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Introdução 

 

Na sequência de um trabalho de investigação, primeiro, e de prevenção daí 

resultante, no concelho do Funchal, de 2015 em diante, a UMAR Madeira iniciou um 

projeto semelhante, desta feita em Santa Cruz, de forma a compreender melhor a 

realidade social desse concelho. 

Os municípios portugueses são cada vez mais importantes no combate à 

desigualdade de género, segundo o novo relatório sobre a igualdade de género nos 

municípios, Gender Equal Cities, (Kneeshaw & Norman, 2019), do programa URBACT 

da União Europeia, um programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na 

promoção do desenvolvimento urbano sustentável. Esta participação ativa na 

diminuição da desigualdade de género, segundo Monteiro (2015), pode ser feita através 

dos Planos Municipais para a Igualdade e respetivas medidas, e/ou da internalização 

da perspetiva de género na política municipal, a todos os níveis. Podemos radicar esta 

necessidade a diferentes níveis, salientando a Carta Europeia para a Igualdade entre 

Homens e Mulheres na Vida Local (2006):  

 

Para conseguir a instauração de uma sociedade baseada na igualdade, é 
fundamental que as coletividades locais e regionais integrem plenamente a 
dimensão do género nas suas políticas, organização e práticas. No mundo de hoje 
e de amanhã, uma verdadeira igualdade das mulheres e dos homens constitui, sem 
dúvida, a chave do nosso sucesso económico e social – não somente a nível 
europeu ou nacional mas igualmente nas nossas regiões, nas nossas cidades, nos 
nossos municípios. (p. 4)  

 

 

Desta feita, o objeto de estudo deste Diagnóstico consistiu na procura da 

realização de um retrato sociológico do concelho de Santa Cruz, no que se refere às 

desigualdades de género, sendo o grande objetivo a partilha de conhecimento útil para 

a formulação de políticas sociais e para a mobilização social em torno de reivindicações 

e prioridades para esse concelho. Destina-se, por isso, a toda a população santa-

cruzense que tiver interesse em conhecer o estado das desigualdades de género na 

sua cidade, para refletir acerca das suas causas e poder participar de forma ativa e 

informada no desenvolvimento social do concelho. Destina-se, ainda, a decisores/as 

políticos/as porque substanciará condições para a tomada de decisões e enunciação de 

medidas políticas, sociais e culturais em direção à igualdade de género e justiça social 

para as mulheres. Para além disso, vai ao encontro de necessidades de diversas/os 

profissionais de áreas tão diversas como o trabalho, a proteção e segurança social, o 
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direito, a psicologia e a educação. Finalmente, será de muita utilidade para todas as 

pessoas ativistas feministas, sindicalistas ou outras para quem a igualdade de género e 

o fim da discriminação, da opressão e da violência contra as mulheres é uma causa 

mobilizadora. O documento que aqui apresentamos constitui o resultado desse estudo 

diagnóstico acerca das desigualdades de género em Santa Cruz.  

As grandes temáticas em que se centra este Relatório são as seguintes: 

demografia, educação, trabalho e rendimentos, maternidade e paternidade, conciliação 

da vida profissional, familiar e pessoal, mobilidade, proteção social, saúde, cultura e 

desporto, religião, cidadania e participação política, e, por último, mas não menos 

importante, assédio sexual, discriminação de género e violência doméstica. A seleção 

destas temáticas incidiu na certeza, fundamentada em décadas de trabalho de campo 

e prático sobre a temática, de que, em relação às desigualdades de género, elas 

constituem as dimensões fundamentais. A continuidade deste tipo de investigação é 

fundamental, de forma cada vez mais incisiva e na inclusão de novas variáveis, como a 

orientação sexual e outras, que possam espelhar as características sociais da 

população. 

A metodologia, explicada detalhadamente no capítulo 2 deste documento, 

assentou na administração direta de um questionário à população santa-cruzense, em 

formato papel ou digital, tendo reunido uma amostra final de 535 respondentes. 

Nortearam-nos princípios de rigor, clareza e vontade de produzir conhecimento útil.  

Este relatório encontra-se organizado em sete secções, sendo que se começa 

pelo enquadramento do estudo, que inclui, como primeiro ponto, uma reflexão acerca 

da necessidade de uma intervenção municipal nas questões da desigualdade de 

género, o contexto político e legislativo e, como terceiro ponto, o enquadramento 

demográfico do concelho de Santa Cruz. Em seguida, abordamos a metodologia 

utilizada, desenvolvendo, com pormenor, o método, os procedimentos de recolha e a 

análise dos dados. No capítulo 3, apresentamos, divididos em doze secções, os 

resultados obtidos. Estão, portanto, distribuídos pelas grandes dimensões/temáticas 

pelas quais organizamos o questionário, a que atrás fizemos referência. Na descrição 

dos resultados obtidos, introduzimos a articulação com dados oficiais e com estudos 

nacionais e internacionais sobre as problemáticas em causa, para partilhar ilações no 

que se refere a semelhanças ou distinções com o nosso estudo.  
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1. Enquadramento 

 

A necessidade de uma intervenção municipal no concelho de Santa Cruz 

nas questões da Igualdade de Género 

 

As questões relacionadas com a Igualdade de Género começaram a ser 

refletidas apenas com a tomada de posse do atual Presidente da Câmara, com o apoio 

de vários partidos, em outubro de 2013 e, mais concretamente, com a sua reeleição em 

2017, já em representação de um partido único. Em 2018, o Município nomeou uma 

Conselheira para a Igualdade.  

As enormes necessidades levantadas sobre as questões de Igualdade de 

Género e a implementação do projeto ART’THÉMIS+ (2018/2019 e 2019/2020) com 

algumas turmas de escolas do Município, possibilitaram a reflexão e a apresentação do 

Projeto Municipal, pela UMAR, para que, em 2020, fosse desenvolvido um trabalho que 

levasse à elaboração do Diagnóstico da Igualdade de Género em Santa Cruz, sobretudo 

ao nível Social. 

Assim, de forma a conseguirmos resultados o mais abrangentes e próximos da 

realidade possível, contamos com a colaboração de várias entidades do concelho de 

Santa Cruz, uma vez que temos plena consciência de que as autarquias são as 

entidades de poder mais próximas das pessoas e da sua realidade e, no que diz respeito 

à igualdade entre Mulheres e Homens, são elas as mais importantes para desenvolver 

um conjunto de ações mais alargadas, que ajudem à mudança de mentalidades em 

relação aos papéis tradicionais atribuídos às mulheres, e à eliminação dos estereótipos 

e papéis sociais de género. 

Com a elaboração deste diagnóstico, tivemos como preocupação fundamental 

conhecer a realidade do concelho de Santa Cruz, do ponto de vista social, e julgamos 

que o resultado deste trabalho pode ser um bom instrumento para ajudar numa 

intervenção mais profunda, por forma a que a Igualdade entre Mulheres e Homens seja 

uma realidade. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 17 

1.2. Contexto político e legislativo 
 

A Igualdade de Género pressupõe a igualdade de direitos e oportunidades, entre 

Mulheres e Homens, em todas as esferas da sociedade, seja ela pública ou privada, 

estando consagrada em vários artigos do Tratado da Comunidade Europeia e no artigo 

2.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo um aspeto essencial da 

dignidade da pessoa humana. O princípio da igualdade é um princípio fundamental da 

Constituição da República Portuguesa de 1976, cujas revisões posteriores reforçaram 

alguns aspetos desse princípio, em particular a revisão de 1997 (Lei Constitucional n.º 

1/97, de 20 de setembro) e, por isso, deve ser promovido pelo Estado português como 

tarefa fundamental (artigos 9.º, 13.º, 26.º, 36.º, 47.º 48.º, 49.º, 53.º, 58.º, 59.º, 64.º, 67.º, 

68.º, 74.º e 109.º CRP). 

Em termos gerais, e de forma muito resumida, a União Europeia tem promovido, 

na última metade do século, o objetivo da Igualdade de tratamento entre Mulheres e 

Homens. O Tratado de Roma, de 1957, consagrou, efetivamente, a igualdade de 

remuneração entre Mulheres e Homens para o mesmo trabalho. No entanto, apenas em 

1975 é que esse princípio foi invocado, com êxito, na defesa de Gabrielle Defrenne, que 

era hospedeira de bordo da transportadora aérea nacional belga. O denominado 

acórdão Defrenne consagrou direitos fundamentais para as mulheres na União 

Europeia, estando na origem da adoção das primeiras diretivas europeias em matéria 

de igualdade entre homens e mulheres. Mais tarde, em 1979, adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, a 18 de dezembro, a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) tornou-se no mais importante 

instrumento internacional, juridicamente vinculativo, de promoção e defesa dos direitos 

das mulheres e uma fonte de inspiração para outros documentos internacionais que 

visam assegurar a igualdade entre mulheres e homens em todas as áreas da vida e o 

combate à discriminação baseada no sexo. Posteriormente, o Tratado de Lisboa, 

assinado pelos Estados-membros da União Europeia a 13 de dezembro de 2007, com 

entrada em vigor a 1 de dezembro de 2009, veio confirmar o princípio da igualdade 

democrática, afirmando que todas/os as/os cidadãs/ãos são iguais perante as 

instituições, reforçando o princípio da igualdade entre mulheres e homens, incluindo-o 

nos valores e objetivos da União (artigo 2.º e n.º 3 do artigo 3.º do Tratado UE) e 

promovendo a integração da perspetiva de género em todas as políticas da União 

Europeia (artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). Igualmente, 

a Carta dos Direitos Fundamentais consagra a igualdade de mulheres e homens (artigo 

23.º), assim como o direito à conciliação da vida familiar e profissional (artigo 33.º, 2), 
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tendo sido formalmente adotada em Nice, em dezembro de 2000, pelo Parlamento 

Europeu, pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia, mas só em dezembro de 

2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta foi investida de efeito 

jurídico vinculativo, à semelhança dos Tratados. Em 2010, a UE criou o Instituto Europeu 

para a Igualdade de Género (EIGE), cuja missão é fornecer dados concretos para o 

apoio à IG, através da realização de estudos de investigação e da elaboração de 

estatísticas sobre a IG na UE, da monitorização do modo como a UE cumpre o seu 

compromisso internacional a favor da IG, estabelecido na Plataforma de Ação de 

Pequim, da publicação de relatórios anuais sobre os progressos realizados, do combate 

à violência contra as mulheres e coordenação da campanha europeia White Ribbon 

Campaign (Laço Branco), que procura sensibilizar os homens para esta causa e da 

partilha de conhecimentos e recursos em linha e apoio às instituições da UE, países da 

UE e partes interessadas de diferentes áreas nos seus esforços para combater as 

desigualdades de género dentro e fora da Europa. Outro documento a salientar é o 

Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), que foi 

aprovado no Conselho EPSCO em 7 de março de 2011, realçando a necessidade de 

um “novo impulso”, especialmente a fim de reafirmar e apoiar a estreita relação que 

existe entre a Estratégia da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres e o 

documento Europa 2020: a Estratégia da União Europeia para o Emprego e um 

Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Finalmente, a Estratégia para a 

Igualdade entre Mulheres e Homens (2020-2025) define as principais ações a realizar 

nos próximos cinco anos e compromete-se a assegurar que a perspetiva de género seja 

integrada em todos os domínios de intervenção da EU, sendo uma continuação do 

trabalho anterior, realizado na Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres 

(2015-2020). 

A legislação laboral portuguesa também se rege por princípios de igualdade e 

não discriminação. Em 1966, por exemplo, foi aprovada para ratificação a Convenção 

n.º 100 da OIT, relativa à igualdade de remuneração entre mão de obra feminina e 

masculina para trabalho de valor igual (art.º 115.º do Decreto-Lei n.º 47 032, de 4 de 

novembro); em 1968, a Lei n.º 2137, de 26 de dezembro, proclamava a igualdade de 

direitos políticos do homem e da mulher, independentemente do seu estado civil; e, em 

1969, foi introduzida na legislação nacional o princípio “salário igual para trabalho igual” 

(art.º 116.º do Decreto-Lei n.º 49 408, n.º 2, de 24 de novembro). No entanto, esta 

legislação, na maior parte das vezes, nunca saiu do papel, durante o Estado Novo, 

havendo uma grande discrepância entre o que está legislado e o que é posto em prática. 
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Mais tarde, o artigo 24.º do Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, alterada pela Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, pela Lei n.º 53/2011, de 

14 de outubro, pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, pela Lei n.º 47/2012, de 29 de 

agosto, pela Lei n.º 69/2013, de 30 de agosto, pela Lei n.º 27/2014, de 8 de maio e pela 

Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto), veio garantir o direito à igualdade de oportunidades 

e de tratamento no acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira profissionais 

e às condições de trabalho. A Lei n.º 9/2001, de 21 de maio, veio reforçar os 

mecanismos de fiscalização e punição das práticas laborais discriminatórias em função 

do sexo e a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho) considera como 

contraordenação muito grave a circunstância de a trabalhadora ou candidata a emprego 

ser prejudicada ou privada de qualquer direito em razão do sexo, ou a existência de 

qualquer prática discriminatória, direta ou indireta, em função do sexo. Situações de 

assédio são consideradas, igualmente, como contraordenações muito graves. Toda a 

exclusão ou restrição de acesso ao emprego, atividade profissional e formação, em 

função do sexo, é considerada como uma contraordenação muito grave. 

No entanto, apesar de toda a evolução dessas legislações, as mesmas nem 

sempre são cumpridas, na prática, e as desigualdades ainda são muito visíveis. É 

sobretudo na área do trabalho e do emprego que elas se acentuam, pois, apesar de 

todas as disposições e compromissos legais nacionais e internacionais, a IG é, ainda, 

um objetivo a prosseguir nos diversos quadrantes sociais.  

Quando nos referimos à IG em matéria de trabalho e emprego, pressupomos 

que os vários princípios sejam respeitados: direito a igual acesso ao trabalho e ao 

emprego, à formação profissional e à progressão na carreira; garantia da igualdade 

salarial entre Mulheres e Homens; eliminação da segregação do mercado do trabalho; 

participação equilibrada das Mulheres e dos Homens na vida profissional e na vida 

familiar, com igual partilha entre mães e pais no que toca, nomeadamente, à 

necessidade de ausência ao trabalho por maternidade e para prestação de cuidados a 

filhos ou outras pessoas dependentes; proteção em casos de assédio moral e sexual 

em contextos laborais. Sabemos, de antemão, que apesar de legislados, as entidades 

empregadoras, sobretudo privadas, ainda estão muito longe de cumprir com estes 

princípios, embora alguns avanços importantes tenham sido alcançados nas últimas 

décadas. 

Toda a legislação aqui apresentada, e outras, abrangem um amplo leque de 

temas, desde o acesso ao emprego, às condições de trabalho e à remuneração, aos 

regimes de segurança social, ao trabalho independente e à proteção das mulheres 

grávidas e puérperas. No seu todo, são instrumentos que constituem uma base sólida 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 20 

e abrangente para garantir o respeito pelo princípio da não discriminação, dando às 

Cidadãs e aos Cidadãos, em caso de desrespeito pelos seus direitos, a possibilidade 

de recorrer aos tribunais nacionais, sendo que os Municípios, pela sua proximidade com 

as/os cidadãs/ãos, devem assumir, igualmente, um papel de crucial importância em 

termos de promoção da igualdade. 

