplo pessoas 

que estão reformadas da banca? Há muitos reformados, que são pessoas normalmente 

habituadas a um grande ritmo de trabalho, de repente muitos deles pararam e já não 

sabem o que é que hão-de fazer à vida, e porque não dar o apoio de ir buscar os filhos 

do colega hoje porque precisam ou criar uma estrutura que pudesse dar esse tipo de 

apoio. Que pudessem facilitar a vida naquelas alturas em que temos as semanas mais 

complicadas, ou fecho de mês, ou há muitas reuniões, e as pessoas saem de manhã e 

entram à noite e não conseguem conciliar absolutamente nada. Eventualmente as 

quotas, embora eu sou crítica em relativamente às quotas, mas acho que pode ser um 

início para qualquer coisa, e as quotas poderiam ser um início, sem dúvida. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Sim, acho que sim porque infelizmente as mentalidades não se conseguem mudar tão 

rápido quanto desejamos, e as quotas é uma forma de acelerar isso. É uma medida 

forçada, algo que se impõe, não é propriamente o que nós gostaríamos, mas pode ser 

o primeiro passo para depois deixar de necessário existir essa medida de imposição, 

não é? Há muitas mulheres que têm mérito, que têm imensas capacidades e que não 

têm visibilidade, não têm essa visibilidade e não têm as condições, ou não lhes são 

dadas as condições, para chegar a esse patamar. Acho que essa medida era 

interessante. É uma imposição mas, muitas situações têm que existir porque, às vezes 

temos que ser obrigados a fazer para depois ganhar gosto para ter esse ritmo. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 26 

Data: 10 de Março 2015 

Local: Porto 

Sindicato Bancários do Norte  

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade: 

R: 62 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Não tenho filhos. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Ensino secundário. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 10 e agora sou assistente comercial. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 42 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Em relação a alguns colegas senti-me eu discriminada. A fazer a mesma coisa uns 

ganhavam mais que outros.  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  
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R: Não notei muito isso porque não tenho filhos, mas noto que colegas minhas são 

apontadas porque têm que levar o filho ao médico, têm que ficar em casa porque o 

filho está doente, porque o infantário fechou e não têm ninguém que tome conta dos 

filhos e têm que ficar em casa, ou porque está grávida e vai ficar mais não sei quantos 

meses ficar em casa. Noto e oiço os comentários em relação a colegas minhas. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Tenho isenção de horário. Apesar de ter isenção de horário saio sempre depois da hora 

de trabalho mas há colegas que não têm e que têm que ficar depois da hora do horário 

- não pagam e, além de não pagarem, quando saem ainda olham para o relógio. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Sim. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Eu tenho 1h de isenção, a mim é pago, mas o resto não, nunca é pago. Eu pelo menos 

tenho 1h, mas a maior parte dos colegas não têm e não é pago, exercem e não 

recebem. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: A minha não muito, não tenho filhos - sou só eu e o marido - não muito. De colegas 

minhas sim. Tenho conhecimento, são minhas amigas, mais novas que eu, e quando 

querem ir, dizem ‘’já vais embora?’’, e quando estão aflitas…, e tenho colegas que 

deixaram de ir à festa dos filhos, porque disseram ‘’não vais’’ e não foram.  

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: É. Aqui é. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Aqui, tenho uma colega que ainda tem o filho em idade escolar, e é por ela. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Sim. Com algum… Tenho uma colega que tem o marido com um problema oncológico 

e tem de andar sempre a pedir e parece que estão a fazer um favor. Custa-me ver isso. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: No meu local de trabalho é a mulher que pede. A mulher é sempre mais sacrificada. 
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Aqui no nosso Banco… sim. Tentam fazer por isso. Tem a tarde para os filhos, costuma 

ter campo de férias, costuma ter – eu como não tenho filhos não estou muito ligada a 

isso – mas sei que quando eles estão de férias se quiserem ir para um espaço podem 

ir, alguém que tome conta deles, ajuda um bocado nesse aspecto. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: É começar a considerar as mulheres – para já, são tão capazes ou mais do que os 

