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O que é o EIGE?

O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) é um organismo autónomo da União
Europeia, criado com o objetivo de contribuir para
e reforçar a promoção da igualdade de género,
nomeadamente mediante a integração da perspetiva de género em todas as políticas da União
Europeia (UE) e nas políticas nacionais delas decorrentes, o combate contra a discriminação em
razão do sexo, e a sensibilização dos cidadãos da
UE para a igualdade de género.
O EIGE ambiciona tornar-se o centro de conhecimento da UE em matéria de igualdade de género,
assumindo um papel pioneiro no desenvolvimento de dados fiáveis, na recolha de conhecimentos
e na partilha de experiências úteis e de conhecimentos especializados Tendo iniciado os seus
trabalhos em 2010, o EIGE celebrou o seu quinto
aniversário em 2015.

Qual o contexto de trabalho
do EIGE?
Embora a igualdade entre mulheres e homens
tenha sido um dos princípios fundamentais da
União Europeia desde o seu início, continua a
verificar-se um comprovado défice democrático
no que respeita à participação das mulheres no
processo decisório da UE. Apesar do forte empenho e dos recentes progressos, a União Europeia
percorreu apenas metade do caminho para se tornar uma sociedade equitativa do ponto de vista
do género.

Viviane Reding (esquerda), então vice-presidente da
Comissão Europeia, Dalia Grybauskaitė (centro), presidente da Lituânia, e Martin Schulz (direita), presidente
do Parlamento Europeu, durante a cerimónia de inauguração da Casa da UE, em Vílnius, em maio de 2013.

O EIGE opera no quadro das políticas e iniciativas
da União Europeia, cumprindo as funções e objetivos que lhe foram atribuídos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia.
Contribui para a elaboração de políticas mais bem
informadas, disponibilizando conhecimentos especializados de alto nível à Comissão Europeia,
aos Estados-Membros e ao Parlamento Europeu,
e mantém igualmente relações com os países
candidatos à adesão no âmbito das respetivas
atividades.
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19 de junho de 2015 — Dia de Portas Abertas no aniversário do EIGE.

A visão do Instituto é:
tornar a igualdade entre mulheres
e homens uma realidade para todos
os europeus e outros.
A sua missão é:
tornar-se o centro de conhecimento
europeu em matéria de igualdade
de género.

O EIGE é dirigido por um Conselho de Administração, composto por 18 representantes dos Estados-Membros e um representante da Comissão
Europeia. O Fórum de Peritos do Instituto apoia o
EIGE na qualidade de órgão consultivo.
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Acompanhamento da aplicação
da Plataforma de Ação de Pequim
na UE
O EIGE presta assistência às presidências do Conselho da UE, procedendo à análise da aplicação da
Plataforma de Ação de Pequim (PAP) nos Estados-Membros. A Plataforma de Ação de Pequim
reflete o compromisso assumido pela UE, em
1995, no quadro das Nações Unidas.
Desde 2010, o EIGE publicou oito relatórios e um
relatório de investigação sobre as principais áreas
de preocupação da Plataforma de Ação de Pequim, os quais foram tidos em conta no processo
de tomada de decisões no âmbito das conclusões
do Conselho EPSCO (Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores).

Igualdade de género
e independência económica:
trabalho a tempo parcial
e trabalho independente
O relatório sobre igualdade de género e independência económica («Gender equality and economic independence») indicava que a taxa de emprego entre os homens havia atingido em 2012 o
objetivo de 75% fixado na Estratégia Europa 2020,
enquanto a taxa de emprego entre as mulheres
permanecia baixa, nos 62%. O relatório refere que
14 Estados-Membros haviam atingido, ou estavam
muito perto de o conseguir, os objetivos fixados
na estratégia «Europa 2020» no que respeita às taxas de emprego masculinas, mas que a totalidade