 

1.2. Os Planos Nacionais para a Igualdade, Género, Cidadania e não 

Discriminação e a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 (ENIND) 

 

Ao longo dos últimos anos, foram criados diversos Planos Nacionais para a 

Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação, enquanto instrumentos de políticas 

públicas de promoção da Igualdade. Foi nesse planos que, inicialmente, se enquadrou 

os compromissos assumidos por Portugal, nas várias instâncias internacionais e 

europeias, com destaque para a Organização das Nações Unidas, o Conselho da 

Europa e a União Europeia, naquelas que são, como já vimos anteriormente, a 

Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens e a Estratégia da União Europeia 

para o emprego e o crescimento sustentável e inclusivo, e ainda, a imprescindibilidade 

da adoção do mainstreaming (transversalização) de género, que deveria ser traduzido 

nos programas nacionais elaborados por cada Estado Membro. 

Num total de três planos (III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e 

Género, 2007-2010; IV Plano Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e Não 

Discriminação, 2011-2013; e V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania 

e Não Discriminação, 2014-2017), visavam o reforço da promoção da igualdade de 

género em todas as áreas de governação, incluindo uma forte componente de 

transversalização da dimensão da igualdade de género na atividade de todos os 

ministérios, constituindo um importante meio para a coordenação intersectorial da 

política de igualdade de género e de não-discriminação em função do sexo e da 

orientação sexual. Pretendia, ainda, reforçar a intervenção nos domínios da educação, 

saúde e mercado de trabalho e garantir a articulação entre os planos e programas 

nacionais existentes no âmbito de políticas sectoriais ou transversais relevantes para a 

construção e o aprofundamento da igualdade de género e da não-discriminação em 

função do sexo e da orientação sexual, bem como assegurar que também essas 

dimensões se encontrassem integradas nesses instrumentos estratégicos. 

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 

«Portugal + Igual», aprovada pelo XXI Governo Constitucional a 8 de março de 2018, e 
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publicada em Diário da República (Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 

21 de maio), reconhece a Igualdade e a Não Discriminação como condição para a 

construção de um futuro sustentável para Portugal, definindo eixos e objetivos 

estratégicos até 2030, através de três planos de ação que definem medidas e metas 

concretas já para os próximos quatro anos, até 2021: Plano de Ação para a Igualdade 

entre Mulheres e Homens; Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência 

Contra as Mulheres e a Violência Doméstica; Plano de Ação para o Combate à 

Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género, e 

Características Sexuais. 

Na concretização desta visão, a ENIND assume como central a eliminação dos 

estereótipos de género enquanto fatores que estão na origem das discriminações 

diretas e indiretas em razão do sexo que impedem a igualdade substantiva que deve 

ser garantida às mulheres e aos homens, reforçando e perpetuando modelos de 

discriminação históricos e estruturais. Esses mesmos estereótipos constituem ideias 

preconcebidas e generalizadas sobre os atributos e características que devem ou não 

ser possuídos por mulheres e por homens, sobre os comportamentos considerados 

socialmente adequados e sobre os papéis que mulheres e homens devem desempenhar 

em função do seu sexo, constituindo-se tanto como resultado como a causa de 

discriminações, manifestando-se ao nível das desigualdades na participação e estatuto 

no mercado de trabalho, na segregação sexual horizontal e vertical, nos rendimentos, 

na feminização da precariedade e da pobreza, nos processos de tomada de decisão, na 

participação cívica e política, nas opções educativas e profissionais, na violência contra 

as mulheres na esfera pública e privada, na maior exposição das mulheres ao tráfico 

para fins de exploração sexual bem como a práticas tradicionais nefastas, no exercício 

de responsabilidades familiares, do cuidado e domésticas, nos constrangimentos ao 

exercício de uma paternidade ativa e cuidadora, nas taxas de insucesso e abandono 

escolar dos rapazes, no estado de saúde dos homens, no acesso à saúde e à justiça, 

entre outras. 

Os Municípios que promovam a Igualdade e a Cidadania, o combate a todas as 

formas de violência, discriminação, estereótipos e preconceitos, bem como a sociedade 

civil organizada constituem-se como parceiros estratégicos na implementação das 

políticas públicas de Igualdade e Não Discriminação. Esta estratégia territorial e 

integrada da perspetiva de género em todos os domínios da ação política nacional, 

regional e local permite, no âmbito destes planos e estratégias, fazer a passagem da 

Igualdade de jure para a Igualdade de facto. 
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A promoção dos Planos para a Igualdade na Administração Pública, Central e 

Local, sustentados pela aprovação dos respetivos estatutos das Conselheiras e 

Conselheiros para a Igualdade, bem como as empresas públicas e privadas, e noutras 

organizações em geral, visa modernizar a cultura das organizações, colocando as 

pessoas no centro da sua ação. Estes Planos contribuem, ainda, para uma efetiva 

igualdade de tratamento e de oportunidades entre Mulheres e Homens, para a 

eliminação da segregação horizontal e vertical e promoção da conciliação entre a vida 

pessoal, familiar e profissional para ambos os sexos. Constituem-se, assim, como 

instrumentos alicerçados em práticas de responsabilidade social.  

Este diagnóstico mais aprofundado da situação social do concelho de Santa Cruz 

ajudará a que a implementação de políticas da Igualdade de Género tenha sucesso e 

esteja plenamente incorporada e explicitamente consagrada na missão e na estratégia 

da cada organismo, devendo ser assumida ao mais alto nível da respetiva estrutura 

hierárquica. 
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1.3. Enquadramento demográfico do concelho de Santa Cruz 

 

 

O concelho de Santa Cruz foi fundado em 1515, sendo um dos mais antigos da 

Região Autónoma da Madeira, tendo sido elevado a cidade em 1996. Abrange cinco 

freguesias - Camacha, Caniço, Gaula, Santa Cruz e Santo António da Serra - ocupando 

uma área total de 81,50 km² (ver Figura 1). 

 

 

 

 

O Caniço conta com 12 km² de área, 23 368 habitantes e uma densidade 

populacional de 1 947,3 hab/km² (2011). A Freguesia Santo António da Serra tem 14,77 

Km2, 936 habitantes e uma densidade de 63,4 hab/Km2. A Freguesia de Gaula tem 

4.028 habitantes. A Camacha conta com 19,58 km² de área e 7 449 habitantes, com 

uma densidade populacional de 580 hab/ km2. Finalmente, Santa Cruz apresenta 7 224 

habitantes, distribuídos por 28,10 km². A sua densidade populacional é 257,1 hab/km². 

 

 

 

Figura 1: Freguesias do Município de Santa Cruz 

Fonte: Direcção-Geral do Território, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 

versão 2013. 
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Estrutura etária da população 

 

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INE, com base nos 

resultados dos Censos 2011, o concelho de Santa Cruz é habitado por 43.005 pessoas, 

das quais 22.128 (51,45%) são mulheres e 20.877 (48,54%) são homens.  

A população residente segundo os Censos 2011, por grupo etário, está 

organizada de acordo com o gráfico seguinte (ver Figura 2). Jovens com menos de 15 

anos representam 19,6% da população do concelho, enquanto que os/as idosos/as (65 

anos em diante) representam 9,8%, significando isto que existem 50 idosos/as por cada 

100 jovens. A população ativa (15 aos 64 anos) diz respeito a 70,6% da população. 

1,8% é a fatia correspondente à população estrangeira residente em Santa Cruz. Dados 

mais recentes, de 2019, disponibilizados na Base de Dados Portugal Contemporâneo 

(PORDATA)1, indicam que o concelho é habitado por 45.013 pessoas, havendo um 

aumento de 2008 pessoas, de 2011 a 2019. Neste concelho, reside 18% da população 

da Região Autónoma da Madeira, sendo Santa Cruz o segundo concelho mais 

densamente povoado da Região, com cerca de 552,3 hab/Km2. 

 

 
1 Fontes/Entidades: INE, ANSR/MAI, APA/MA, BP, CGA/MTSSS, DGAL, DGEEC/MEd - MCTES, 

DGEG/MEc, DGO/MF, DGPJ/MJ, DGS/MS, ERSAR, GEE/MEc, GEP/MTSSS, ICA/MC, ICA/SEC, 
IEFP/MTSSS, IGP, II/MTSSS, ISS/MTSSS, SEF/MAI, SGMAI, SIBS, S.A. 

Figura 2 - População residente segundo os Censos: total e por grupo etário. 

Fontes de Dados: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População (PORDATA). 
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Esta atualização de dados também indica que jovens com menos de 15 anos 

representam 15,7% da população do concelho, havendo uma diminuição de 3,9% 

relativamente a 2011. Os/as idosos/as representam 11,6%, significando isto um 

aumento de 1,8% em relação à análise anterior. Existem, portanto, 69 idosos/as por 

cada 100 jovens, correspondendo a um aumento de idosos/as relativamente a jovens 

(+19 idosos/os por cada 100 jovens). A população ativa diz respeito a 72,7% da 

população, correspondendo a um aumento de 2,1% entre 2011 e 2019. 2,3% é a 

percentagem de população estrangeira residente em Santa Cruz, indicando um 

aumento de 0,5%.  
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2. Metodologia 

 

Um Diagnóstico Social pela Igualdade de Género constitui uma ferramenta 

fundamental para alicerçar as políticas sociais e as lutas no combate a esta 

desigualdade social. No entanto, é uma tarefa complexa que envolve um conhecimento 

especializado. Não basta uma simples leitura de dados estatísticos por sexo. É 

necessário evidenciar as bases que podem ser indicativas das causas subjacentes às 

desigualdades de género.  

Este diagnóstico é pioneiro no Concelho de Santa Cruz e é o segundo realizado 

na Região Autónoma da Madeira, mais concretamente no Município do Funchal, ambos 

desenvolvidos pela UMAR Madeira. Tem como grande finalidade abrir caminho para um 

conhecimento cada vez mais fundamentado do concelho e dos vetores e fatores que se 

conjugam para a situação objetiva e subjetiva que se vive.  

Um diagnóstico pela igualdade de género procura identificar as vulnerabilidades 

e fragilidades, potencialidades e recursos, pistas e tendências, procurando analisar as 

condições e modos de vida de mulheres e homens, na procura de causalidades e no 

estabelecimento de relações e de conexões entre diferentes variáveis, indicadores e 

dimensões de determinado problema (Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no 

Funchal, 2015). Como tal, com este diagnóstico social, a UMAR traçou como objetivo 

primordial obter informação atual e objetiva relacionada com as condições e modos de 

vida de mulheres e homens no concelho de Santa Cruz, de maneira que seja possível 

traçar e aplicar políticas eficazes, para que possamos ter uma maior igualdade género 

no município de Santa Cruz.   

A UMAR trabalhou, ao longo dos anos de 2019 e 2020, para que este diagnóstico 

abrangesse o máximo de áreas possíveis, envolvendo um conjunto de variáveis e 

indicadores importantes de forma a permitir um conhecimento atual da realidade local e 

identificar as tendências de evolução, nomeadamente: a demografia do concelho de 

Santa Cruz; as estruturas familiares; a educação; o trabalho e rendimentos; a 

maternidade e a paternidade; a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; a 

mobilidade; a proteção social; a saúde; a cultura e o desporto; a religião; a cidadania e 

participação política; o assédio sexual, a discriminação de género e a violência 

doméstica. 

O nosso instrumento fundamental de trabalho, para recolha de dados, foi um 

questionário individual que incluiu questões que abrangeram as áreas anteriormente 

delimitadas, que  elaborámos com a ajuda de várias técnicas, e que foi testado durante 
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dois meses, antes de ser realmente definido como o nosso principal veículo de ligação 

com o público-alvo que pretendíamos. 

Na UMAR, foi formada uma equipa que coordenou todo o processo com a 

colaboração de associadas, e pessoas amigas, que nos ajudaram na recolha de 

questionários que durou quatro meses. O questionário foi disponibilizado em papel em 

algumas freguesia do concelho, mas a esmagadora maioria preencheu em formato 

online. 

Na concretização do estudo, tivemos o apoio e colaboração da CMSC sendo 

que, no entanto, algumas coisas não decorreram como o previsto, nomeadamente o 

número da amostra ter sido muito superior ao inicialmente proposto (de 300 para 535). 

Importa referir que a UMAR realizou este estudo com poucos recursos, sendo que a 

maioria dos questionários foi preenchido no formato online, o que dificultou a recolha de 

questionários nas camadas mais velhas da população e de freguesias mais afastadas, 

o que pode ter comprometido alguns dados que considerávamos essenciais incluir, mas 

que retrata bem os diversos extratos da classe média de Santa Cruz. 

Através da recolha dos questionários preenchidos, os dados foram agrupados e 

trabalhados estatisticamente. Posteriormente, na fase de análise dos resultados, 

recorremos aos mais diversos estudos relacionados e dados estatísticos relevantes, 

para um trabalho o mais completo possível. 

Os resultados que aqui apresentamos representam um grande esforço de 

seriedade e verdade, e temos plena consciência que eles serão uma preciosa ajuda 

para o desenvolvimento do trabalho no âmbito da Igualdade de Género, que já se está 

a desenvolver e que pode ser feito com mais profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 28 

3. Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em 

Santa Cruz 

 

3.1. Demografia 

 

Caracterização da amostra por sexo 

Sexo Número Percentagem 

Mulheres 395 73,83% 
Homens 140 26,17% 

Total 535 100% 
Quadro 1 - Caracterização da amostra por sexo 

 

 

 

A amostra populacional estudada é constituída por 535 pessoas, todas 

habitantes do concelho de Santa Cruz, Região Autónoma da Madeira, das quais 395 

(73,83%) são mulheres e 140 (26,17%) são homens (ver Quadro 1 e Gráfico 1). 

Como já referimos, segundo os Censos (INE), em 2011, a população do 

concelho de Santa Cruz era de 43.005 pessoas, das quais 22.128 (51,45%) são 

mulheres e 20.877 (48,54%) são homens. O facto de a percentagem de mulheres 
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respondentes ser superior à proporção populacional registada em 2011 deve-se a uma 

maior recetividade por parte das mesmas ao preenchimento do questionário. 

 

Idade e Faixas Etárias 

Idade Mulheres Homens Total 

Média 42,76 41,35 42,39 

Quadro 2 - Idade média das mulheres, homens e total da amostra 

 

Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2013), em 

2011, a idade média da população residente em Portugal situava-se nos 41,8 anos: 43,2 

para as mulheres e 40,3 para os homens. Já em 2013, a idade média da mesma 

população subiu para os 43,1 anos: 44,5 anos para as mulheres e 41,5 anos para os 

homens. O nosso estudo corrobora estes dados, pois a idade média da amostra situa-

se nos 42,39 anos: 42,76 anos para as mulheres e 41,35 anos para os homens (ver 

Quadro 2). 