homens. Começarem a preocupar-se com a vida familiar - porque muitos homens 

também não o querem fazer – é tudo para a mulher, depois elas também não 

conseguem fazer tudo. Agora há mulheres que só se dedicaram à profissão e são 

capazes, tanto ou mais do que os homens. Nas empresas ter aquele cuidado de que as 

mulheres o direito – não são os homens que têm os filhos – e não as prejudicar por 

isso. Elas têm os filhos, tomam conta deles, têm os direitos, e passando esse prazo elas 

continuam a ser boas profissionais, continuam a ser boas empregadas, e não têm que 

ser prejudicadas por isso. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Penso que sim. É uma boa medida. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 27 

Data: 10 de Março 2015 

Local: Porto 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 55 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Divorciada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Um. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)?  

R: Tenho o Curso Geral de Administração e Comércio, o antigo 9º ano. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 9 e sou assistente comercial, tesoureira. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 32 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Nas duas. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Porque não tinha conhecimentos pessoais. Não foi por falta de opções, não foi por não 

me dedicar. Certamente não era tão forte como as minhas concorrentes em termos 

de… - aqui no Norte nota-se melhor que os padrinhos estão acima de tudo. 

P: E teve reflexos na progressão? 
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R: E agora reflete-se muito - e muito perigoso - na possibilidade de dispensa ou não, da 

banca. Antes tudo bem. Agora, se a gente não satisfaz já é um bocadinho perigoso. 

Isto, a defesa, porque as notas - como sabe as avaliações nem sempre são as mais 

correctas, de quem nos avalia - e nós não podemos defendermos de tudo. Em todos os 

meus colegas homens, ou quase todos, por exemplo, existe mais gente com a hora, 

aquela hora que dão, extraordinária, que mulheres. Os cargos superiores hierárquicos 

– há mais homens que mulheres. E normalmente, aqui na banca, quem sufoca mais os 

colegas para ficarem nem é a parte hierárquica superior, são os que trabalham 

directamente connosco. A maior parte das vezes superiormente nem sabem o que é 

que as pessoas estão a passar no dia-a-dia na banca.  

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: A segunda - menor disponibilidade para o trabalho fora do horário normal – e que somos 

obrigados a fazer, mas não pode ser até às 9h da noite. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Não, nunca tive necessidade, mas eu acho que não há dificuldade. Até porque eu sou 

a única que não tenho isenção de horário. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Faço diariamente 1h/2h, que nunca foram pagas. Nem a mim nem a ninguém. O horário 

das 16h30  já não existe na Banca. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R:  

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: A minha e acho que a de toda a gente. Fica-se muito desgastado para o dia seguinte – 

eles ainda não perceberam isso. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Onde eu estou não existe. Já passei por balcões em que não se respeitava. As pessoas 

tinham, mas passavam muito maus bocados, depois havia retaliações. Havia poucos 

balcões que respeitavam isso. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: Era idêntico. 



Projeto de Investigação: Igualdade de Género na Banca 

Coordenadora: Glória Rebelo 

Entidade Promotora UGT – União Geral de Trabalhadores 

 

 Página 216 de 226 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: Não consigo responder-lhe a isso porque quando preciso tiro férias. Ainda na semana 

passada precisei de tratar de umas coisas – tirei 3 dias de férias porque eu sabia que 

nos 3 dias precisava de 1h por dia. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: As mulheres. Aliás, entre colegas meus que têm filhos, só conheço um – e já cá estou 

há uns anos – e só conheço um que tirou assistência à família pós-parto. Ninguém tem 

coragem de pedir para isso. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. Que eu saiba, não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Não obrigando as pessoas, dar-lhes tempo para elas poderem tratar, após o trabalho, 

a vida delas no dia-a-dia – os filhos, a vida de casa, o ginásio,… - para poderem estar 

saudavelmente no outro dia a trabalhar. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Concordo plenamente. Até me custa aceitar, e ouvir isso. É triste a gente ter que chegar 

a um ponto de ser como ‘’obrigação’’ por as mulheres 30%. Eu por acaso notei isso e 

achei que era preciso vir alguém da Alemanha dizer que era obrigatório…, - senti-me 

mal. Eu tenho um filho e não gostava que ele tivesse essa mentalidade. 