dos Estados-Membros, à exceção da Suécia, não
conseguira cumprir a meta dessa estratégia no
que toca ao emprego feminino.
Com base no relatório do EIGE, o Conselho E PSCO
exortou os Estados-Membros e a Comissão a
apoiar uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar para os homens e as mulheres,
incentivando a partilha equitativa da responsabilidade de cuidar dos familiares dependentes e das
tarefas domésticas através da combinação de diferentes medidas (Conselho da UE, 2014 a).
Pequim+20: quarto Relatório «Avaliação
da Aplicação da Plataforma de Ação
de Pequim nos Estados Membros da UE»
O Relatório Pequim+20 é o quarto relatório de
avaliação da evolução geral a nível da UE no que
respeita às 12 principais áreas de preocupação
da PAP. Apresenta as principais tendências, os
progressos e os grandes desafios em matéria de
igualdade de género na UE de 2007 a 2012.
Com base nas conclusões do Relatório Pequim+20
do EIGE, o Conselho EPSCO instou os Estados-Membros e a Comissão a tomar novas medidas
para fazer face aos desafios que subsistem no
domínio da igualdade entre homens e mulheres,
incluindo as respetivas disparidades no ensino e
na formação, no mercado de trabalho, na partilha
de responsabilidades domésticas e de prestação
de cuidados, na remuneração, nas pensões e na
tomada de decisões (Conselho da União Europeia,
2014 b).
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Relatórios do EIGE sobre a Plataforma de Ação de Pequim (2010-2015)
A violência contra
as mulheres —
Apoio à vítima
Área D

Alterações
climáticas

Disparidades de
género nas pensões
Área F

Área K

Processo
decisório ao nível
das organizações
de meios de
comunicação

PAP

Trabalho a tempo
parcial e trabalho
independente
Área F

Área J

Eficácia dos
mecanismos
institucionais
Área H

Conciliação da vida
profissional e da vida
familiar
As mulheres no
poder e na tomada
de decisões

Área F

Área G

Disparidades de género nas pensões
na UE: relatório de investigação destinado
à Presidência letã
As pensões são essenciais para garantir um envelhecimento digno e evitar a pobreza na velhice.
Em 2012, a média da disparidade de género em
matéria de pensões, que pode ser vista como o
somatório de desigualdades de género ao longo
de toda a vida, no que respeita aos 28 Estados-Membros da UE, foi
de 38%. Esta realidade
revela que, embora os
pensionistas enfrentem,
Gender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
de um modo geral, um
maior risco de pobreza, este é ainda mais
acentuado no caso das
mulheres e necessita de
ser abordado de forma
séria. Leia o relatório de
investigação aqui.

As mulheres no poder e na tomada
de decisões
No seu relatório, elaborado durante a Presidência
luxemburguesa, o EIGE analisou as desigualdades
de género no que respeita à tomada de decisões
nos domínios político, económico e social. Os
dados mais recentes mostram uma sobre-representação dos homens em todas as esferas da vida
pública, sobretudo na tomada de decisões nos
domínios económico e social. O relatório recomenda que, como medidas essenciais, se melhore
o equilíbrio entre vida profissional e familiar e se
efetuem mudanças a nível institucional. Ainda que
os domínios político e económico ocupem lugar
de proeminência na agenda política, os desequilíbrios de género na tomada de decisões noutras
áreas sociais, como o desporto, os meios de comunicação social e a investigação, exigem uma
visibilidade e uma intervenção mais consideráveis.
Leia o relatório aqui.
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A base de dados do EIGE «Mulheres
e homens na UE — Factos e números»
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Saiba mais:

Se pretende consultar os mais recentes dados
comparáveis e fiáveis sobre a igualdade de género
em todos os Estados-Membros e ao nível da UE, a
base de dados do EIGE é a fonte correta! Abrange
todos os indicadores de Pequim endossados pelo
Conselho EPSCO desde 1999, as informações mais
atualizadas ao nível dos Estados-Membros e da UE
e as revisões intercalares relativas a quase todas as
12 áreas da PAP. Com a ajuda de um mapa interativo, de quadros de dados e de gráficos, pode obter
rapidamente uma visão geral da situação de qualquer Estado-Membro e dos Estados-
Membros
por comparação.