 

 
Faixas 
Etárias 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

0-20 anos 13 3,29% 4 2,86% 17 3,18% 

21-40 
anos 

136 34,43% 58 41,43% 194 36,26% 

41-60 
anos 

228 57,72% 69 49,29% 297 55,51% 

61-80 
anos 

16 4,05% 8 5,71% 24 4,49% 

81-100 
anos 

0 0,0% 1 0,71% 1 0,19% 

NR 2 0,51% 0 0,0% 2 0,37% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 
Quadro 3 - Distribuição da amostra por sexo e faixas etárias 

 

Analisando as faixas etárias da nossa amostra populacional (ver Quadro 3 e 

Gráfico 2), verificamos que não segue a tendência da estrutura etária da população do 

município de Santa Cruz (PORDATA, 2019), que aponta para um estreitamento da base 
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da pirâmide, resultante do declínio da natalidade e para um aumento da população de 

meia-idade e idosa, pelo consequente aumento da esperança média de vida. De facto, 

a maior fatia da população encontra-se na faixa etária dos 41 aos 60 anos de idade 

(55,51%), estando 57,72% das mulheres da nossa amostra nesta faixa, uma 

percentagem ligeiramente superior aos 49,29% de homens. Na faixa etária dos 21 aos 

40 anos, verifica-se que 34,43% das mulheres pertencem a este grupo, para 41,43% 

dos homens, sendo esta a única faixa etária em que a percentagem é maior para o sexo 

masculino. Relativamente à faixa etária dos 0 aos 20 anos, verificamos 3,29% 

correspondentes às mulheres, para 2,86% dos homens. Na faixa etária dos 81 aos 100 

anos, encontramos apenas 0,71% dos homens, sendo que nenhuma mulher nessa faixa 

etária respondeu ao inquérito. Sendo que a esperança média de vida em Portugal, em 

2013, era de 83,0 anos para as mulheres e de 77,2 anos para os homens (INE, 2014), 

seria de esperar uma prevalência de mulheres nas faixas etárias mais elevadas. No 

entanto, esta amostra incidiu sobre aquela que é a idade média da população residente 

em Portugal, como já se verificou anteriormente, sendo que carecia de uma maior 

amostra relativamente a esta faixa etária.   
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Estado Civil 

Estado 
Civil 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Solteira/o 103 26,08% 42 30,00% 145 27,10% 
Casada/o 196 46,62% 72 51,43% 268 50,09% 
União de 

Facto 
41 10,38% 14 10,00% 55 10,28% 

Viúva/o 8 2,03% 1 0,71% 9 1,68% 
Divorciada/o 45 11,39% 7 5,00% 52 9,72% 
Separada/o 2 0,51% 4 2,86% 6 1,12% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 4 - Distribuição da amostra por sexo e estado civil 

 

Analisando o estado civil da nossa amostra populacional (ver Quadro 4 e Gráfico 

3), verifica-se que 51,43% dos homens da nossa amostra pertence à categoria 

“Casada/o”, para 46,62% das mulheres. Em relação ao estado civil “Solteira/o”, 30% dos 

homens enquadra nessa categoria, para 26,08% das mulheres.  Seguindo a mesma 

tendência, a união de facto é o estado civil de 10% dos homens da nossa amostra e de 

10,38% de mulheres. Apesar da união de facto ser equiparável em direitos ao 

casamento, representa ainda uma percentagem muito inferior (10,28% uniões de facto 

contra 50,09% casamentos), o que poderá indicar que o casamento como legalização 

de uma relação conjugal é ainda uma tradição ou escolha enraizada na sociedade 

santa-cruzense, podendo haver alguma desconfiança no que diz respeito às uniões de 

facto. Para além disso, 5% dos homens e 11,39% das mulheres estão divorciados/as, 

enquanto 2,86% dos homens e 0,51% das mulheres estão separados/as. Estes dados 

poderão indicar que ainda existe algum preconceito, na sociedade santa-cruzense, em 

relação à separação, sendo esta conotada negativamente, sobretudo em relação ao 

sexo feminino e, por isso, poderá levar estas mulheres a optarem pelo divórcio em 

relação à separação.  Já o homem não será tão rotulado se optar pela separação. No 

que concerne à viuvez, temos 0,71% de homens para 2,03% de mulheres, o que 

corrobora o facto de haver uma maior esperança média de vida para as mulheres em 

relação aos homens (INE, 2013). 
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Distribuição por freguesia de Santa Cruz 
 

Freguesia de 
Santa Cruz 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Santa Cruz 
64 16,20% 21 15,00% 85 15,89% 

Caniço 
252 63,80% 88 62,86% 340 63,55% 

Gaula 
39 9,87% 10 7,14% 49 9,16% 

Santo António 
da Serra 

5 1,27% 3 2,14% 8 1,50% 
Camacha 

35 8,86% 18 12,86% 53 9,91% 
NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 5 - Distribuição da amostra por sexo e freguesias de Santa Cruz 
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Analisando a distribuição da nossa amostra por freguesia (ver Quadro 5 e Gráfico 

4), verificamos que as freguesias com mais inquiridas/os foram Caniço (63,55%) e Santa 

Cruz (15,89%). No Caniço, residiam 63,80% das mulheres e 62,86% dos homens da 

nossa amostra. Em Santa Cruz, residiam 16,20% das mulheres e 15% dos homens da 

nossa amostra. De facto, segundo os Censos de 2011, o Caniço é a freguesia mais 

populosa do concelho, porém a freguesia de Santa Cruz será a terceira mais populosa, 

sendo antecedida pela freguesia da Camacha, que conta com uma percentagem de 

apenas 9,91% de total da amostra. A freguesia menos populosa é Santo António da 

Serra (Censos, 2011), que no nosso estudo foi também a menos representada (1,50% 

no total, pertencendo à mesma 1,27% das mulheres e 2,14% dos homens). 

 
 

 

 

Agregado familiar e número de filhas/os 

Agregado familiar Mulheres Homens Total 

Média 3,20 3,12 3,19 

Quadro 6 - Média de pessoas por agregado familiar 
para as mulheres, homens e total da amostra 
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A média de pessoas por agregado familiar (ver Quadro 6) apenas difere 8 

centésimas entre os dois sexos (3,20 para as mulheres contra 3,12 para os homens). 

Segundo os Censos 2011 (INE, 2013), prevaleciam em Santa Cruz os agregados 

familiares com 2,8 pessoas. Estes dados poderão indicar que as famílias cresceram, 

talvez devido à dificuldade na independência económica das/os filhas/os e instabilidade 

laboral, levando a que, muitas vezes, regressem à casa dos/as pais/mães. 

 

 
M/H com e 
sem filhos 

Número 
Mulheres 

% 
 Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Com filhos 287 72,66% 95 67,86% 382 71,40% 

Sem filhos 108 27,34% 45 32,14% 153 28,60% 

NR 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 7 - Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de filhas/os 

 

Analisando o Quadro 7 e o Gráfico 5, verifica-se que, em proporção, 72,66% das 

mulheres tem filhas/os, uma percentagem superior à dos homens com filhas/os, que se 

encontra nos 67,86%. Comparando com os dados anteriores, isto poderá indicar que, 

em casos de divórcio e separação, as mães ficam com as/os filhas/os mais 

frequentemente do que os pais. De acordo com um estudo da Universidade do Minho 

(Jorge, 2011), a maioria das crianças fica à guarda das mães, sendo que os magistrados 

judiciais atribuem maioritariamente a guarda às mulheres. Outro estudo (Pedroso, 

Casaleiro, & Branco, 2014), cuja amostra incidiu sobre Lisboa e Braga, concluiu que na 

globalidade dos processos de regulação, alteração e incumprimento das 

responsabilidades parentais, 39,7% das requerentes são as mães e 41,8% dos 

processos são requeridos pelo Ministério Público em representação das crianças, sendo 

que, nesses casos, são as mães com fracos recursos económicos que se dirigem ao 

MP a solicitar ajuda. Apenas em 14% dos processos o pai é o requerente, sendo que a 

maioria destes processos diz respeito a alterações da regulação das responsabilidades 

parentais em que os progenitores masculinos pretendem baixar o valor da pensão de 

alimentos. Isto corrobora a ideia de que, na sociedade, o papel da mãe na educação e 

no cuidado das crianças durante o casamento e mesmo após a separação, está ainda 

muito enraizado, demonstrando estes indicadores uma persistência e reprodução de 

claras desigualdades de género. 
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Filhas/os Mulheres Homens Total 

 
Média 1,40 1,44 1,41 

Quadro 8 - Média de filhos para mulheres, homens e total da amostra 

 

Em média, cada mãe tem 1,40 filhos e cada pai tem 1,44 filhos (ver Quadro 8). 

O número de filhas/os  por  mulher  apresenta  uma  tendência  de  declínio  nos últimos  

anos, atingindo em 2019 o valor de 1,38 filhos, abaixo dos 1,59 da média europeia 

(PORDATA, 2019), tendência que é corroborada no nosso estudo. 

 
 

 

 

De uma forma mais global, no Gráfico 5, podemos verificar que 71,40% das/os 

inquiridas/os tem filhas/os, contra 28,60% sem filhas/os. A percentagem de pessoas 

com filhas/os é superior às estimativas mais recentes para Portugal, números de 2018, 

em que há 8,4 nascimentos por 1000 habitantes (INE & PORDATA, 2019). O Gráfico 6 

resume a distribuição das mulheres e homens da nossa amostra pela existência ou não 

de filhas/os. 
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Tipos de famílias 

 

Na amostra, as famílias foram agrupadas por tipos (ver Quadro 9). As famílias 

clássicas são as mais representativas da amostra (64,67%), seguidas das famílias 

monoparentais (14,58%) e das famílias numerosas, com 5 ou mais elementos (8,41%). 

A percentagem de pessoas que vivem sós é significativa (6,36%), e algumas dizem viver 

com um/a amigo/a ou irmã/o (1,68%). Temos ainda uma percentagem significativa que 

não revelou em que tipo de família está inserido/a (4,30%). 

 

Tipos de famílias Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Numerosa 35 8,86% 10 7,14% 45 8,41% 

Clássica 247 62,53% 99 70,71% 346 64,67% 

Monoparental 63 15,95% 15 10,71% 78 14,58% 

Vive só 24 6,08% 10 7,14% 34 6,36% 

Vive com uma 
pessoa (amigo/a ou 

irmã/o) 

8 2,03% 1 0,71% 9 1,68% 

NR 18 4,56% 5 3,57% 23 4,30% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 9 - Tipos de família presentes na amostra 
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Analisando as diferenças entre os sexos (ver Gráfico 7), temos mais homens 

inseridos em famílias clássicas (70,71%), do que mulheres (62,53%), podendo indicar 

que os homens emancipam-se mais tarde, ou que prolongam por mais tempo o 

casamento ou união de facto independentemente das circunstâncias. Temos, também, 

mais mulheres inseridas em famílias monoparentais (15,95%) do que homens (10,71%), 

indicando que há mais mulheres a viver sozinhas com filhos/as a cargo, ou a viver com 

a mãe ou o pai. Temos, também, mais homens a viver sozinhos do que mulheres (7,14% 

vs. 6,08%), não sendo, ainda assim, uma diferença muito significativa. Seria expectável 

que as pessoas que vivem sós estariam numa faixa etária mais elevada, no entanto 

verifica-se que estas pessoas são relativamente novas, o que também implica uma certa 

estabilidade económica para poderem garantir a sua independência. 

No caso das famílias numerosas, temos mais mulheres (8,86%) do que homens 

(7,14%) inseridas e, apesar da diferença não ser muito grande, pode indicar mais 

dificuldades económico-financeiras, que são, por si só, um dos maiores obstáculos 

presentes neste tipo de famílias. 
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Relativamente às famílias monoparentais (ver Gráfico 8), é de salientar que as 

mulheres ficam mais vezes com filhos/as a cargo do que os homens, já que a diferença 

entre mulheres e homens divorciadas/os neste tipo de famílias é muito grande (45,31% 

de mulheres e 20,00% de homens), indicando que as mulheres ficam mais 

frequentemente com a custódia dos/as filhos/as do que os homens. Ainda assim, no 

caso das separações, temos muitos mais homens do que mulheres (13,33% de homens 

vs 1,56% mulheres), que podem ter filhos/as a cargo ou simplesmente regressar à casa 

da mãe ou do pai. Isto poderá indicar que ainda é significativo o estigma das “mulheres 

separadas” na RAM, em particular em Santa Cruz, e que as mesmas divorciam-se mais 

do que os homens, indicando, também, que procuram mais os seus direitos como 

mães.  

Temos, também, 6,25% de viúvas a viver com filhos/as, corroborando a maior 

esperança de vida das mulheres, mas colocando a questão da solidão poder ser mais 

representativa nos homens viúvos, que carece de um estudo mais aprofundado da 

população idosa de Santa Cruz. 

Quanto aos/às solteiros/as que vivem com a mãe ou o pai, a diferença entre 

sexos é significativa (66,67% de homens vs 46,88% de mulheres), podendo indicar que 

os homens permanecem mais tempo com um/a dos/a progenitores/as, e as mulheres 

procuram mais cedo a sua emancipação. Este dado carece, também, de um estudo 

mais aprofundado. 
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3.2 Educação 

 
Estudantes por sexo 

 

M/H 

Estudantes 

Número 

Mulheres 

% 

Mulheres 

Número 
Homens 

% 

Homens 

Número 
Total 

% 

Total 

Estudam 69 17,47% 24 17,14% 93 17,38% 

Não 
estudam 

326 82,53% 116 82,86% 442 82,62% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 10 - Distribuição da amostra por sexo, estudantes e não estudantes 

 

No nosso estudo (ver Quadro 10 e Gráfico 9), 17,47% das mulheres estuda, 

assim como 17,14% dos homens, não havendo diferença significativa entre os sexos. 

Como tal, no total da amostra, as/os estudantes contabilizaram 17,38% das/os 

inquiridas/os (ver Gráfico 10).  
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Habilitações escolares 

Habilitações 
Escolares 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sabe ler e 
escrever 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1º Ciclo 8 2,03% 3 2,14% 11 2,07% 

2º Ciclo 32 8,10% 8 5,71% 40 7,48% 

3º Ciclo 31 7,85% 22 15,71% 53 9,91% 

Ensino 
Secundário 

114 28,86% 40 28,57% 154 28,79% 

Ensino Médio 19 4,81% 12 8,57% 31 5,79% 

Licenciatura 
(Bolonha) 

26 6,58% 12 8,57% 38 7,10% 

Licenciatura (Pré-
Bolonha) 

124 31,39% 31 22,14% 155 28,97% 

Mestrado 40 10,13% 12 8,57% 52 9,72% 

Doutoramento 1 0,25% 0 0,00% 1 0,19% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,8% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 11 - Distribuição da amostra por sexo e habilitações escolares 

 

Em relação às habilitações escolares (ver Quadro 11), a maior percentagem da 

amostra populacional situa-se na licenciatura pré-Bolonha (28,97%), sendo 

imediatamente alcançado por 28,79% de pessoas com o ensino secundário. Na nossa 
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amostra não existe nenhuma pessoa que se situe na categoria “sabe ler e escrever mas 

não frequentaram a escola”, sendo que a menor percentagem se encontra nas pessoas 

com Doutoramento (0,19%). É de salientar uma percentagem considerável de pessoas 

com mestrado (9,72%) e com licenciatura Bolonha (7,10%). Em 2011, segundo os 

Censos, a população residente em Santa Cruz possuía, na sua maioria, o 1º ciclo 

(22,5%), seguido do 3º ciclo (20,8%) e do ensino secundário (18,0%). Com escolaridade 

ao nível do 2º ciclo eram apontado 15,5%, seguidos de 13,2% de indivíduos com o 

ensino superior. Em relação ao ensino médio, 1,9% dos indivíduos detinham essa 

escolaridade e é de salientar 8,1% de pessoas sem nível de escolaridade.  