 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 28 

Data: 11 de Março 2015 

Local: Vila Verde 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 50 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Solteira. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Não tenho. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Licenciatura em Economia. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 12, gerente. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 22 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Ao nível da progressão na carreira não. Em termos salariais penso que existe alguma 

desigualdade, não só no meu caso mas, de uma forma generalizada. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Não dá para entender, acho que não há motivos de justificação mas que existe, existe. 

Nós, entre conversas entre colegas, nós mulheres estamos sempre numa situação 

inferior em relação aos vencimentos que os nossos colegas, na mesma função, obtêm. 
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Não é fruto de obterem melhores resultados ou mais dedicação à banca, muito pelo 

contrário, penso que nós somos muito mais dedicadas. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Nesse aspecto penso que nós, em termos de mulheres, até acho que neste momento 

não podemos dizer que estamos com limitações na progressão na carreira. 

Principalmente falo da minha zona - as áreas de influência que acontecem em 

determinados balcões - que até acho que na minha área existe uma forte progressão 

na carreira nas mulheres. Também porque existem cada vez mais mulheres na banca 

e por isso os lugares de gerência hoje são cada vez mais ocupados por mulheres. Mas 

estamos a falar de uma zona em que existem mais mulheres gerentes do que homens, 

neste momento. É uma situação atípica, mas é real. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim. Temos isenção de horário e também nos foi dada a possibilidade de podermos – 

por exemplo em situações de doença, de acompanhamento de familiares – nós 

podemos escolher, por exemplo, horários flexíveis - reduzimos a carga horária para 

darmos assistência à família. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Eu tenho isenção total de horário. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: No meu caso concreto, eu sou das que exige o pagamento de horas extraordinárias. 

Isso depende de nós. Quem está à frente de um balcão também tem essa 

responsabilidade, e nunca me foram recusadas. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: Não. A gente entra num determinado ritmo que já programa a vida em função do banco. 

Claro que gostaria de ter mais disponibilidade por vezes mas, esta é a nossa vida, não 

é? 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Não tenho nenhum caso concreto, mas já tive e é respeitado. 

Mas eu acho que isso depende muito de nós, gerentes, porque a lei existe e nós somos 

obrigados a fazê-la cumprir. Se nós gerentes, ao colocarmos as questões 

superiormente, por vezes as coisas se não são respeitadas, é por culpa nossa. No meu 

entender, porque sempre fui defensora dos direitos que os trabalhadores têm, e 

continuo nessa situação e nunca ninguém me disse nada. 
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P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens? 

R: No caso concreto que tive é mais utilizado por homens. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: No meu caso concreto, neste momento, é muito complicado. Eu estou a trabalhar a 

60km da minha casa – estamos a falar de uma diferença de 120km diários que eu tenho 

que fazer. 

É muito difícil conciliar o apoio à família. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Normalmente são as mulheres que mais pedem, mas também há homens a pedir. Eu 

acho que isso é muito relativo – tem a ver com as pessoas. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. Que eu tenha conhecimento, não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Acima de tudo uma avaliação justa - conhecer o trabalho, a dedicação das pessoas e 

fazer uma avaliação correcta das suas capacidades. A partir do momento que as 

pessoas são comparadas de uma forma…, com os mesmos critérios de igualdade, sem 

distinção - porque é fundamental, e acima de tudo nos processos de avaliação, se as 

coisas forem feitas de forma honesta e correcta - eu penso que nós conseguimos 

alcançar essa igualdade. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Eu, por acaso, sou um bocadinho contra as quotas. Acho que nós, mulheres, temos que 

assumir os nossos lugares - não é por quotas mas sim pela nossa própria 

disponibilidade. Digo isto porque fui uma das primeiras mulheres a ser gerente na minha 