•

•

Base de dados do EIGE relativa aos
indicadores de Pequim: «Mulheres e
homens na UE — Factos e números»
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
Relatórios do EIGE sobre as diversas
áreas definidas na Plataforma de Ação de
Pequim: (http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications)

Base de dados do EIGE: «Mulheres e homens na UE — Factos e números»
Um mapa relativo ao indicador 21: Taxa relativa ao risco de pobreza.
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O EIGE contra a violência baseada
no género
A violência baseada no género reflete e reforça as desigualdades entre mulheres e homens e
continua a ser um problema de monta na União
Europeia. É prevalente em todas as sociedades e
tem por base relações de poder desiguais entre
mulheres e homens, que reforçam o domínio dos
homens sobre as mulheres. Na UE, nove em cada
10 vítimas de violência entre parceiros íntimos são
mulheres. Este tipo de violência atinge não só as
mulheres mas também famílias e comunidades
inteiras e a sociedade como um todo.

O EIGE tem como objetivo apoiar os Estados-Membros e todas as instituições relevantes, incluindo o Parlamento Europeu e a Comissão
Europeia, nos respetivos esforços destinados a
combater e prevenir a violência baseada no género, através da disponibilização de dados fiáveis e
comparáveis que permitam ajudar a medir a eficácia das políticas neste domínio. Nos próximos
anos, o trabalho do EIGE será determinado pelo
seu quadro estratégico sobre a violência contra as
mulheres (2015-2018).

FONTE
ADMINISTRATIVA
DE DADOS sobre
a violência baseada
no género

No seu trabalho
sobre a violência
de género, o EIGE
centra-se nas
seguintes áreas

MUTILAÇÃO
GENITAL
FEMININA

CUSTOS
DA VIOLÊNCIA
BASEADA NO
GÉNERO

ESTATÍSTICAS DE
GÉNERO, INVESTIGAÇÃO,
MÉTODOS, FERRAMENTAS
E BOAS PRÁTICAS,
SENSIBILIZAÇÃO

VIOLÊNCIA
SEXUAL

SERVIÇOS
DE APOIO
às mulheres vítimas
de violência
doméstica

DOMÍNIO DA
VIOLÊNCIA no
Índice de Igualdade
de Género
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
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Fontes administrativas de dados
sobre a violência baseada
no género
Os dados administrativos sobre a violência baseada no género não são recolhidos fundamentalmente para fins estatísticos, mas sim para o
uso interno das instituições ou agências, a fim de
monitorizar as respetivas atividades. Não medem
a verdadeira extensão da violência baseada no género, porque nem todos os incidentes são comunicados. No entanto, podem fornecer informações
circunstanciadas sobre a resposta dos serviços
judiciais, policiais, sanitários e sociais à violência
baseada no género, que serão úteis para o desenvolvimento e avaliação de políticas e medidas
adequadas para prevenir e combater a violência
baseada no género contra as mulheres em toda a
União Europeia.
O Instituto reviu e analisou a disponibilidade,
acessibilidade, comparabilidade e qualidade dos
dados recolhidos por essas instituições em toda
a UE, publicou dois relatórios e desenvolveu um
banco de dados sobre as fontes de dados administrativos relativos à violência baseada no género
(disponíveis em: http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications).