Comparando estes dados com a nossa amostra populacional, temos uma maior 

tendência a nível do ensino secundário, da licenciatura pré e pós Bolonha e do 

mestrado, mas temos uma percentagem muito inferior a nível do 1º, 2º e 3º ciclos. Isto 

poderá indicar uma necessidade de continuar este trabalho abrangendo outros setores 

da população de Santa Cruz, e também que, entre 2001 e 2011, poderá ter havido uma 

evolução positiva a nível de habilitações escolares no concelho. Santa Cruz, com 8,1% 

da população, é o 3º concelho da RAM com valores mais baixos de população com 15 

ou mais anos sem qualquer nível de escolaridade completo, indo de encontro à nossa 

amostra . 

Quanto às habilitações escolares por sexo (ver Gráfico 11), temos mais mulheres 

inquiridas com licenciatura pré-Bolonha (31,39%), com o ensino secundário (28,86%), 

e com mestrado (10,13%), seguidas do 2º ciclo (8,10%) e do 3º ciclo (7,85%). 4,81% 

das mulheres tem o ensino médio, 2,03% das mulheres tem o 1º ciclo  e apenas 0,25% 

o doutoramento. Já os homens inquiridos destacam-se no ensino secundário (28,57%), 

na licenciatura pré-Bolonha (22,14%), no 3º ciclo (15,71%) e no ensino médio, 

licenciatura Bolonha e mestrado (todos com 8,57%). As menores percentagens 

encontram-se no 2º ciclo (5,71%) e no 1º ciclo (2,14%). Uma vez que os homens são a 

maioria a não prosseguir os estudos após o ensino secundário, conforme pudemos ver 

anteriormente, isto pode significar que esses homens pertencem a famílias cujos 

pais/mães têm escolaridade mais baixa, querendo, por isso, maior independência 

financeira, situação que pode ser corroborada pelo estudo Jovens no Pós-Secundário 

em 2017 (Fernandes, Pereira, Cotrim, Duarte, & Castro, 2017). 
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Os Censos de 2011 (INE, 2013) dizem-nos que, em relação à população com 18 

e mais anos, com pelo menos o ensino secundário completo, no concelho de Santa 

Cruz, tínhamos cerca de 40% de mulheres e 30% de homens. Em relação ao ensino 

superior, a mesma fonte refere que cerca de 18% das mulheres e 11% dos homens 

detinham essa formação (inclui licenciatura, mestrado e doutoramento). Comparando o 

nosso estudo com estes dados, mantém-se a tendência de termos mais mulheres no 

ensino secundário e superior do que homens. Em relação ao 1º ciclo, os Censos de 

2011 apontam para um maior número de mulheres com este grau de ensino do que 

homens (5776 mulheres para 5181 homens). Relativamente aos 2º e 3º ciclos, os 
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homens estão em maioria, indo isso ao encontro da nossa amostra apenas em relação 

ao 3º ciclo, sendo que no 2º ciclo inverte-se a tendência em relação aos dados nacionais 

e temos mais mulheres do que homens no nosso estudo. 

O facto de termos uma maior proporção de mulheres no ensino superior é muito 

importante, pois poderá indicar que as mulheres investem mais nas suas qualificações, 

corroborando diversos estudos, entre os quais o da CGTP-IN (LUSA, 2017). Já o facto 

de termos mais homens com o ensino secundário e ensino médio, isso poderá indicar 

que eles recorrem mais a cursos profissionalizantes no secundário e pós-secundário, 

ingressando em seguida no mercado laboral e não prosseguindo a sua qualificação 

escolar, de imediato.  

 

 

Tipos de estabelecimento de ensino 

Tipo de 
estabelecimento de 

ensino 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Públicos 327 82,78% 112 80,00% 439 82,06% 

Privados 12 3,04% 6 4,29% 18 3,36% 

Ambos 56 14,18% 22 15,71% 78 14,58% 

Nenhum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 12 - Distribuição da amostra por sexo e tipos de estabelecimentos de ensino 

 
No nosso estudo (ver Quadro 12), a grande maioria das/os inquiridas/os estuda 

e/ou estudou em estabelecimentos de ensino públicos (82,06%), havendo quem tivesse 

estudado em ambos os tipos de estabelecimento de ensino (públicos e privados, 

14,58%) e uma minoria que estuda ou estudou em estabelecimentos de ensino privado 

(3,36%). De facto, em 2019, a nível nacional, 80,50% estudantes frequentaram escolas 

públicas e 19,5% frequentaram escolas privadas (PORDATA, 2019), tendência 

corroborada neste estudo. 
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Comparando mulheres e homens segundo o tipo de estabelecimentos de ensino 

(ver Gráfico 12), 80,00% dos homens inquiridos e 82,78% das mulheres disseram ter 

frequentado apenas o ensino público. Em relação ao ensino privado, temos 3,04% das 

mulheres e 4,29% dos homens. Já em ambos os tipos de estabelecimentos de ensino, 

temos 15,71% dos homens inquiridos e 14,18% das mulheres. O ensino público é o 

predominante, havendo ligeiras diferenças entre os sexos, sendo que as mulheres 

frequentam/frequentaram mais estabelecimentos de ensino público do que os homens 

(82,78% vs. 80,00%), refletindo-se, também, essa diferença na frequência de ambos os 

tipos de estabelecimentos de ensino (15,71% homens vs. 14,18% mulheres) e do ensino 

privado (4,29% homens vs. 3,04% mulheres), onde os homens estão mais 

representados. 

 

 

Trabalhadoras/es estudantes 

Trabalhador/a 
Estudante 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 69 17,47% 25 17,86% 94 17,57% 

Não 326 82,53% 115 82,14% 441 82,43% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 13 - Distribuição da amostra por sexo e tipos de estabelecimentos de ensino 
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Neste estudo, 17,47% das mulheres respondeu situar-se no grupo das 

trabalhadoras-estudantes, assim como 17,86% dos homens (ver Quadro 13 e Gráfico 

13). As/os trabalhadoras/es estudantes pertencem à população ativa de Santa Cruz, 

sendo que trabalham e estudam ao mesmo tempo. A nível nacional, a taxa de pessoas 

que trabalham e estudam ao mesmo tempo é de 6,8%, sendo que a nossa amostra 

apresenta uma taxa superior. O estudo de Fernandes, Pereira, Cotrim, Duarte e Castro 

(2017) refere que 64,8% começou a trabalhar para ter independência apesar de a família 

não ter dificuldades económicas; desses, 31,3% fizeram-no para ter o seu próprio 

dinheiro, enquanto 27,2% afirma ter entrado no mercado de trabalho enquanto estudam 

devido a dificuldades económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 46 

3.3 Trabalho e Rendimentos 
 

Situação face ao emprego 
 

Situação 
Profissional 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Estudante 21 5,32% 7 5,00% 28 5,23% 

Trabalhador/a por 
conta de outrem 

(TCO) 

273 69,11% 96 68,57% 369 68,97% 

Trabalhador/a 
independente (TI) 

16 4,05% 10 7,14% 26 4,86% 

Empresária/o 7 1,77% 2 1,43% 9 1,68% 

Desempregada/o 43 10,89% 14 10,00% 57 10,65% 

Inválida/o 10 2,53% 2 1,43% 12 2,24% 

Reformada/o 7 1,77% 4 2,86% 11 2,06% 

TCO + Reformado/a 1 0,25% 0 0,00% 1 0,19% 

TCO + TI 5 1,27% 2 1,43% 7 1,31% 

Empresária/o + 
Inválida/o 

1 0,25% 0 0,00% 1 0,19% 

TCO + Estudante 7 1,77% 2 1,43% 9 1,68% 

Estudante + 
desempregada/o 

2 0,51% 1 0,71% 3 0,56% 

Inválida/o + 
reformada/o 

1 0,25% 0 0,00% 1 0,19% 

TCO + TI + 
empresária/o 

1 0,25% 0 0,00% 1 0,19% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 14 - Distribuição da amostra por sexo e situação profissional 

 
No Quadro 14, é possível encontrar a percentagem de estudantes pertencentes 

à população não empregada do concelho de Santa Cruz: 5,23% no total da amostra 

(5,32% das mulheres inquiridas e 5% dos homens inquiridos). A percentagem é inferior 

aos 9,50% de estudantes em Santa Cruz (INE, DGEEC/ME-MCTES, PORDATA, 2019). 
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A maioria das/os inquiridas/os são trabalhadoras/es por conta de outrem 

(72,34% no total: 72,65% do total das mulheres e 71,14% do total dos homens). No ano 

de 2019, na RAM, existiam 81,30% de trabalhadores/as por conta de outrem, um 

número superior em relação ao do concelho de Santa Cruz, o que poderá significar que 
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existem mais pessoas a trabalhar por conta própria e mais desempregados/as neste 

concelho, indicando que a distribuição da população ativa na RAM não é homogénea, 

havendo diferenças entre concelhos que carecem ser estudadas, para que as políticas 

sociais e de promoção de emprego sejam as mais adequadas.  

Em relação às/aos trabalhadoras/es por conta própria, a percentagem total está 

nos 6,36%, pertencendo a esta categoria 5,57% das mulheres inquiridas e 8,57% dos 

homens inquiridos. Este dado poderá indicar que cada vez mais pessoas, sobretudo 

homens, procuram mais alternativas e estão menos dependentes do trabalho por conta 

de outrem, ou vivem circunstâncias de vida que não lhes permitem aceitar qualquer 

emprego, devido à distância em relação à habitação ou à jornada de trabalho, não 

esquecendo, no entanto, que algumas destas pessoas acumulam o trabalho 

independente com o trabalho por conta de outrem (1,31% no total; 1,27% das mulheres 

e 1,43% dos homens) e 0,25% das mulheres acumulam as categorias TCO, TI e 

empresária (ver Quadro 14 e Gráfico 14). A incidência do trabalho por conta própria 

(proporção dos TCP no total da população empregada), em 2017, no nosso país, era 

muito heterogénea, sendo que a RAM se encontrava acima da média global (16,9%), 

com 17,3%. As estatísticas oficiais correspondentes ao 3º trimestre de 2015 dizem-nos 

que existem mais homens trabalhadores por conta própria do que mulheres (DREM, 

2015), mas englobam nessa mesma categoria quem trabalha por conta própria de facto 

e quem emprega outras pessoas, que no nosso estudo consideramos como 

empresárias/os, pelo que torna difícil a comparação. Quanto às/os empresárias/os, são 

uma minoria no nosso estudo (2,06%), sendo 2,27% das mulheres inquiridas e 1,47% 

dos homens inquiridos (ver Quadro 14 e Gráfico 14). 

Os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 1.º trimestre de 2020 indicam 

uma taxa de desemprego na RAM estimada em 5,6% (DREM, 2020). No final de 

dezembro de 2019 registaram-se 15.324 desempregados inscritos nos centros de 

emprego, correspondendo 53,9% às mulheres e 46,1% aos homens (IEM, 2019). No 

concelho de Santa Cruz, no final de 2019, residiam 2.337 do total de desempregadas/os 

da RAM, sendo 1.349 mulheres (57,7%) e 988 homens (42,3%) (IEM, 2019), uma 

diferença que corrobora as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam face ao 

emprego. No nosso estudo, a média está acima da regional, sendo que 11,4% das 

mulheres estão desempregadas, assim como 10,71% dos homens, havendo 

proporcionalmente um pouco mais de mulheres desempregadas do que homens, 

embora não seja uma diferença muito significativa (ver Quadro 14 e Gráfico 14). Esta 

percentagem total superior à oficial poderá indicar que existem muitas/os 

desempregadas/os que não estão inscritas/os nos centros de emprego e que, por isso, 
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não constam das estatísticas oficiais. É de referir, ainda, que deste número de 

desempregadas/os, 0,56% encontra-se a estudar (0,51% mulheres e 0,71% de 

homens), o que poderá traduzir-se numa tentativa de ocupação do tempo e/ou melhoria 

das suas qualificações enquanto se encontram em situação de desemprego.  

No nosso estudo, 2,27% das mulheres e 2,86% dos homens estão 

reformadas/os. Embora seja uma diferença pouco significativa, trata-se de um facto 

curioso uma vez que, normalmente, a maior esperança média de vida das mulheres faz 

com que beneficiem durante mais tempo da reforma, o que não se traduz na nossa 

amostra. Dados de 2019 (ISS/MTSSS, CGA/MTSSS-MF, PORDATA, 2020), revelam 

que o número de pensionistas (total, da Segurança Social e da Caixa Geral de 

Aposentações), na RAM, era de 79.101 pessoas. No concelho de Santa Cruz, dados do 

mesmo ano apontam para 9.376 pessoas reformadas (CGA/MTSSS-MF, PORDATA, 

2020), correspondendo a 11,9% do total da RAM (ISS/MTSSS, CGA/MTSSS-MF, 

PORDATA, 2020). Esta diferença em relação à percentagem total de reformadas/os no 

nosso estudo poderá ter a ver com o aumento da idade da reforma que aconteceu na 

última década e, também, poderá estar relacionado com o facto de a maior parte dos 

questionários preenchidos ter sido feito em formato online, não tendo sido possível 

chegar às pessoas mais velhas e que não acedem à internet. Isto indica a necessidade 

de se realizar mais estudos que abranjam uma maior fatia da população santa-cruzense. 
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Habilitações literárias das/os desempregadas/os 

 

Habilitações 
literárias 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

1º ciclo 4 8,89% 1 6,67% 5 8,33% 

2º ciclo 10 22,22% 0 0,00% 10 16,67% 

3º ciclo 5 11,11% 2 13,33% 7 11,67% 

Ensino Secundário 15 33,33% 5 33,33% 20 33,33% 

Ensino Médio 2 4,44% 1 6,67% 3 5,00% 

Licenciatura 
(Bolonha) 

4 8,89% 5 33,33% 9 15,00% 

Licenciatura (pré-
bolonha) 

2 4,44% 0 0,00% 2 3,33% 

Mestrado 2 4,44% 1 6,67% 3 5,00% 

Doutoramento 1 2,22% 0 0,00% 1 1,67% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 45 100% 15 100% 60 100% 

Quadro 15 - Habilitações literárias das/os desempregadas/os 

 

Analisando os dados referentes à população desempregada (ver Quadro 15 e 

Gráfico 15) verificamos que a maior percentagem encontra-se nos indivíduos com o 

ensino secundário, sendo um total de 33,33%. O sexo feminino apresenta um total de 

33,33%, o sexo masculino apresenta um percentual também de 33,33%. Segundo um 

estudo realizado pela UGT, verificamos que, a nível nacional, em 2019, encontramos 

um total de 27,1% de população desempregada com ensino secundário.  