zona – fui a primeira mulher a ser gerente – e não é por quota, não foi por imposição 

de quota. Acho que é o mérito nosso e a nossa disponibilidade para ocupar esses 

cargos. Tudo bem que, por exemplo, em termos de política acredito que as coisas têm 

que mudar porque existem poucas mulheres, e aí é uma área em que as mulheres têm 
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pouca influência. Em termos de empresas, considero que se nós tivermos capacidade e 

conseguirmos por mérito, conseguimos ocupar sem nos imporem quotas. Mas se tiver 

que o primeiro passo ser dado a estabelecer mínimos de quotas – lá terá que ser. 

P: Muito obrigada. 

 

 

ENTREVISTA 29 

Data: 11 de Março 2015 

Local: Maia 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 63 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Uma. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Bacharelato em contabilidade. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 12 e sou gerente. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 40 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       
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P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira? 

R: Sim, claro, durante este longo período obviamente que sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Em especial, derivado, se calhar nem tanto ao género, mas também pela evolução que 

a banca foi tendo na contratação de pessoas de outras instituições, para angariar 

carteiras, e que por vezes essas contratações foram feitas a troco de remunerações 

salariais e outras benesses. Quem se manteve na mesma instituição sentiu-se de facto 

ultrapassada e prejudicada. 

P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Francamente, esses aspectos, eu não os senti muito. No início da minha carreira sim. 

Aliás porque eu lembro-me que, aí em meados de 76/77, eu senti essa diferença mais 

do que agora - senti, até porque havia numerus clausus do género feminino nos balcões. 

Exactamente por causa disso tive uma grande polémica pessoal porque queria vir para 

um balcão – e de facto o numerus clausus existia, e foi na altura dos retornados de 

Angola, das pessoas que vieram – foi muito complicado. Ingressar num balcão, que era 

o que eu pretendia, portanto senti de facto isso na pele, porque não podia haver mais 

que 3 senhoras num balcão de 30 homens. Depois, na evolução e progressão não senti 

tanto, pela maneira de ser que eu tenho - porque me integro bem no mundo do 

masculino - e não tive essa dificuldade. Mas reconheço que no meu redor isso vai 

acontecendo, as pessoas são diferentes, têm algumas dificuldades para criar os filhos, 

e na maternidade, embora eu esteja numa instituição - o Banco BPI, e não estou a dizer 

isto por favor nenhum mas porque constato no meu dia-a-dia – que privilegia a 

maternidade e dá grande apoio às pessoas que ficam de baixa na maternidade. Não 

cria qualquer problema, nem sinto hostilidade nesse capítulo, acho que isso melhorou 

no Banco - não conheço a realidade noutros bancos, conheço por aquilo que oiço a 

nível de imprensa, e sei que existe - mas a nível do meu Banco não temos esse 

problema, felizmente. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras) 

R: Sim. Temos essa situação. É um balcão pequeno mas temos essa situação – num balcão 

de 4 temos 3 horários flexíveis. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Não. Com as funções de gerente automaticamente trabalho mais do que o normal, mas 

por esse facto, não porque nos seja imposto, até pelo contrário, mandam-nos às 18h30 

fechar os balcões. Neste momento não temos esse problema. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 
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R: Sim, é pago mas tem que ser pedido e tem que ser justificada a necessidade dele. Mas 

é pago, sim. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: A minha não tanto porque tenho flexibilidade e não tenho tantos problemas, mas 

transtorna, de alguma forma, a vida pessoal e de saúde – especialmente isso, porque 

a gente deixa de fazer outras coisas que poderia fazer e muitas vezes prende-se ao 

trabalho. Deveríamos trabalhar menos horas do que aquelas que de facto fazemos, mas 

isso deve-se aos condicionalismos do número de pessoas a trabalhar na área financeira 

– cada vez é um número mais reduzido de pessoas, os serviços são os mesmos - e 

portanto há uma necessidade, muitas vezes, de irmos para além daquilo que seria 

desejável. 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens?  