Mutilação genital feminina
A mutilação genital feminina (MGF) é uma forma violenta de subordinação das mulheres e das
raparigas que está em contradição total com os
princípios da igualdade de género. Em 2012, o
EIGE lançou um estudo à escala da UE sobre este
tema. O estudo pôs especialmente em evidência
a enorme dificuldade em calcular a prevalência da
MGF na Europa, devido à escassez de dados. Salienta igualmente a importância de dados fiáveis
sobre a prevalência a fim de apoiar a luta contra este fenómeno na União Europeia e no resto
do mundo.
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Na sua comunicação sobre a eliminação da mutilação genital feminina, a Comissão Europeia exortou o EIGE a desenvolver uma metodologia que
permitisse estimar o risco de mutilação genital
feminina na UE. Em 2013, o Instituto lançou um
segundo estudo sobre o assunto: «Estudo sobre
raparigas em risco de MGF na União Europeia». O
EIGE desenvolveu uma metodologia para calcular
o risco de MGF e testou esta metodologia em três
Estados-Membros: Irlanda, Portugal e Suécia. As
conclusões deste estudo põem igualmente em
evidência a importância da cooperação entre governos e comunidades na prevenção da prática da
MGF na Europa e no mundo.
O EIGE está a alargar gradualmente o âmbito da
investigação que conduz e dos dados relativos à
MGF, o que passa pela elaboração de uma base de
dados sobre boas práticas, orientações de investigação e recomendações políticas.

Custos da violência baseada
no género na UE
Os requisitos em matéria de dados para estimar
os custos da violência baseada no género são
complexos, e a qualidade dos dados disponíveis
é insuficiente. Em 2014, o EIGE encomendou um
estudo para analisar as abordagens existentes e
propor métodos para estimar os custos da violência baseada no género e da violência contra a
mulher entre parceiros íntimos em todos os Estados-Membros.
O relatório «Estimating the costs of gender-based
violence in the EU» (Estimar os custos da violência
baseada no género na UE) fornece uma revisão e
análise em profundidade das opções metodológicas para essas estimativas. Inclui igualmente um
estudo de caso relativo ao Reino Unido. O estudo
estima que o custo anual de não se impedir este
tipo de violência na UE ascende a 206 mil milhões
de libras (259 mil milhões de euros).
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A mesa-redonda sobre o tema «Fortalecendo a cooperação para combater a mutilação genital feminina», realizada em
Lisboa, foi aberta (da esquerda para a direita) pela diretora do EIGE, Virginija Langbakk, em conjunto com a secretária
de Estado portuguesa, Teresa Morais, e a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza.

Violência entre parceiros íntimos
A violência entre parceiros íntimos (por vezes designada violência doméstica ou violência familiar)
continua a ser uma das formas mais comuns de
violência baseada no género. Embora todos os Estados-Membros tenham implementado medidas
para prevenir e combater estas formas de violência, ainda subsistem diferenças significativas entre
os Estados-Membros neste domínio. Para que
estes possam proceder ao intercâmbio de boas
práticas na prevenção da violência entre parceiros
íntimos, o EIGE fez uma recolha de recursos,
métodos, ferramentas e boas práticas em matéria
de prevenção e proteção das vítimas desta forma
de violência.

Saiba mais:
•

•

•

•
•

•

EIGE’s EU mapping tool on administrative
data sources on gender-based violence
(Ferramenta do EIGE para o mapeamento
de fontes de dados administrativos relativos
à violência baseada no género existentes
na UE)
«Female genital mutilation in the European Union and Croatia» (Mutilação genital
feminina na União Europeia e na Croácia)
— Relatório
«Estimating the costs of gender-based violence in the EU» (Estimar os custos da violência baseada no género na UE) — Rela
tório, guia passo a passo, fichas técnicas
e perfis por país.
Bases de dados sobre os recursos, boas práticas, métodos e ferramentas para prevenir
e erradicar a MGF.
O estudo «Estimating the costs of gender‑based violence in the European Union»
(Estimar os custos da violência baseada no
género na União Europeia).
Todos os materiais relativos à violência baseada no género podem ser consultados
em: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence.
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Os homens e a igualdade
de género
Apesar de alguns Estados-Membros terem integrado políticas relativas aos homens no quadro
mais alargado das políticas de igualdade de género, esses desenvolvimentos são bastante desiguais
entre os Estados-Membros e não assumem uma
forma sustentável.
O papel dos homens na promoção da igualdade
de género tem vindo a ser cada vez mais objeto
de estudos e políticas dedicados a questões de
género na UE. O «Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010» da Comissão
Europeia sublinhou a necessidade de uma maior
participação dos homens nas atividades ligadas à
prestação de cuidados. A Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015 defende que a igualdade de género exige a contribuição, ajuda e participação ativas dos homens, e

