
Vamos fazer da igualdade 
de género uma realidade
Descubra como podemos ajudá-lo no seu trabalho



A base de dados de estatísticas de género
As decisões do Parlamento Europeu afetam mulheres e homens de forma igual. A exis-
tência de dados estatísticos exatos desagregados por sexo e sensíveis às questões de 
género contribui para acompanhar o impacto das políticas e evidencia as áreas onde 
é preciso fazer mais para reduzir as disparidades de género identificadas. O pano-
rama completo pode ser visualizado graças à nossa base de dados sobre estatísticas 
de género.
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Os nossos dados relativos a mulheres e homens em cargos de tomada de decisão  
são atualizados trimestralmente e incluem estatísticas sobre políticas, empresas,  
sociedade civil, ambiente, educação, ciência e investigação, desporto e meios  
de comunicação social.

A nossa base de dados oferece uma imagem exata da situação de mulheres e homens 
nos domínios de intervenção da União Europeia (UE) e em todas as estratégias relacio-
nadas com a igualdade de género.

Também dispomos de dados sobre a violência baseada no género na UE.

Este folheto está disponível nas 24 línguas da UE no nosso sítio Web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


O Índice de Igualdade de Género
O EIGE publica, todos os anos, o Índice de Igualdade de Género, que analisa a situação 
da igualdade de género nos Estados-Membros da UE e acompanha a evolução da situa-
ção desde 2005. A nossa ferramenta em linha permite-lhe verificar facilmente a situação 
no seu país e comparar os seis domínios de trabalho, dinheiro, conhecimento, usos do 
tempo, exercício do poder e saúde. O Índice reflete a diversidade da UE, pelo que per-
mite analisar os diferentes impactos que a idade, o tipo de família, a educação, o país de 
nascimento e a deficiência têm na desigualdade de género.

Imagem: Pontuação de 2017 no Índice de Igualdade de Género

A edição de 2019 será publicada em 15 de outubro e dará especial atenção à concilia-
ção entre a vida profissional e a vida familiar. Analisará a licença parental, os cuida-
dos informais, a aprendizagem ao longo da vida, as modalidades de trabalho flexível  
e as infraestruturas públicas em toda a UE.

Este folheto está disponível nas 24 línguas da UE no nosso sítio Web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Apoio do EIGE às presidências do Conselho
O EIGE prepara pesquisas para cada 
presidência rotativa do Conselho da 
União Europeia. Os temas são decididos 
conjuntamente pelo Estado-Membro 
da UE que exerce a presidência e a 
Comissão Europeia.

A nota de pesquisa de 2019 dirigida 
à Presidência romena analisou a dispari-
dade salarial entre homens e mulheres 
na UE e concluiu que as remunerações 
das mulheres ao longo da vida são 40% 
inferiores às dos homens. Para a Pre-
sidência finlandesa, o EIGE preparará 
uma análise completa da forma como os 
Estados-Membros estão a implementar 
a Plataforma de Ação de Pequim, pro-
grama adotado na Quarta Conferência 
Mundial das Nações Unidas sobre as 
Mulheres e que constitui um compro-
misso internacional da UE.

Violência baseada  
no género
Quanto pagam os Estados-Membros 
para o combate contra a violência contra 
as mulheres? A mutilação genital femi-
nina é um problema na UE? A cibervio-
lência constitui uma verdadeira ameaça? 

Encontrará respostas a estas e a muitas 
outras perguntas na nossa pesquisa 
sobre violência baseada no género, em 
grande parte com informações específi-
cas por país.

Este folheto está disponível nas 24 línguas da UE no nosso sítio Web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Recursos em matéria de igualdade de género
Os nossos recursos em linha foram concebidos para serem utilizados por si.

Métodos e ferramentas de integração da perspetiva 
de género
Da recolha de dados desagregados por sexo à criação de apoio 
político a iniciativas em prol da igualdade de género, a nossa sec-
ção sobre métodos e ferramentas explica o que é a integração da 
dimensão de género e como pode contribuir para construir uma 
sociedade mais igualitária.

Conjunto de ferramentas 
de comunicação sensível 
ao género
O que têm em comum as expressões 
inglesas «policeman» (homem-polícia), 

«female lawyer» (mulher-advogada) e «ladylike handshake» 
(apertar a mão como uma senhora)? Tal como mostra o nosso 
conjunto de ferramentas de comunicação sensível ao género, 
trata-se de exemplos de linguagem sexista: nem todos agen-
tes da autoridade são homens, não se fala em «male lawer» 
(homem-advogado) e «ladylike handshake» é, geralmente, uma 
expressão usada como insulto. Use o nosso folheto sobre comu-
nicação sensível ao género e a nossa ferramenta interativa online 
para o ajudarem a criar discursos e material que se dirija a todos, 
desde eleitores a colegas membros do Parlamento, com respeito.

Glossário e tesauro
Qual a diferença entre sexo e género? O que são estereótipos de género? Com mais de 
400 entradas em 15 línguas, o nosso glossário e o nosso tesauro ajudá-lo-ão a utilizar 
a terminologia correta quando se trata de igualdade de género.

Biblioteca
Precisa de aprofundar uma questão de igualdade de género? Com mais de 800 000 entradas, 
a nossa biblioteca indicar-lhe-á os trabalhos de investigação disponíveis e onde os encontrar.

Este folheto está disponível nas 24 línguas da UE no nosso sítio Web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


O Instituto Europeu para a Igualdade de Género
O Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) é um organismo autónomo 
da União Europeia, criado com o objetivo de promover a igualdade de género na UE. 
A igualdade entre homens e mulheres é um valor fundamental da UE e o EIGE tem 
por missão tornar essa igualdade uma realidade na Europa e noutras regiões. Tal inclui 
a criação de um centro europeu do conhecimento sobre questões de igualdade de 
género, o apoio à integração da perspetiva de género em todas as políticas da UE e dos 
Estados-Membros e a luta contra a discriminação em razão do sexo.

Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vílnius

LITUÂNIA
Tel. +370 52157444

eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender
www.facebook.com/eige.europa.eu
www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/
eige/
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