R: É idêntico. O Banco apoia bastante o trabalhador-estudante, não discrimina. Dá-lhe 

apoio e mesmo a nível de mestrados, etc., apoia o financiamento, portanto tenho esta 

consciência de que há apoio. No nosso caso, não sinto essa fragilidade. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes) 

R: É óbvio que, quando as coisas às vezes são muito repetidas, cria algum desconforto. 

Os balcões têm um quadro de pessoal reduzido – obviamente quando são situações 

que se repetem isso cria algum desconforto, até a nível interno do próprio pessoal, 

porque alguém tem de fazer o trabalho dessas pessoas. Mas tirando esses aspectos 

(…), não vejo discriminação a priori. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?)  

R: É mais a mulher.  

Tendencialmente a mulher tem a carga mais pesada nessas circunstâncias - porque a 

mulher é que tem de dar mais apoio, a mulher é que está mais disponível para 

determinadas tarefas – ainda é assim de facto. Mas não vejo grandes diferenças hoje 

em dia – se houver necessidade de o homem sair para ir buscar os filhos à escola, vai 

- desde que isso não se torne uma coisa diária nem repetida. Há que agendar e há que 

reestruturar a vida no sentido de não prejudicar os outros, e isso faz-se. Esse motivo 

da desigualdade, aí não se coloca. 

P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 
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R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÃO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Não lhe sei responder a isso. Em pleno séc. XXI não fará muito sentido haver essas 

medidas – a igualdade tem que existir necessariamente no nosso país. Eu sei que ao 

nível de outras profissões as coisas não são bem assim, ao nível bancário se calhar 

nalgumas instituições também não serão. Aqui não vejo grandes necessidades de fazer 

seja o que for. Acho que as pessoas se trabalharem, se se dedicarem, se vestirem a 

camisola do seu trabalho, não têm de fazer grande coisa para serem igual ao homem 

– nós às vezes brincamos com a ‘’guerra dos sexos’’ no banco e nos balcões – temos 

gerentes, até mais mulheres do que homens. No Banco não vejo essa necessidade, 

embora reconheça que não é o caso noutras actividades laborais. Também vejo com 

algum prazer que já há actividades, que antigamente eram de homens, que hoje as 

mulheres já estão a impor-se em trabalhos que não eram de todo feitos por elas. As 

mulheres têm que continuar a ser o que são, a imporem-se pela qualidade e não vejo 

necessidade de acrescentar muito a isto – é considerarem-se iguais. 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Sim, considero. Considero porque a esse nível ainda falta caminhar, não sei explicar 

porquê, mas de facto os homens continuam a chegar muito mais depressa ao topo que 

as mulheres. Embora eu não goste das quotas, reconheço que de alguma forma, às 

vezes faz algum sentido - desde que haja qualidade para exercer essas funções, que as 

pessoas estejam aptas e o queiram fazer. Muitas vezes também, o que acontece é que 

a mulher, por razões estritamente pessoais e familiares, prefere não ir para carreiras 

de topo, que exigem demasiada dedicação, em detrimento do lado familiar. Se calhar 

é uma solução - que embora má na minha opinião - fará sentido nesta altura. Sim. 

P: Muito obrigada. 
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ENTREVISTA 30 

Data: 11 de Março 2015 

Local: Valongo 

Sindicato Bancários do Norte   

A   – PERFIL PESSOAL E CONTRATUAL 

P 1: Idade:  

R: 31 anos. 

P 2: Qual o seu estado civil? 

R: Casada. 

P 3: Quantos filhos tem? 

R: Dois. 

P 4: Que escolaridade possui (nível mais avançado que completou)? 

R: Licenciatura. 

P 5: Categoria e nível remuneratório? 

R: Nível 7, assistente de gerência. 

P 6: Qual o seu contrato de trabalho (sem termo/ a termo)? 

R: Sem termo. 

P 7: Quantos anos tem de antiguidade na Banca? 

R: 7 anos. 