que as políticas definidas devem também abordar
as desigualdades de género que afetam os rapazes e os homens, por exemplo, no que respeita à
literacia, ao abandono escolar precoce e à saúde
no trabalho.
O sítio web do Instituto apresenta um estudo
sobre a participação dos homens em iniciativas
relacionadas com a igualdade de género e disponibiliza a base de dados relativa à participação
dos homens em organizações que trabalham no
domínio da igualdade de género. O Instituto revela as desigualdades de género que afetam os
homens e salienta a sua participação em atividades de apoio à igualdade de género, por exemplo,
apresentando o trabalho desenvolvido por homens nesta área em campanhas de sensibilização,
como a Campanha do Laço Branco.
«Condeno firmemente qualquer
ato de violência contra raparigas e
mulheres e saúdo calorosamente
todos os que lutam contra este tipo de
violência e prestam ajuda às vítimas,
como é o caso do vencedor do Prémio
Sakharov de 2014, Denis Mukwege. É
fácil condenar este tipo de violência
obviamente inaceitável, mas o que
todos devemos fazer é refletir na
forma como podemos contribuir para,
efetivamente, lhe pôr termo e ajudar
as vítimas.»

Martin Schulz

Presidente do Parlamento Europeu

Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, apoiando a Campanha do Laço Branco.
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Índice de igualdade de género
Medição abrangente da igualdade
de género na UE
O Índice de Igualdade de Género, desenvolvido
pelo EIGE e lançado em 2013, é um instrumento
de medida único que sintetiza a complexidade da
igualdade de género numa medida de fácil utilização e interpretação. É particularmente útil para
os responsáveis políticos na União Europeia e tem
por base o quadro político da UE.

É formado pela combinação dos indicadores de
género, de acordo com um quadro conceptual,
numa única medida que os resume. Consiste em
seis domínios principais (trabalho, dinheiro,
conhecimento, tempo, poder e saúde) e dois
domínios satélite (intersecção de desigualdades e violência). Estes domínios satélite são utilizados para incluir os fenómenos que se aplicam a
um grupo específico da população.

TRABALHO
§§Participação
§§Segregação
§§Qualidade do trabalho

SAÚDE

DINHEIRO

§§Estatuto
§§Comportamento
§§Acesso

§§Recursos financeiros
§§Situação económica

Intersecção
de desigualdades

Índice
de igualdade
de género
CONHECIMENTO

PODER
§§Político
§§Social
§§Económico

TEMPO

§§Grau atingido
§§Segregação
§§Aprendizagem ao
longo da vida

§§Atividades
económicas
§§Atividades de
assistência
§§Atividades sociais

Domínios e subdomínios do quadro conceptual do Índice de Igualdade de Género.

Violência
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O Índice de Igualdade de Género atribui pontuações aos Estados-Membros entre 1 e 100, em
que 1 corresponde à desigualdade total e 100 à
igualdade completa. São atribuídas pontuações
para a média da UE, para cada Estado-Membro
e para os respetivos domínios. O Índice mede as
disparidades existentes, que são ajustadas por níveis de concretização de forma a garantir que uma
pontuação elevada reflete tanto as pequenas (ou
ausentes) disparidades de género como uma boa
situação global para todos.