Na segunda maior percentagem de desempregadas/os encontram-se aqueles 

que possuem o 2º Ciclo. No universo da amostra feminina temos um total de 22,22% de 

mulheres desempregadas, não havendo nenhum homem desempregado com o 2º 

Ciclo.  No total de desempregadas/os, a percentagem com o 2º Ciclo é de 16,67%. A 

razão para haver uma divergência tão grande de valores talvez se deva ao facto de 

existirem mais empregos disponíveis,  onde prevalece uma forte presença masculina, 

como o setor da construção civil, motoristas, mecânica, entre outros. No que se refere 
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aos valores da realidade nacional, segundo a UGT, o total de desempregadas/os, a nível 

nacional, em 2019, com o 2º Ciclo, é de 14,7%. No concelho de Santa Cruz, a 

percentagem de desempregados/as com o 2º Ciclo é de 16,5%, o que corrobora com o 

nosso estudo (PORDATA, 2019).  

Em seguida, temos 15% de desempregadas/os com licenciatura de 3 anos,  e 

aqui encontramos uma  percentagem superior no sexo masculino, com 33,33%, e no 

sexo feminino a percentagem é de 8,89%. Sendo a licenciatura de 3 anos relativamente 

recente em relação à licenciatura pré-Bolonha, verificámos que este desemprego está 

presente em indivíduos com uma licenciatura mais recente e, por isso, com uma menor 

experiência, o que explica a percentagem de desempregadas/os.  

No que se refere a licenciadas/os pré-Bolonha, temos um total de 3,33% da 

população desempregada. No total de desempregadas temos 4,44% de mulheres com 

licenciatura pré-Bolonha. No total de desempregados do sexo masculino, não existe 

nenhum desempregado com licenciatura pré-Bolonha. Podemos notar uma diferença na 

empregabilidade dos homens com curso pré-Bolonha em relação às mulheres. 

Comparando as/os licenciadas/os pré-Bolonha e as/os pós-Bolonha, existe uma menor 

taxa de desemprego, talvez devido ao facto de terem terminado a licenciatura há mais 

tempo e, por isso, terem encontrado uma maior estabilidade laboral. Estes dados 

demonstram que ter estudos superiores não é sinónimo de empregabilidade e, muitas 

vezes, as pessoas licenciadas, mestres e doutoras sentem dificuldade em arranjar 

emprego, em Portugal Continental e na Região, nas suas áreas de formação, sendo, 

ocasionalmente, discriminadas/os no acesso a outros empregos, tendo que ocultar os 

seus estudos superiores. Isto também pode indicar que há abertura de licenciaturas que, 

à partida, não têm saída profissional no país. Um estudo realizado por Cardoso et al 

(2012), fez uma caracterização breve do universo dos diplomadas/os, entre os anos 

2002 e 2012, efetuada com base nos dados da DGEEC/MEC14, verificou um 

crescimento do número de diplomadas/os no ensino superior público e uma 

estabilização das/os diplomadas/os no ensino superior privado, havendo uma 

predominância do sexo feminino, embora com diminuição ligeira nos anos mais 

recentes. Segundo o estudo da UGT, em 2019 verificamos, a nível nacional, um total de 

14,1% de licenciadas/os desempregadas/os licenciadas/os, enquanto que no concelho 

de  Santa Cruz, e segundo a amostra,  verifica-se um total de 18,33%. No concelho de 

Santa Cruz, os dados oficiais apontam para uma taxa de desemprego um pouco inferior 

à da amostra, como 12,2% de desempregados/as no ensino superior, não havendo 

diferenciação nas licenciaturas pré-Bolonha, Bolonha, mestrado ou doutoramento. 
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Ao nível do 3º ciclo encontramos uma taxa de desemprego de 11,67%, 

verificando-se um valor mais elevado entre os homens, com uma taxa total de 13,33%, 

superior à das mulheres no qual encontramos um valor de 11,11%. Os dados oficiais de 

Santa Cruz apontam para 14,7% de desempregados/as com o 3º Ciclo, ligeiramente 

superior à do nosso estudo.  

 

 

  

 

 

 

 

 
De acordo com o Quadro 16, a média de idade das pessoas desempregadas é, 

no total, 41,12, sendo 42,76 para as mulheres e 36,20 para os homens. De acordo com 

Idade Desempregadas/os Mulheres Homens Total 

Média 42,76 36,20 41,12 

Quadro 16 - Média de idades das pessoas desempregadas 
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o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho (2017), cerca de 3,6 

milhões de pessoas com 55 e mais anos integravam o mercado de trabalho no segundo 

trimestre de 2017, representando 40,2% da população em idade ativa (GEP, 2017-

2020). Esse mesmo estudo verificou que, do total da população em idade ativa com 55 

e mais anos (3,6 milhões), mais de um milhão estava a trabalhar, constituindo 21,6% da 

população empregada em Portugal. Isto pode significar que, por um lado, pessoas mais 

velhas tenham contratos sem termo, sobretudo no sector público e, por isso, 

permaneçam no seu emprego até à idade da reforma e, por outro, que as pessoas mais 

novas tenham maiores dificuldades em efetivar a sua carreira profissional, sobretudo no 

sector privado, tornando-se mais complicado, com o passar dos anos, de serem 

contratadas/os para determinados serviços, nomeadamente de atendimento ao público. 

Desta forma, a população com mais de 45 anos é a mais afetada pelo desemprego (INE, 

2017), sendo de referir que, em Santa Cruz, esta média de idades é inferior, abarcando 

uma população mais jovem, sendo importante fazer mais estudos que analisem o perfil 

destes/as desempregados/as de forma a compreender as razões que levam ao 

desemprego. Neste momento, apesar de estar a cair consideravelmente, existem 163 

mil pessoas nessa franja de idades no desemprego, a nível nacional (INE, 2017). 

Segundo as estatísticas do emprego divulgadas em 2017, pelo INE, o perfil da/o 

desempregada/o em Portugal, tem as seguintes caraterísticas: é mulher, tem mais de 

45 anos, qualificações até ao 3º ciclo do ensino básico, trabalhou no setor dos serviços 

e está à procura de emprego há mais de um ano. Estes dados vão ao encontro do nosso 

estudo. Apesar de o desemprego afetar mais mulheres, os números estão próximos, em 

2017: existiam 207 mil homens desempregados e 236 mil mulheres desempregadas, 

sendo que havia cerca de menos 100 mil mulheres na população ativa em Portugal. A 

taxa de desemprego nos homens era de 7,7%, enquanto nas mulheres era de 9,2%. 
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Setor privado versus setor público 
 

Setor de 
Trabalho 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Público 203 65,27% 57 50,89% 260 61,47% 

Privado 100 32,15% 45 40,18% 145 34,28% 

Ambos 5 1,61% 10 8,93 10 3,54% 

NR 3 0,96% 0 0,00% 0 0,71% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 17 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por setor de trabalho 

 

De acordo com a DGAL/MMEAP e o SIIAL (2020), na RAM, em 2018, 2.979 

das/os trabalhadoras/es pertencia à função pública, sendo 2.097 homens e 882 

mulheres, significando isto alguma masculinização do trabalho na função pública, com 

mais homens empregados nesse setor. Desse valor, 333 pessoas (11,17%) dizem 

respeito a Santa Cruz, com 233 homens (69,99%) e 100 mulheres (30,03%). Com base 

no Quadro 17 e Gráfico 16, podemos verificar que a maioria das/os trabalhadoras/es 

são do setor público (61,47%). Isto poderá ser indicador da necessidade de auscultação 

futura da população santa-cruzense que abarque mais trabalhadoras/es do setor 

privado. No nosso estudo (ver Gráfico 17), ao contrário dos dados oficiais da RAM, é 

maior o número de mulheres na função pública (65,27% para 50,89% de homens). 

Alguns estudos apontam para a feminização do setor público, na generalidade, 

indicando que em cada dez funcionários públicos, seis são mulheres (BOEP, DGAEP, 

2018) o que também parece verificar-se na cidade de Santa Cruz, ao contrário do total 

da RAM.  

Importa referir que a UMAR pediu a colaboração à Câmara Municipal de Santa 

Cruz para distribuição e recolha de questionários, que foi o instrumento utilizado para 

recolha de dados do nosso estudo, não obtendo resposta na grande maioria dos 

empregadores do setor privado. Julgamos que este facto contribuiu para termos 

muitas/os mais trabalhadoras/es da função pública do que do setor privado no nosso 

estudo. Quanto ao setor privado, no nosso estudo representa 34,28% das/os 

trabalhadoras/es. Neste caso, temos 32,15% das trabalhadoras inquiridas neste setor, 

e 40,18% dos trabalhadores inquiridos (ver Quadro 17 e Gráfico 16). Esta diferença de 

mais homens no setor privado poderá relacionar-se com os dados da variável anterior, 
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situação face ao emprego, que indicava também maior percentagem de homens a 

trabalhar por conta própria. 

É de mencionar, ainda, que 3,54% das/os inquiridas/os acumulam o exercício na 

função pública com o sector privado, sendo que a percentagem maior incide sobre os 

homens (8,93%), podendo isto significar que o trabalho em apenas um destes sectores 

não seja suficiente para a estabilidade dessas pessoas e, ainda, que os homens possam 

ter mais disponibilidade para assumir duas funções do que as mulheres.  
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Vínculo contratual 

Vínculo contratual Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Contrato sem termo 189 60,77% 70 62,50% 259 61,23% 

Contrato a termo certo 41 13,18% 20 17,86% 61 14,42% 

Contrato tempo parcial sem 
termo 29 9,32% 

8 7,14% 
37 8,75% 

Trabalho independente (TI) 12 3,86% 8 7,14% 20 4,73% 

Contrato tempo parcial a 
termo certo 10 3,22% 

0 0,00% 
10 2,36% 

Contrato temporário 7 2,25% 0 0,00% 7 1,65% 

Empresário/a em nome 
individual (ENI) 3 0,96% 

4 3,57% 
7 1,65% 

Sócio/a gerente (SG) 4 1,29% 0 0,00% 4 0,95% 

Contrato sem termo + 
trabalho independente 

2 0,64% 

 
 

1 

 
 

0,89% 3 0,71% 

Contrato tempo parcial a 
termo certo + TI 2 0,64% 

0 0,00% 
2 0,47% 

TI + ECP 1 0,32% 0 0,00% 1 0,24% 

ENI + SG 1 0,32% 0 0,00% 1 0,24% 

Contrato parcial a termo 
certo + SG 1 0,32% 

0 0,00% 
1 0,24% 

Contrato tempo parcial a 
termo certo + ENI 1 0,32% 

0 0,00% 
1 0,24% 

Contrato sem termo + 
contrato tempo parcial sem 

termo 1 0,32% 

0 0,00% 

1 0,24% 

Contrato temporário + TI 1 0,32% 0 0,00% 1 0,24% 

Contrato sem termo + 
contrato a termo certo 0 0,0% 

1 0,89% 
1 0,24% 

NR 6 1,93% 0 0,00% 6 1,42% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 18 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por vínculo contratual 
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O vínculo contratual é uma dimensão do trabalho que nos diz sobre a segurança 

no emprego e o acesso a direitos sociais por parte das/os trabalhadoras/es. Nesse 

sentido, incluímos esta variável neste estudo diagnóstico para obtermos uma fotografia 

da situação em matéria de direitos do trabalho. 

A maioria dos contratos das/os trabalhadoras/es inquiridas/os são contratos sem 

termo (61,23%), sendo que as mulheres representam 60,77% da amostra e os homens 

62,50% (ver Quadro 18 e Gráfico 18). É de salientar, aqui, não tendo sido contabilizado 

nas percentagens anteriores que há pessoas que acumulam contratos sem termo com 

trabalho temporário (0,71% total; 0,89% homens e 0,64% mulheres), contratos sem 

termo com contratos a tempo parcial (0,24 total; 0,32% mulheres) e contratos sem termo 

com contratos a termo certo (0,24% total; 0,89% homens). Os dados oficiais 

(GEP/MSESS, MTSSS, PORDATA, 2019) indicam que, em Santa Cruz, no ano de 2018 

e relativamente aos contratos sem termo, 11,5% encontravam-se nesta situação, com 

uma percentagem inferior de homens (63,6% dos homens vs. 66,7% das mulheres), 

indo no sentido inverso das nossas estatísticas. Um estudo elaborado por Perista et al. 

(2016) refere que o recurso ao trabalho a tempo parcial, embora minoritário, é mais 

frequente entre as mulheres, uma vez que 10,4% destas afirmam trabalhar a tempo 

parcial, face a apenas 4,8% dos homens.  

Em relação aos contratos a termo certo, temos uma maior percentagem nos 

homens (17,86% vs. 13,18% das mulheres), valores que são corroborados pelas 

estatísticas oficiais (GEP/MSESS, MTSSS, PORDATA, 2019) que referem que, em 

2018, 10,6% das/os trabalhadoras/es de Santa Cruz encontravam-se em contrato a 

termo certo, sendo que 35,5% dizia respeito aos homens e 32,6% às mulheres. Estes 

dados indicam que poderá haver uma tendência para uma maior precariedade nas 

mulheres trabalhadoras, nos últimos anos, em relação aos contratos sem termo e a 

termo certo, como em relação a outras categorias que evidenciam isso, sobretudo pela 

acumulação de tipos de trabalho: contrato a tempo parcial sem termo (9,32% versus 

7,14% dos homens); contrato a tempo parcial a termo certo (3,22% versus nenhum 

homem); contrato temporário (2,25% versus nenhum homem); acumulação de contrato 

a tempo parcial a termo com trabalho independente (0,64% versus nenhum homem); 

acumulação de trabalhadora independente com empresária por conta própria (0,32% 

versus nenhum homem); acumulação de empresária em nome individual com 

sócio/gerente (0,32% versus nenhum homem); acumulação de contrato parcial a termo 

certo com sócio/gerente (0,32% versus nenhum homem); contrato a tempo parcial a 

termo certo com empresária em nome individual (0,32% versus nenhum homem); 

acumulação de contrato sem termo mais contrato a tempo parcial sem termo (0,32% 
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versus nenhum homem); acumulação de contrato temporário com trabalhadora 

independente (0,32% versus nenhum homem). Para além disso, a tendência de mais 

homens em cargos empresariais mantém-se, com 3,57% de homens como empresários 

em nome individual para 0,96% das mulheres (ver Quadro 18 e Gráfico 18).  
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Jornada diária de trabalho 

 

  

 
 

 

O 25 de Abril de 1974 trouxe a reorganização do setor laboral, nomeadamente 

ao nível da jornada diária de trabalho como uma das principais reivindicações de 

trabalhadoras e trabalhadores. No entanto, desde há uns anos, alguns retrocessos têm 

acontecido, deixando trabalhadoras e trabalhadores à mercê da vontade dos/as 

seus/suas empregadores/as. 