B – IGUALDADE (SALARIAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA) E CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA 

PROFISSIONAL E VIDA FAMILIAR/PESSOAL       

P 8: Ao longo do seu percurso na banca, alguma vez se sentiu discriminado/a, 

designadamente ao nível salarial, ou na progressão na carreira?  

R: Sim. 

P 9: Por que razão julga que isso aconteceu? 

R: Aquando das gravidezes. Numa das últimas eu penso que não existiu progressão a nível 

salarial, por mérito, progressão por mérito por casa disso. Por ter estado tanto tempo 

fora, ter estado à volta de 6 meses em casa. Nunca foi dito directamente, mas penso 

que sim. 
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P 10: Na sua opinião, que tipo de dificuldades têm as mulheres na progressão na 

carreira?  

R: Menor capacidade de liderança e de trabalho acho que não temos, de forma alguma. 

Poderemos ter, principalmente quando temos filhos pequenos, menor disponibilidade 

de horário e acho que isso é tido em conta pelas hierarquias, sem dúvida. 

P 11: No local onde trabalha possibilita-se a flexibilidade do tempo de trabalho? Se 

sim, de que forma? (isenção de horário; horários flexíveis; trabalho a tempo 

parcial ou outras)  

R: Não. O horário de entrada é rígido, completamente, e o de saída acaba por ser mais ou 

menos todos os dias. A minha hierarquia directa é compreensiva, mas a cultura do 

banco é que as pessoas trabalhem até mais tarde. 

P 12: Exerce habitualmente trabalho suplementar? Se, sim qual a periodicidade? 

R: Todos os dias. 

P 13: Essas horas de trabalho suplementar são pagas? Se sim, na totalidade ou 

parcialmente? 

R: Não. 

P 14: O trabalho suplementar transtorna a sua vida? Se sim, de que modo? 

R: É lógico que poderia ter melhor qualidade de vida e os meus filhos podiam passar menos 

tempo na creche, se não o fizesse - mas ao mesmo tempo temos que o fazer, não é? 

P 15: No local onde trabalha é respeitado o estatuto de trabalhador-estudante? 

R: Sim. Acho que sim. Por acaso nunca estive nessa situação, mas já tive colegas e 

respeitam. 

P: Se sim, mulheres e homens usufruem em idêntica proporção? Ou são mais as 

mulheres/ ou mais os homens?  

R: Não lhe sei responder muito bem. Só tive um caso de um colega que estava nessa 

situação – era um homem – assim em geral não faço ideia. 

P 16: No local onde trabalha possibilita-se a conciliação entre a vida profissional e 

vida familiar? Se sim, de que forma? (assistência a descendentes filhos/ netos; 

ao cônjuge/companheiro/a; a ascendentes)  

R: Na agência onde estou actualmente sim – a hierarquia directa é bastante compreensiva 

mas já estive em agências em que isso não era muito bem visto. 

P 17: E quem são os trabalhadores(as) que dela mais usufruem? (em idêntica 

proporção, homens e mulheres ou mais as mulheres/ ou mais os homens?) 

R: Acabam por ser as mulheres, não é? 
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P 18: No local onde trabalha existem equipamentos/soluções de apoio à família? Se 

sim, quais? 

R: Não. 

C   – MEDIDAS A ADOPTAR PARA PROMOVER UMA EFETIVA IGUALDADE NA PROGRESSÂO NA 

CARREIRA   

P 19: Na sua opinião quais as medidas a adoptar nas empresas que poderão encorajar 

uma efetiva igualdade na progressão na carreira? 

R: Permitir maior flexibilidade de apoio à família - mas nesse caso também tínhamos de 

permitir tanto a homens como a mulheres, não é? 

P 20: O que pensa da medida adoptada pelo governo alemão de uma quota mínima 

de 30% para mulheres nos conselhos de administração. Considera esta medida 

um passo importante para a igualdade e mudança de mentalidades no meio 

laboral? 

R: Considero importante. Sim, porque a maior parte das chefias nas empresas em Portugal 

são homens. 

P: Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