Índice de Igualdade de Género
2015: mede a igualdade de género
ao longo do tempo
O Índice de Igualdade de Género 2015, lançado
em junho de 2015, mede até que ponto a UE estava distante — ou próxima — de atingir a igualdade de género em 2005, 2010 e 2012. Os resultados
são fornecidos para todos os Estados-Membros e
para a UE no seu conjunto, por domínio e subdomínio.
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No conjunto da UE, o domínio do poder (que
mede a representação na tomada de decisão económica e política) apresenta os maiores sinais de
progresso, enquanto o maior défice é visível no
domínio do tempo — que reflete a forma como
as mulheres e os homens gastam o seu tempo em
atividades de assistência e de lazer.
Além disso, o índice oferece um primeiro passo
para o desenvolvimento de uma medida composta da violência contra as mulheres, com base
nos dados recolhidos pela Agência Europeia dos
Direitos Fundamentais através do «Inquérito sobre
a violência contra as mulheres», aplicado à escala
da UE.
Esta primeira tentativa de medir a violência contra
as mulheres confirma a necessidade de uma recolha regular de dados que forneça uma base para
avaliações estatísticas fiáveis e permita a adoção
de medidas melhores e mais eficazes para erradicar a violência baseada no género.
Pode aceder ao Índice de Igualdade de Género
em: http://eige.europa.eu/gender-statistics/
gender-equality-index.

O índice mostra um ligeiro progresso na igualdade de género entre 2005 e 2012. A pontuação dos
28 Estados-Membros subiu de 51,2 em 2005 para
52,9 (em 100) em 2012, o que mostra que a União
Europeia continua a meio caminho para a igualdade de género.

Intervenção da comissária da UE responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, durante
a conferência de lançamento do Índice de Igualdade de Género, junho de 2015, Bruxelas.
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Estatísticas sobre a igualdade
de género num local único
Base de dados relativa
a estatísticas de género do EIGE
Esta base de dados constitui uma fonte abrangente de estatísticas e informações sobre questões
de género, abrangendo diversos aspetos da (des)
igualdade entre homens e mulheres.
Fornece apoio com vista a avaliar se — ou em que
medida — a igualdade de género está a evoluir
na prática. Funciona também como um recurso
fiável para a formulação e acompanhamento de
políticas benéficas tanto para as mulheres como
para os homens, e facilita uma tomada de decisões mais bem informadas em prol da concretização da igualdade de género. Por exemplo, facilita
a análise de género através do acesso a estatísticas

que mostram se os homens e as mulheres utilizam
o seu tempo de forma diferente entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado — como,
por exemplo, de assistência — ou têm um acesso desigual à educação, à saúde ou aos recursos
económicos.
Destina-se a fornecer dados estatísticos que possam ser utilizados para apoiar e complementar
o trabalho atual e futuro da Comissão Europeia
em matéria de igualdade de género e ajudar os
Estados-Membros a acompanhar os progressos
alcançados.
Pode aceder à base de dados em:
http://eige.europa.eu/gender-statistic.

A página inicial da Base de Dados relativa a Estatísticas de Género.
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O que é a integração da perspetiva
de género?
A integração da perspetiva de género tem sido
abordada a nível internacional como uma estratégia para a concretização da igualdade de género. Refere-se à integração de uma perspetiva
de género em cada etapa de cada intervenção:
preparação, conceção, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas, medidas
regulamentares e programas de despesas. O seu
objetivo consiste em promover a igualdade entre
homens e mulheres em todas as esferas da vida.
O EIGE criou uma plataforma em linha sobre integração da perspetiva do género, a qual:
•

fornece recomendações sobre o que os funcionários da UE e os funcionários públicos podem
fazer para ter em consideração as questões
de género nas suas tarefas diárias e nas suas
responsabilidades nos diferentes domínios
de intervenção;

•

•

•

ajuda a melhorar as competências individuais
para a integração da perspetiva de género em
todos os estádios de desenvolvimento e implementação das políticas; a compreensão da
forma como conceber, planear, implementar,
acompanhar e avaliar as políticas numa perspetiva de género irá reforçar as políticas da UE
e aumentar a sua relevância para a sociedade;
cria um sistema para o armazenamento e o
acesso a informações sobre a integração da
perspetiva de género, incluindo uma visão geral dos mecanismos institucionais na UE;
fornece o acesso a uma base de dados de
recursos selecionados sobre integração da
perspetiva de género: ferramentas e métodos,
boas práticas, legislação e políticas, manuais,
estudos, pacotes de ferramentas e muito mais.