Pelas respostas obtidas, os homens têm uma jornada de trabalho (pago, fora do 

lar) mais longa do que as mulheres (8,11h/dia em média, ver Quadro 19), enquanto as 

mulheres apresentam uma média de 7,37h/dia. Estes resultados vêm ao encontro de 

outros estudos nacionais, nomeadamente do de Perista et al (2016), que refere que os 

horários de trabalho longos, acima das 40 horas semanais, abrangem quase uma em 

cada três pessoas trabalhadoras, e os homens de modo particular: 34,4% dos homens, 

face a 25,6% das mulheres, declaram trabalhar, normalmente, mais de 40 horas por 

semana, no seu principal trabalho remunerado. Todavia, esta diferença, no que se refere 

ao estudo desenvolvido pela UMAR, não é muito significativa: 0,74h/dia. Tendo em 

conta que, em média, as mulheres trabalham muito mais horas do que os homens no 

âmbito doméstico e familiar, como poderemos ver mais à frente, isto significa que a 

carga horária das mulheres é muito maior. É de salientar que muitas das tarefas de 

acompanhamento dos/as filhos/as na escola, assim como o acompanhamento  a 

consultas e exames médicos tanto de filhos/as, como de outros familiares recai, 

normalmente, sobre as mulheres, o que leva a que tenham de se ausentar mais 

frequentemente do trabalho. Outra situação a ter em conta é que, devido ao maior 

número de tarefas e responsabilidades domésticas, como já foi falado anteriormente, 

possa haver impedimento, para muitas mulheres, de trabalharem horas extra, o que 

aumentaria os seus recursos económicos. No caso dos homens, a maioria tem uma 

maior disponibilidade para trabalhar mais horas porque os encargos em casa são, 

normalmente, menores. 

Carga de trabalho M/H Média Mulheres Média Homens Média Total 

Horas diárias 7,37 8,11 7,57 

Dias por semana 5,15 5,29 5,19 

Quadro 19 - Média de horas de trabalho diárias e dias por semana 
para trabalhadoras/es e total da amostra 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 60 

É também de salientar que, tanto para os homens como para as mulheres, a 

carga horária é superior a 7h diárias, o que parece evidenciar o acréscimo da jornada 

de trabalho, sobretudo tendo em conta que 61,47% das/os respondentes referiram, na 

variável setor público versus privado, trabalhar na função pública. 

 

 

Formação profissional 

Formação 
profissional 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 241 77,49% 84 75,00% 325 76,83% 

Não 70 22,51% 26 23,21% 96 22,70% 

NR 0 0,00% 2 1,79% 2 0,47% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 20 - Distribuição das/os trabalhadoras/es com/sem formação profissional contínua 

 

A Formação Profissional Contínua diz respeito a toda a formação empreendida 

após a formação profissional inicial e após a entrada no mercado de trabalho/emprego, 

constituindo um fator determinante na empregabilidade e na progressão do 

desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo desenvolver ou atualizar os 

conhecimentos e competências adquiridas, assim como adquirir novas competências. 

Neste estudo, 76,83% do total das/os trabalhadoras/es afirma ter formação 

profissional contínua. Temos mais trabalhadoras com formação profissional (77,49% 

das trabalhadoras vs. 75% dos trabalhadores), o que poderá indicar que as mulheres 

têm mais brio em se aperfeiçoar na sua profissão e não abdicam do direito de formação 

profissional (ver Quadro 20 e Gráfico 19).  Está consagrado  na lei que cada 

trabalhador/a tem direito a 35 horas  anuais de formação profissional contínua, o que, 

segundo o estudo da UMAR, não acontece em Santa Cruz, com 22,70% das/os 

trabalhadoras/es que afirma não ter formação profissional contínua (22,51% das 

trabalhadoras e 23,21% dos trabalhadores). 
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Responsabilidades de chefia 

Responsabilidades 
de chefia 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 80 25,72% 56 50,00% 136 32,15% 

Não 229 73,63% 56 50,00% 285 67,38% 

NR 2 0,64% 0 0,00% 2 0,47% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 21 - Distribuição das/os trabalhadoras/es com ou sem responsabilidades de chefia 

 

Em relação às responsabilidades de chefia no trabalho, existe uma diferença 

significativa entre mulheres e homens: 25,72% das trabalhadoras afirma ter 

responsabilidades de chefia vs. 50% dos trabalhadores (ver Quadro 21 e Gráfico 20). 

Um estudo do Eurostat (Eurostat, 2020), afirmou que Portugal, em 2017, estava em 

linha com a União Europeia, apresentando 36% de mulheres em cargos de gestão, 

contra 64% de homens, mas com a quarta menor taxa (10%) em cargos executivos em 

2018. Em Santa Cruz, essa percentagem de mulheres com responsabilidades de chefia 

parece ser  inferior  segundo  o  que  indica  o  estudo  da  UMAR,  significando  que  

existe  maior necessidade em promover políticas de igualdade de género e de 

oportunidades dentro das empresas e instituições, nos setores público e privado. 
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Quantidade de tarefas no trabalho 

Quantidade de 
tarefas no trabalho 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Múltiplas tarefas 234 75,24% 96 85,71% 330 78,01% 

Algumas tarefas 75 24,12% 16 14,29% 91 21,51% 

NR 2 0,64% 0 0,00% 2 0,47% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 22 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por quantidade de tarefas executadas 

 

Em relação à quantidade de tarefas desempenhadas no trabalho, a maioria 

das/os trabalhadoras/es diz desempenhar múltiplas tarefas no local de trabalho, 

representando 78,01% no total (ver Quadro 22 e Gráfico 21). Isto poderá indicar que, no 

concelho de Santa Cruz, as entidades empregadoras exploram ao máximo as 

competências das/os trabalhadoras/es, para que desempenhem a maior quantidade de 

tarefas possíveis, ocupando apenas um posto de trabalho, o que poderá representar 

uma sobre-exploração das/os trabalhadoras/es. 

Neste caso, temos mais trabalhadores a desempenhar múltiplas tarefas do que 

trabalhadoras (85,71% de homens vs. 75,24% de mulheres), facto que poderá estar 
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relacionado com uma maior “confiança” por parte das empresas em atribuir mais 

responsabilidades aos homens do que às mulheres, indicando alguma discriminação de 

género e desigualdade de oportunidades no emprego. Como temos mais homens com 

responsabilidades de chefia (ver Quadro 22 e Gráfico 21), esta multiplicidade de tarefas 

poderá estar relacionada com esse fato, em que um cargo de maior responsabilidade 

implica mais tarefas. Também poderá dever-se ao facto de muitos homens terem mais 

tempo disponível, uma vez que ser chefe exige uma disponibilidade de tempo e horários 

que são diferentes de uma jornada de trabalho normal.  

 

 

 
 

Sexo e escalões de rendimento 

Escalões de Rendimentos Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sem rendimentos 55 13,92% 17 12,14% 72 13,46% 

0€ a 400€ 23 5,82% 7 5,00% 30 5,61% 

400€ a 800€ 117 29,62% 42 30,00% 159 29,72% 

800€ a 1200€ 101 25,57% 32 22,86% 133 24,85% 

1200€ a 1600€ 81 20,51% 30 21,43% 111 20,75% 

1600€ a 2000€ 13 3,29% 4 2,86% 17 3,18% 

Superior a 2000€ 5 1,27% 7 5,00% 12 2,24% 

NR 0 2,6% 1 0,71% 1 0,19% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 22: Distribuição da amostra por sexo e escalões de rendimentos 
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No que diz respeito aos rendimentos auferidos, sejam eles provenientes do 

trabalho, da reforma, de pensões ou de apoios sociais, verificamos que a maior 

percentagem encontra-se no escalão de 400 a 800 euros mensais (29,72%), não 

existindo diferença significativa entre mulheres (29,62%) e homens (30%).  A menor 

percentagem encontra-se no escalão de maiores rendimentos, superiores a 2000 euros 

mensais, sendo de 2,24% no total, existindo uma diferença significativa entre mulheres 

e homens: 5% de homens a auferir esses rendimentos e apenas 1,27% de mulheres 

(ver Quadro 22 e Gráfico 22). Os dados da amostra não revelam diferenças significativas 

nos rendimentos, o que difere de diversos estudos indicativos acerca da desigualdade 

de rendimentos entre mulheres e homens (CITE, 2016). 
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Reformadas/os e escalões de rendimentos  

Rendimentos 
reformadas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sem rendimentos 1 14,29% 0 0,00% 1 9,09% 

0€ a 400€ 1 14,29% 2 50,00% 3 27,27% 

400€ a 800€ 1 14,29% 0 0,00% 1 9,09% 

800€ a 1200€ 3 42,86% 0 0,00% 3 27,27% 

1200€ a 1600€ 1 14,29% 1 25,00% 2 18,18% 

1600€ a 2000€ 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00% 

Superior a 2000€ 0 0,00% 1 25,00% 1 
9,09% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 7 100% 4 100% 11 100% 

Quadro 23 - Distribuição das/os reformadas/os por escalões de rendimentos 

 

No que diz respeito aos rendimentos auferidos pelas/os reformadas/os, é de 

salientar que a maioria das/os reformadas/os pertence ao escalão de 0 a 400 euros e 

800 a 1200 euros. Em relação ao primeiro caso, isso pode ser indicativo das baixas 

pensões auferidas em Portugal, sendo que há uma inquirida que refere não receber 

qualquer tipo de rendimento. No entanto, tendo em conta o número de reformadas/os 

inquiridas/os (11), não consideramos que seja uma amostra significativa para análise e 

comparação (ver Quadro 23 e Gráfico 23).   



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 67 

População ativa da amostra e escalões de rendimento  

Rendimentos 
trabalhadoras/es 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sem rendimentos 3* 0,96% 1** 0,89% 4 0,95% 

0€ a 400€ 12 3,86% 1 0,89% 13 3,07% 

400€ a 800€ 102 32,80% 38 33,93% 140 33,10% 

800€ a 1200€ 96 30,87% 32 28,57% 128 30,26% 

1200€ a 1600€ 80 25,72% 29 25,89% 109 25,77% 

1600€ a 2000€ 13 4,18% 4 3,57% 17 4,02% 

Superior a 2000€ 5 1,61% 6 5,36% 11 2,60% 

NR 0 0,00% 1 0,89% 1 0,24% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 24 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por escalões de rendimentos 

*cozinheira, trabalhadora independente e empresária; ** músico 

 
Em relação aos rendimentos auferidos pelo trabalho (ver Quadro 24 e Gráfico 

24), temos mais mulheres a receber de 0 a 400 euros mensais do que homens (3,86% 

vs. 0,89%). Em pior situação estão três mulheres, nas profissões de cozinheira, 

trabalhadora independente e empresária, e um homem, músico, que dizem não auferir 

qualquer rendimento. Nos escalões de rendimentos de 800 a 1200 euros e de 1600 a 

2000 euros mensais temos um pouco mais de mulheres do que homens (30,87% vs. 

28,57%, no primeiro, e 4,18% vs. 3,57% no segundo). O escalão com maior 

representatividade de trabalhadoras/es é o que engloba rendimentos de 400 a 800 euros 

(33,10% no total, 32,80%% mulheres e 33,93% homens). No entanto, as diferenças 

entre os sexos não são, no geral, muito significativas, embora os números dos 

rendimentos mais baixos e mais elevados corroborem com dados oficiais sobre a 

desigualdade salarial existente entre mulheres e homens, em que os homens auferem, 

em média, remunerações superiores às das mulheres, sendo as diferenças mais 

acentuadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores e, ainda, Algarve (CITE, 

2016). 
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Rendimentos iguais ou inferiores a 400€ mensais e vínculo contratual 

Vínculo 
contratual 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Trabalho 
independente (TI) 2 13,33% 1 50,0% 3 17,65% 

Contrato 
temporário 3 20,00% 0 0,00% 3 17,65% 

Contrato 
temporário + TI 1 6,67% 0 0,00% 1 5,88% 

Contrato tempo 
parcial a termo 

certo 1 6,67% 1 50,00 2 11,76% 

Contrato tempo 
inteiro sem termo 6 40,00% 0 0,00% 6 35,29% 

Empresária/o em 
nome individual 1 6,67% 0 0,00% 1 5,88% 

Sócia/o gerente 

1 6,67% 0 0,00% 1 5,88% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 15 100% 2 100% 17 100% 

Quadro 25 - Distribuição das/os trabalhadoras/es com rendimentos <400€ mensais por vínculo 
contratual 

 

 

Dada a percentagem que obtivemos de trabalhadoras/es no escalão de 

rendimentos 0 a 400 euros mensais (3,07% no total), ou seja, a ganhar menos do que 

o salário mínimo nacional e do que o IAS, decidimos cruzar dados para associar esses 

rendimentos com o vínculo contratual dessas/es trabalhadoras/es (ver Quadro 25 e 

Gráfico 25). Concluiu-se que 35,29% das/os trabalhadoras/es (40% das mulheres e 

nenhum homem) neste escalão de rendimentos situa-se no grupo de contratados/as 

sem termo; 17,65% (13,33% das mulheres e 50,00% dos homens) são trabalhadoras/es 

independentes/recibos verdes; 17,65% (20% de mulheres e nenhum homem) com 

contrato temporário; 11,76% (6,67% das mulheres e 50,00% dos homens) com contrato 

a tempo parcial a termo certo; 5,88% (6,67% de mulheres e nenhum homem) acumulam 

contrato temporário com trabalho independente; 5,88% (6,67% de mulheres e nenhum 
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homem) é empresária em nome individual; 5,88% (6,67% de mulheres e nenhum 

homem) é sócio-gerente. 

 

 

 

 

Jornada diária de trabalho para rendimentos iguais ou inferiores a 400€ 
mensais 

Carga de trabalho <400€ mensais Média Mulheres Média Homens Média Total 

Horas diárias 6,54 9,50 6,91 

Dias por semana 4,93 6,00 5,06 

Quadro 26 - Média de horas de trabalho diárias e dias por semana 
para trabalhadoras/es com rendimentos <400€ mensais 
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A jornada diária de trabalho das/os trabalhadoras/es com rendimentos até 400 

euros mensais neste estudo é de 6,91h/dia e de 5,06 dias/semana. No caso da carga 

horária, é de notar que os homens trabalham, em média, mais 2,96h/dia do que as 

mulheres, mas também são eles em minoria no que respeita ao recebimento de 

rendimentos de 0 a 400 euros mensais. Estes valores são inferiores aos verificados para 

a generalidade das/os trabalhadores (ver Quadro 26). 