Pode aceder à plataforma em:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming.

A página inicial da plataforma sobre integração da perspetiva de género do EIGE.

16

Instituto Europeu para a Igualdade de Género — Breve descrição

Boas práticas, ferramentas
e métodos
O objetivo do estudo sobre boas práticas consiste
em fornecer dados sobre abordagens e ferramentas eficazes adotadas com vista à implementação
de estratégias de integração da perspetiva de género e das políticas nos Estados-Membros.
No período entre 2011 e 2015, o EIGE recolheu 90
exemplos de boas práticas nas seguintes áreas:
•

mulheres e tomada de decisão política;

•

empreendedorismo das mulheres;

•

conciliação entre vida profissional, familiar
e privada;

•

prevenção da violência doméstica;

•

prevenção da mutilação genital feminina;

•

as mulheres e os meios de comunicação social;

•

formação em questões de género.

Benefícios da igualdade de género
Ao centrar-se nos benefícios sociais e económicos
da igualdade de género, o EIGE irá contribuir para
a defesa de uma inclusão mais ampla da igualdade de género na agenda política dos EstadosMembros e prestar um melhor apoio à igualdade
entre mulheres e homens, um dos princípios fundadores da UE. Para esse efeito, o EIGE identificará
métodos que delimitem e definam os benefícios
das políticas que atentam às questões de género
para o desenvolvimento económico e social
da sociedade.
Este processo começou com a análise do argumento económico a favor da igualdade de género
e dos benefícios das despesas com serviços públicos relacionados com a igualdade de género.
O primeiro estudo irá ajudar a determinar os modelos metodológicos mais relevantes para a avaliação dos benefícios económicos da igualdade
de género a nível da UE. O modelo identificado
poderá ser testado posteriormente a nível europeu e/ou em Estado(s)-Membro(s) selecionado(s).

Benefícios da igualdade
de género por via das despesas
com serviços públicos

Um sistema de certificação das empresas amigas das famílias, desenvolvido desde 2007 pelo Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais da Eslovénia.

O EIGE está a realizar também um inquérito pan-europeu sobre os benefícios da igualdade de género por via das despesas com serviços públicos.
O inquérito analisa as necessidades e as experiências de utilização de serviços públicos entre mulheres e homens europeus. O estudo tem como
objetivo fornecer dados para uma abordagem
atenta às questões do género das infraestruturas
de serviço público, de tal forma que homens e
mulheres na Europa possam vir a estar mais bem
equipados e mais capacitados para prosseguir os
seus objetivos e, assim, dar um melhor contributo
para a sociedade.
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Centro de Recursos e Documentação
(CRD) do EIGE
O objetivo a longo prazo do Centro de Recursos
e Documentação (CRD) do EIGE consiste em
reunir a memória institucional de todo o trabalho
desenvolvido no domínio da igualdade de género
a nível da UE e dos Estados-Membros e torná-la
acessível a todos. Em parceria com o EIGE, os principais centros de documentação e informação
da União Europeia estão a disponibilizar os seus
recursos através deste centro único. Além disso, o
Instituto está a recolher «literatura cinzenta» (literatura académica não publicada e, portanto, não
registada) sobre igualdade de género de todos os
Estados-Membros.

O CRD assenta em duas funções principais:
•
•

uma biblioteca em linha e física: um único
ponto de acesso a recursos relacionados com
a igualdade de género;
um centro de conhecimento, contendo estudos, bases de dados e recursos recentes produzidos pelo EIGE.

No seu sítio web, o EIGE proporciona acesso ao
primeiro glossário e thesaurus da igualdade de
género a nível europeu, que oferece a todos os
utilizadores uma fonte abrangente de conceitos
estruturados que descrevem vários termos relativos à igualdade de género.
A biblioteca em linha permite o acesso a mais de
500 000 entradas em todas as línguas oficiais da
União Europeia, incluindo mais de 26 000 entradas
sobre violência baseada no género. Os recursos
sobre questões relacionadas com temas como o
género e os meios de comunicação, o género e
as alterações climáticas, conciliação da vida profissional, familiar e privada, homens e igualdade de
género, e ainda mecanismos institucionais para o
progresso da mulher, têm vindo a crescer.
A biblioteca física está localizada na Casa da UE,
em Vílnius, e compreende dois espaços principais:
•

Apresentação do Thesaurus e Glossário da Igualdade
de Género por Violetta Neubauer, em fevereiro
de 2015, Bruxelas.

uma área situada no piso térreo que fornece
informações e publicações gratuitas sobre trabalhos relativos à igualdade de género na UE,
aberta a todos os cidadãos e disponível para
acolher gratuitamente eventos relacionados
com a igualdade de género (exibições de filmes, debates, lançamentos de livros, exposições, etc.)
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uma biblioteca especializada, no quarto piso,
aberta ao público mediante marcação prévia.

Pode aceder ao CRD em linha em:
http://eige.europa.eu/rdc.

EuroGender
A Rede Europeia para a Igualdade de Género é
uma plataforma colaborativa em linha alojada
no sítio web do EIGE. Encorajamo-lo a fazer parte
da nossa comunidade EuroGender e a juntar-se a
nós na nossa missão em prol da «concretização
da igualdade entre mulheres e homens para todos os cidadãos, europeus e outros». Registe-se
e volte sempre para acompanhar os próximos
eventos, debates, publicações recentes e troca
de experiências!

Instrumento de Assistência
de Pré‑Adesão
Cooperação com os países candidatos
ou potenciais candidatos à adesão à UE
A partir de 2013, com o apoio do Instrumento de
Assistência de Pré-Adesão (IPA), o EIGE começou
a colaborar com seis países candidatos à adesão
dos Balcãs Ocidentais e com a Turquia. Além de
participarem nas atividades regulares do Instituto,
vários países do IPA (incluindo o Kosovo e a Sérvia)
reforçaram o seu compromisso com a igualdade
de género e estão a desenvolver o seu próprio índice de igualdade de género.

Registe-se na rede EuroGender em:
http://eurogender.eige.europa.eu/.

Entrada para o Centro de Recursos e Documentação do EIGE; segunda a sexta-feira, 9h30-13h00 e 13h30-18h00.
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Vamos comunicar
Pode encontrar o EIGE em várias plataformas. Todas as nossas publicações estão disponíveis no sítio web
do Instituto, através do seu Centro de Recursos e Documentação e da EU Bookshop. Pode também entrar
em contacto connosco através de um ponto de encontro virtual, EuroGender, onde pode fazer parte de
uma comunidade em linha.
A entrada do CRD situa-se no piso térreo das nossas instalações, em Vílnius, na Vilniaus Gatve 10. Está
aberto de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 13h00 e entre as 13h30 e as 18h00.
A zona de entrada é um local de encontro, interação e aprendizagem sobre o trabalho desenvolvido em
matéria de igualdade de género na UE. Mais informações disponíveis em: rdc.info@eige.europa.eu.
Para fins de investigação e acesso a informação mais aprofundada, visite a nossa biblioteca especializada
no quarto piso. A fim de programar a sua visita à nossa biblioteca especializada, queira fazer uma marcação para o endereço de correio eletrónico rdc@eige.europa.eu.
Pode também comunicar connosco através das redes sociais:

Assine o boletim informativo do EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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