 

 
Relação entre rendimentos pelos membros do casal 

 

Rendimentos em 
relação a/ao 

cônjuge 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Superiores 84 33,47% 40 43,48% 124 36,15% 

Inferiores 117 46,61% 35 38,04% 152 44,32% 

Iguais 42 16,73% 17 18,48% 59 17,20% 

NR 8 3,19% 0 0,00% 8 2,33% 

Total 251 100% 92 100% 343 100% 

Quadro 27 - Distribuição das mulheres e homens casadas/os e em união de facto  
por rendimentos superiores, inferiores ou iguais aos da/o cônjuge 

 

 
Em relação aos casais (casados ou em união de facto), a maioria (43,48%) dos 

homens diz ter rendimentos superiores aos da cônjuge, e, por seu turno, a maioria 

(46,61%) das mulheres diz ter rendimentos inferiores aos do cônjuge (ver Quadro 27 e 

Gráfico 26). É notório, portanto, que uma grande parte dos homens ganha mais do que 

as mulheres, no seio do casal, facto este que deverá estar relacionado com as 

desigualdades salariais, que conduzem a desigualdades também nas reformas e 

pensões contributivas. Tudo isto poderá levar a uma maior dependência económica das 

mulheres, ameaçando a sua emancipação e qualidade de vida. 
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Relação entre sexo, idade, estado civil e situação profissional 

com dependência face aos rendimentos de familiares 
 

Dependência 
rendimentos de 

familiares 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 89 22,53% 24 17,14% 113 21,12% 

Não 306 77,47% 116 82,86% 422 78,88% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 28 - Distribuição da amostra por sexo e com ou sem dependência 

 
 

Analisando a dependência de rendimentos de familiares (ver Quadro 28 e 

Gráfico 27), observamos, neste estudo, alguma diferença entre mulheres e homens 

dependentes de rendimentos de familiares, havendo mais mulheres (22,53%) que se 

dizem dependentes economicamente do que homens (17,14%). A maioria, no entanto, 

diz não depender de rendimentos de familiares (78,88% no total, 77,47% das mulheres 

e 82,86% dos homens). 
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Dependência 
rendimentos por 

faixas etárias 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

0 a 20 anos 11 12,36% 4 16,67% 15 13,27% 

21 a 40 anos 37 41,57% 12 50,00% 49 43,36% 

41 a 60 anos 39 43,82% 7 29,17% 46 40,71% 

61 a 80 anos 2 2,25% 1 4,17% 3 2,66% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 89 100% 24 100% 113 100% 

Quadro 29 - Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares por sexo e 
faixas etárias 

 

Ao cruzarmos a variável "dependência de rendimentos de familiares" com as 

faixas etárias (ver Quadro 29 e Gráfico 28), verificamos que esta dependência não está 

distribuída de igual forma em ambos os sexos. No caso dos homens, o maior grupo 

encontra-se na faixa etária dos 21 aos 40 anos (50,0%), sendo ligeiramente superior à 

das mulheres (41,57%), o que pode indicar que as mulheres procuram a sua 

independência económica mais cedo do que os homens. No entanto, o maior número 

de mulheres dependentes economicamente encontra-se na faixa etária dos 41 aos 60 
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anos (43,82%), sendo superior à dos homens (29,17%). Este facto poderá ter a ver com 

as mulheres, mesmo trabalhando, ganharem menos do que os homens, e dependerem 

dos rendimentos da família para sobreviver ou, ainda, estarem em situações de 

precariedade laboral ou, mesmo, de desemprego, sendo que essa é uma idade crítica 

para arranjar trabalho porque muitos/as empregadores/as têm esse preconceito em 

relação à idade. Aqui também poderá pesar as mulheres com filhos/as a cargo (famílias 

monoparentais) que precisam de ajuda económica para fazer face às despesas, e cuja 

percentagem é significativamente superior à dos homens. Também é nesta faixa etária 

que, normalmente, encontramos maiores responsabilidades a nível  de pagamentos de 

prestações, por exemplo, de casa própria, carro, entre outras. 

Na faixa etária dos 0 aos 20 anos, os homens dizem depender mais dos 

rendimentos da família (16,67% para 12,36% das mulheres) o que poderá indicar que 

eles começam a trabalhar mais tarde que as mulheres, necessitando, por isso, do apoio 

económico da família. Em relação à faixa etária dos 61 aos 80 anos, encontramos 

sempre uma maior percentagem de homens dependentes de rendimentos de familiares, 

em relação às mulheres, embora seja uma diferença pequena. A amostra é, no entanto, 

escassa para podermos tirar melhores conclusões, sendo necessário mais estudos que 

incidam sobre essa faixa etária. 
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Dependência 
rendimentos por 

estado civil 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Solteira/o 38 42,70% 15 62,50% 53 46,90% 

Casada/o 42 47,19% 7 29,17% 49 43,36% 

União de facto 4 4,49% 1 4,17% 5 4,43% 

Divorciada/o 5 5,62% 1 4,17% 6 5,31% 

Total 89 100% 24 100% 113 100% 

Quadro 30 - Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares 
por sexo e estado civil 

 

 

Cruzando a variável "dependência de rendimentos de familiares" com o estado 

civil das/os inquiridas/s (ver Quadro 30 e Gráfico 29), verificamos que a maior fatia 

encontra-se nas/os solteiras/os (46,90% no total), mas que existe uma grande diferença 

entre mulheres e homens, sendo os homens solteiros muito mais dependentes dos 

rendimentos de familiares (62,50%) do que as mulheres solteiras (42,70%). Já em 

relação às mulheres e homens casadas/os e em união de facto, os papéis invertem-se: 

as mulheres casadas são mais dependentes economicamente do que os homens 

casados (47,19% vs. 29,17%), acontecendo o mesmo nas uniões de facto (4,49% das 

mulheres vs. 4,17% dos homens). Isto poderá indicar que as mulheres solteiras 

conseguem emancipar-se economicamente, tendo maior autonomia para usufruir dos 

seus próprios rendimentos, mesmo que sejam muito baixos, com mais facilidade do que 

os homens, mas quando estão casadas ou unidas de facto tornam-se mais dependentes 

do que os homens de rendimentos de familiares. 

As mulheres divorciadas também são mais dependentes economicamente do 

que os homens com o mesmo estado civil, facto que poderá ter a ver com a custódia 

das/os filhas/os que ficam, na maioria dos casos, com as mães, e com a dependência 

das pensões de alimentos para fazer face às despesas familiares. 
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Dependência 
rendimentos por 

situação profissional 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Estudante 17 19,10% 6 25,00% 23 20,35% 

Trab. conta outrem 23 25,84% 4 16,67% 27 23,89% 

Trab. independente 2 2,25% 0 0,00% 2 1,77% 

Empresária/o 2 2,25% 0 0,00% 2 1,77% 

Desempregado/a 31 34,83% 10 41,67% 41 36,28% 

Inválido/a 8 8,99% 1 4,17% 9 7,97% 

Reformada/o 0 0,00% 1 4,17% 1 0,89% 

TCO + TI 1 1,12% 1 4,17% 2 1,77% 

TCO + Estudante 3 3,37% 0 0,00% 3 2,66% 

TCO + TI + 
Empresária/o 1 

1,12% 0 0,00% 
1 

0,89% 

Estudante + 
Desempregado/a 1 

1,12% 1 4,17% 
2 

1,77% 

Total 89 100% 24 100% 113 100% 

Quadro 31 - Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares por sexo e 
situação profissional 
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Ao cruzarmos a variável "dependência de rendimentos de familiares" com a 

situação profissional (ver Quadro 31 e Gráfico 30), observamos que a maior fatia 

encontra-se nas/os desempregadas/os, e que os homens desempregados são mais 

dependentes economicamente do que as mulheres (36,28% no total, 34,83% das 

mulheres e 41,67% dos homens).  De facto, os subsídios de desemprego inicial e de 

apoio social têm vindo a sofrer cortes ao longo dos últimos anos, seja a nível do valor a 

receber, seja na duração, contribuindo para a dependência económica das/os 

desempregadas/os. Ao longo dos últimos dez anos, verificou-se, de uma forma geral, 

um aumento acentuado das prestações de desemprego em Portugal durante os 

primeiros anos da crise financeira, culminando num pico correspondente ao auge da 

austeridade (2012-2013), que decresceu progressivamente desde então, 

acompanhando a retoma económica e o recuo do desemprego. A nível nacional, os 

números dos últimos anos também reverteram no que ao sexo diz respeito, aumentando 

o número de homens desempregados em relação às mulheres, um fenómeno que 

poderá ter como justificação o encerramento de muitas empresas do sector da 

construção civil, dominado por um universo de trabalhadores predominantemente 

masculino (UGT, 2019). 

Na categoria de estudantes, os homens também são mais dependentes 

economicamente do que as mulheres (25,00% dos homens vs. 19,10% das mulheres). 

No que respeita ao trabalho independente, empresárias/os e inválidas/os, as mulheres 

são mais economicamente dependentes do que os homens (2,25% vs. 0; 2,25% vs. 0; 

8,99% vs. 4,17%, respetivamente), o que corrobora o que já foi dito anteriormente a 

respeito da desigualdade de rendimentos entre mulheres e homens (ver Quadro 29 e 

Gráfico 29). No que respeita a reformados/as, os homens encontram-se mais 

economicamente dependentes (4,17% para 0 mulheres), sendo de salientar, mais uma 

vez, que a amostra desta faixa de etária é demasiado pequena para melhores 

conclusões. Na acumulação de situações profissionais, temos, por um lado, uma maior 

incidência de homens dependentes a nível económico do que as mulheres (TCO+TI: 

4,17% dos homens vs. 1,12% das mulheres; estudante+desempregado: 4,17% dos 

homens vs. 1,12% das mulheres) e, por outro, uma maior incidência de mulheres 

dependentes a nível económico do que os homens (TCO+estudante: 3,37% das 

mulheres vs. 0 homens; TCO+TI+empresária: 1,12% das mulheres vs. 0 homens). Isto 

retrata o impacto que a precariedade laboral tem ao nível dos rendimentos e da 

dependência das pessoas em relação às famílias. 
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3.4  Maternidade e Paternidade 
 

Beneficiárias/os de 
subsídio maternidade 

ou paternidade 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 90 31,36% 16 16,84% 106 27,75% 

Não 197 68,64% 79 83,16% 276 72,25% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 32 - Distribuição de mães e pais que beneficiaram ou não do subsídio de 
maternidade e paternidade 

 

 

O subsídio parental (ou de maternidade/paternidade) é uma prestação atribuída 

ao pai e à mãe, durante o período de impedimento para o exercício de atividade 

profissional, por nascimento de filha/o. Este direito pode ser partilhado pela mãe e pelo 

pai em separado ou exercido em simultâneo. Existe, também, o subsídio social parental, 

no caso de existir carência económica, mas que obriga a cumprir diversos requisitos 

para ter acesso ao mesmo (SS, 2019). 

No nosso estudo (ver Quadro 32 e Gráfico 31), a maioria das/os inquiridas/os 

com filhas/os afirmou não ter beneficiado de subsídio parental (72,25% no total, 68,64% 

das mulheres e 72,25% dos homens). As mulheres recorrem mais a este direito 

(31,36%) do que os homens (16,84%), o que vai ao encontro das estatísticas nacionais. 

A elevada percentagem de mães/pais do concelho de Santa Cruz que afirma não 

recorrer a estes subsídios espelha a dificuldade na efetivação da licença parental 

pelas/os trabalhadoras/es, tanto do setor público como do privado, e também no acesso 

às condições exigidas às mães e pais desempregadas/os, para terem direito ao subsídio 

social de parentalidade. Poderá, ainda, demonstrar existir alguma falta de conhecimento 

acerca dos direitos da parentalidade, sendo necessário trabalhar mais com as pessoas 

nesta área. Há que referir que muitos destes direitos são relativamente recentes, 

havendo também aqui alguns casos de terem sido mães e pais numa época anterior à 

sua implementação ou pelo facto de, na altura, serem recentes haveria ainda pouca 

informação em como requerê-los. 
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Usufruto dos direitos 
maternidade/paternidade 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 231 80,49% 51 53,68% 282 73,82% 

Não 46 16,03% 44 46,32% 90 23,56% 

NR 10 3,48% 0 0,00% 10 2,62% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 33 - Distribuição de mães e pais que usufruíram ou não dos direitos de 
maternidade e paternidade 

 

 

O Estado está obrigado a proteger a maternidade e a paternidade criando 

condições na saúde, no trabalho e na segurança social que garantam à(s) mãe(s) e/ou 

ao(s) pai(s) a sua ação junto dos/as filhos/as e a sua realização enquanto pessoas, 

sendo que estes direitos são também direitos das crianças. Os direitos de parentalidade 

(maternidade/paternidade) englobam muito mais do que os subsídios atribuídos, e 

incluem, entre outros, dispensa para consultas pré-natais e sessões de preparação para 

o parto, licença por maternidade/paternidade obrigatória, dispensa diária para 

amamentação ou aleitação, dispensa da prestação de trabalho, faltas para assistência 

a menores e flexibilidade no horário de trabalho. Nestes casos, muitas vezes, os/as 

trabalhadores/as do sector público têm normalmente os seus direitos mais assegurados 

do que a grande maioria que trabalha no sector privado. Devido à obrigatoriedade das 
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entidades privadas em conceder usufruto destes direitos, sobretudo por parte das suas 

trabalhadoras, há uma certa resistência do sector privado em contratar mulheres. 

Muitas, com certeza, não usufruem dos seus direitos, sobretudo no sector privado. 

No nosso estudo, 80,99%, ou seja, a maioria das mulheres, diz usufruir dos 

direitos da maternidade, enquanto 53,68% dos homens usufrui dos direitos da 

paternidade (ver Quadro 33 e Gráfico 32). Isto indica que as mulheres do concelho de 

Santa Cruz tiram mais tempo para cuidar das/os filhas/os e recorrem aos direitos da 

maternidade com mais frequência do que os homens, estando ainda muito associado 

às mulheres o papel de cuidadora principal das/os filhas/os. Ainda assim, é de salientar 

que a percentagem de homens santa-cruzenses a usufruir destes direitos é maior que 

a dos homens funchalenses, registada em 2015, no Diagnóstico Social pela Igualdade 

de Género no Funchal, realizado também pela nossa associação (53,68% vs. 37,4%). 

Isto pode ser indicador de alguma mudança de mentalidades, nos últimos cinco anos, 

resultante dos esforços feitos por parte dos serviços na divulgação destes apoios 

sociais. Porém, ainda existe alguma percentagem de pessoas que não usufrui dos 

direitos da parentalidade (23,56% no total; 16,03% das mulheres e 46,32% dos 

homens), facto que poderá estar relacionado com a precariedade no trabalho e as 

pressões existentes no meio laboral, que muitas vezes discrimina e exclui, tanto as 

mulheres que querem ser mães como aquelas que são mães e exercem os seus direitos 

de maternidade, mas, sobretudo, os homens que querem exercer os seus direitos de 

paternidade mas ainda são vistos como provedores de rendimentos e não como pais 

que querem e podem estar com os/as seus/suas filhos/as e na partilha de tarefas 

relacionadas com as crianças. 
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Usufruto de dias 
para nascimento 

filhas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 181 63,07% 65 68,42% 246 64,40 

Não 101 35,19% 29 30,53% 130 34,03 

NR 5 1,74% 1 1,05% 6 1,57 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 34: Distribuição de mães e pais que usufruíram ou não dos dias para o nascimento 
das/os filhas/os 

 

O usufruto dos dias para o nascimento das/filhas/os diz respeito à licença 

obrigatória prevista na lei para mães e pais. A licença parental inicial exclusiva da mãe, 

de gozo obrigatório, é de seis semanas consecutivas a seguir ao parto, e a licença 

parental inicial exclusiva do pai tem a duração total de 25 dias úteis, dos quais 20 são 

de gozo obrigatório e os outros cinco de gozo facultativo. Os 20 dias úteis obrigatórios 

devem ser gozados nas seis semanas subsequentes ao nascimento do/a filho/a, sendo 

os primeiros cinco dias gozados de modo consecutivo, imediatamente a seguir ao 

nascimento. Os cinco dias úteis facultativos podem ser gozados após os primeiros 20 

dias obrigatórios, de modo consecutivo ou interpolado, em simultâneo com a licença 

parental inicial por parte da mãe (CIG, 2020). No nosso estudo, 63,07% das mulheres 

usufruiu da licença obrigatória, assim como 68,42% dos homens (ver Quadro 34 e 

Gráfico 33). É interessante perceber a maior percentagem de homens que de mulheres 

que usufruiu da licença parental. A restante percentagem de mães e pais que não 

usufruiu da licença parental obrigatória poderá indicar mães e pais que, na altura do 

nascimento das/os filhos estavam desempregadas/os ou trabalhavam por conta própria. 

Nos dados estatísticos, não separamos mães e pais atualmente desempregadas/os 

das/os que trabalham porque a situação na altura do nascimento das/os filhas/os era, 

em muitos casos, diferente da atual (mães/pais desempregadas/os que, na altura, 

trabalhavam, e vice-versa). 
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Usufruto do direito  de amamentação Número  
Mulheres 

% 
Mulheres 

Sim 183 63,76% 

Não 102 35,54% 

NR 2 0,70% 

Total 287 100% 

Quadro 35 - Distribuição de mulheres com filhas/os 
que usufruíram ou não do direito de amamentação 

 

 

No caso da amamentação, que tem de ser comprovada pelo médico, a mãe tem 

direito à dispensa diária do trabalho por dois períodos distintos com a duração máxima 

de uma hora cada um, durante todo o tempo que durar a amamentação, salvo se outro 

regime for acordado com a entidade empregadora. No caso de nascimentos múltiplos, 

a dispensa é acrescida de mais 30 minutos por cada gémeo/a além do/a primeiro/a. Se 

a mãe trabalhar a tempo parcial, a dispensa é reduzida na proporção do respetivo 

período normal de trabalho, não podendo ser inferior a 30 minutos (CIG, 2020). No 

nosso estudo, a maioria (63,76%) das mães afirma ter usufruído do direito de 

amamentação das/os filhas/os (ver Quadro 35 e Gráfico 34). 
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3.5 Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 
 

Partilha de tarefas domésticas por sexo 

Partilha de 
tarefas 

domésticas 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 367 92,91% 131 93,57% 498 93,08% 

Não 28 7,09% 9 6,43% 37 6,92% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 36 - Distribuição da amostra por sexo e partilha ou não de tarefas domésticas 

 

Em relação à realização das tarefas domésticas, a esmagadora maioria da 

amostra diz partilhar as tarefas domésticas (93,08%), sendo a percentagem de homens 

ligeiramente superior à das mulheres (93,57% vs. 92,91%), o que indica uma partilha 

quase efetiva das tarefas domésticas (ver Quadro 36 e Gráfico 35). No entanto, importa 

referir que sendo a amostra deste estudo jovem (média de idades de 42,39 e poucas 

pessoas com idade >65 anos), isso poderá indicar uma mudança de mentalidades em 

relação às gerações anteriores, sendo difícil tirar conclusões no que concerne à partilha 

de tarefas em idades mais avançadas, uma vez que, segundo dados da SIGI (2019), é 

na “discriminação na família” que surgem os piores resultados, muito por causa do 
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desequilíbrio na distribuição do trabalho doméstico entre mulheres e homens, sendo 

que as mulheres gastam três vezes mais horas por dia do que os homens nestas 

atividades, colocando Portugal como um dos países da OCDE onde as mulheres 

ocupam mais horas do dia com as tarefas do lar. De facto, os valores do estudo feito 

pela UMAR contrariam a tendência nacional que, segundo Sagnier e Morell (2019), as 

mulheres suportam mais do triplo de trabalho que o companheiro (74%), enquanto os 

homens são responsáveis por 23% dos afazeres. 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 86 

Quanto ao tipo de tarefas domésticas (ver Gráfico 36) que são partilhadas por 

ambos os sexos, lavar a loiça é a tarefa mais partilhada (22,38%), seguida de limpar a 

casa (21,03%) e cozinhar (20,55%). Outras tarefas não especificadas no inquéritos são 

as menos partilhadas (10,20%), seguidas de engomar (10,51%) e tratar da roupa 

(15,32%).  

 

 

Analisando apenas o sexo feminino (ver Gráfico 37), a tarefa doméstica mais 

praticada pelas mulheres é lavar a loiça  (21,74%). Já as tarefas menos praticadas são 

outras tarefas não especificadas neste inquérito (9,76%) e o engomar (11,64%). 
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Em relação ao sexo masculino (ver Gráfico 38), a tarefa doméstica mais 

praticada é lavar a loiça (24,32%). Já a menos praticada é o engomar (7,13%), à 

semelhança das mulheres, embora com uma percentagem inferior. 

 

Horas despendidas na execução de tarefas domésticas por sexo 

 

 

 

 

Quanto às horas diárias gastas nas tarefas domésticas (ver Quadro 37), existe 

uma diferença grande entre mulheres e homens, ou seja, as mulheres despendem mais 

1,16h/dia que os homens nas tarefas domésticas (2,85h/dia vs. 1,69 h/dia). Somando o 

trabalho pago e o não pago, a jornada diária de trabalho é muito maior para as mulheres 

do que para os homens. Estes dados do concelho de Santa Cruz corroboram vários 

estudos nacionais que apontam sempre para o facto das mulheres despenderem muito 

mais tempo nas lides domésticas do que os homens, entre os quais o International 

Social Survey Programme (Wall, 2014) e o " As mulheres em Portugal, hoje: quem são, 

o que pensam e como se sentem as mulheres em Portugal" (Sagnier & Morell, 2019) 

 

Acompanhamento de filhas/os a consultas médicas por sexo  

Acompanhamento de 
filhas/os a consultas 

médicas 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 256 89,20% 83 87,37% 339 88,74% 

Não 26 9,06% 9 9,47% 35 9,16% 

NR 5 1,74% 3 3,16% 8 2,09% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 38 - Distribuição de mães e pais que acompanham ou não as/os filhas/os 
a consultas médicas 

 

Horas diárias gastas nas tarefas domésticas  Mulheres  Homens  Total 

Média 2,85 1,69 2,54 

Quadro 37 - Média de horas diárias gastas nas tarefas domésticas 
para mulheres, homens e total da amostra 
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No que diz respeito ao acompanhamento de filhas/os a consultas médicas (ver 

Quadro 38 e Gráfico 39), a maioria das/os inquiridas/os respondeu que o faz (88,74%), 

embora haja uma diferença ténue entre mulheres (89,20%) e homens (87,37%). As 

mulheres inquiridas usufruem mais dos direitos de maternidade do que os homens (ver 

Quadro 33 e Gráfico 32), e nesses direitos estão incluídas as faltas para acompanhar 

filhas/os a consultas médicas, sendo que são elas que mais acompanham as/os filhas/os 

a consultas médicas. Ainda assim, a pequena diferença poderá indicar que nesta tarefa 

familiar os homens colaboram mais. 

 

 

 

Frequência de creches e jardins de infância 

Frequência de creche  e 
jardim de infância 
pelas/os filhas/os 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Creche 61 21,25% 27 28,42% 88 23,04% 

Jardim de Infância 64 22,30% 5 5,26% 69 18,06% 

Ambos 113 39,37% 42 44,21% 155 40,58% 

Nenhum 47 16,38% 20 21,05% 67 17,54% 

NR 2 0,70% 1 1,05% 3 0,79% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 39 - Distribuição das mães e pais com filhas/os a frequentar creche, jardim de infância 
ou nenhum estabelecimento de educação pré-escolar 
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Para avaliar realmente a partilha de tarefas familiares, consideramos relevante 

inquirir se as/os filhas/os das/os inquiridas/os frequentavam ou não creches e jardins de 

infância, ou seja, estabelecimentos de ensino pré-escolar. Esta opção ou possibilidade 

tem muita influência no tempo disponível para conjugar a vida familiar e profissional. 

Analisando os dados obtidos (ver Quadro 39 e Gráfico 40), verificamos que a maioria 

dos/as pais/mães coloca as/os filhas/os em estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

sejam creches (23,04%), jardins de infância (18,06%) ou ambos (40,58%), somando um 

total de 81,68%. No entanto, em relação às creches, temos mais pais (28,42%) do que 

mães (21,25%) com filhas/os a frequentar estes estabelecimentos, o que poderá indicar 

que as mulheres ainda têm alguma dificuldade, seja por falta de recursos ou falta de 

equipamentos, seja por pressões da sociedade, em colocar as/os suas/seus filhas/os 

bebés em creches. Já em relação aos jardins de infância, acontece o oposto, e temos 

mais mães (22,30%) do que pais (5,26%) com filhas/os a frequentar este tipo de 

estabelecimento, talvez por falta de recursos e estabelecimentos, ou por considerarem 

os jardins de infância "desnecessários" e, por estas razões, optarem para que as 

crianças fiquem em casa até poderem frequentar diretamente a pré-primária. 

É, também, de salientar que a percentagem de mães e pais com filhas/os que 

nunca frequentaram creches e jardins de infância é grande (17,54%), em que as mães 

estão em menor percentagem que os pais (16,38% vs. 21,05%). Isto pode indicar falta 

de recursos económicos, falta de vagas nos estabelecimentos, e/ou pressões da 

sociedade para não colocarem as/os filhas/os nas creches e jardins de infância, e 

cuidarem das/os mesmos em casa. Outra razão poderá dever-se ao facto que, na altura 

em que foram mães e pais, não haver a disponibilidade que há atualmente de 

estabelecimentos onde deixar os seus filhos, deixando muitas vezes com as/os 

avós/avôs ou outros membros da família. 
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Setor das creches 
e jardins de 

infância 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Público 126 50,00% 41 51,90% 167 50,45% 

Privado 66 26,19% 19 24,05% 85 25,68% 

Ambos 58 23,02% 18 22,78% 76 22,96% 

NR 2 0,79% 1 1,27% 3 0,91% 

Total 252 100% 79 100% 331 100% 

Quadro 40 - Distribuição da frequência de estabelecimentos de educação pré-escolar pelo 
setor a que pertencem 

 

A maioria das creches e jardins de infância frequentados pelas/os filhas/os 

das/os inquiridas/os pertence ao setor público (50,45%), mas, mesmo assim, o privado 

ocupa uma fatia considerável (25,68%). A percentagem de as/os filhas/os que 

frequentavam creches e jardins de infância de ambos os setores também é significativa 

(22,96%). Em nenhuma das categorias encontramos diferenças relevantes entre os 

sexos (ver Quadro 40 e Gráfico 41). 
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Encarregadas/os de educação por sexo  

Encarregadas/os de 
educação das/os 

filhas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 268 93,38% 59 62,11% 327 85,60% 

Não 17 5,92% 34 35,79% 51 13,35% 

NR 2 0,70% 2 2,11% 4 1,05% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 41 - Distribuição de mães e pais que são ou não encarregadas/os de educação 

 

O acompanhamento na escola, enquanto encarregadas/os de educação dos/as 

filhos/as, faz parte da vida familiar. Neste estudo, as mães são muito mais vezes 

encarregadas de educação do que os pais (93,38% versus 62,11%), indicando que, 

mais uma vez, as mulheres tiram mais tempo para cuidar e acompanhar as/os filhas/os 

do que os homens, o que corrobora vários estudos nacionais (ver Quadro 41 e Gráfico 

42). 
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Idosas/os a cargo e cuidar de familiares doentes por sexo   

M/H com 
Idosas/os a 

cargo 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 45 11,39% 9 6,43% 54 10,09% 

Não 350 88,61% 131 93,57% 481 89,91% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 42 - Distribuição da amostra por sexo e ter ou não idosas/os a cargo 

 

Cuidar das/os idosas/os também ocupa parte importante da vida familiar. No 

entanto, apenas 10,09% das/os inquiridas/os afirmaram ter idosas/os a cargo (ver 

Quadro 42 e Gráfico 43), havendo mais mulheres (11,39%) do que homens (6,43%) 

nessa situação. Mais uma vez, é notória a tendência de que as mulheres estão sempre 

mais disponíveis para utilizar o seu tempo na prestação de cuidados a familiares. 

O facto de a maioria das/os inquiridas/os não ter idosas/os a cargo pode indicar 

que existem muitas/os idosas/os que vivem sozinhas/os de forma independente ou 

institucionalizadas/os. Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior índice de 

envelhecimento, 157,4 idosos por 100 jovens (Eurostat, NU, Institutos Nacionais de 
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Estatística & PORDATA, 2019) e as/os idosas/os em Portugal são das/os mais 

abandonadas/os da Europa (OIT, 2015), assim como um dos cinco piores no tratamento 

às/aos mais velhas/os (OMS, 2018), e os dados obtidos no estudo da UMAR corroboram 

esta tendência. 

 

Tirar dias de 
trabalho para cuidar 

de familiares 
doentes 

  
Número 

Mulheres 

% 
Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 103 33,12% 24 21,43% 127 30,02% 

Não 208 66,88% 88 78,57% 296 69,98% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 311 100% 112 100% 423 100% 

Quadro 43 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por tirar ou não dias de trabalho 
para cuidar de familiares doentes 

 

 

Ainda em relação à conciliação da vida profissional com a familiar, 30,02% 

das/os inquiridas/os que trabalham afirmou tirar dias de trabalho para cuidar de 

familiares doentes (ver Quadro 43 e Gráfico 44), havendo alguma diferença entre 

mulheres e homens (33,12% vs. 21,43%). Mais uma vez, as mulheres destacam-se na 

disponibilidade para tirar tempo para cuidar de familiares. 
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3.5  Mobilidade 
 

Utilização de 
transportes 

públicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim, quase sempre 58 14,68% 8 5,71% 66 12,34% 

Não 182 46,08% 90 64,29% 272 50,84% 

Às vezes 155 39,24% 42 30,00% 197 36,82% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 44 - Distribuição da amostra por sexo e utilização ou não de transportes públicos 

 

A mobilidade é uma das componentes no desenvolvimento urbano de uma 

cidade, que garante as necessidades de deslocação de pessoas e bens, sendo, por 

isso, um sistema que oferece um conjunto de meios e serviços (vias, passeios, 

transportes coletivos, estacionamentos, etc.) às pessoas nas suas deslocações diárias 

para os locais de trabalho, estudo, lazer, etc. 

No estudo da UMAR, 12,34% das/os inquiridas/os respondeu utilizar sempre 

transportes públicos nas suas deslocações (ver Quadro 44 e Gráfico 45), havendo uma 

percentagem superior de mulheres (14,68%) do que homens (5,71%) a utilizar 
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transportes públicos. Este valor é mais baixo que o registado em 2015, no Diagnóstico 

Social pela Igualdade de Género no Funchal (34,00% total), indicando que quanto mais 

longe os concelhos se afastam da capital, menor será a utilização de transportes 

públicos, devido, provavelmente, às distâncias e horários dos mesmos. Também 

36,82% das/os inquiridas/os respondeu utilizar às vezes transportes públicos, estando, 

mais uma vez, as mulheres à frente (39,24%) dos homens (30,00%). Isto poderá indicar 

que as mulheres santa-cruzense são mais adeptas dos transportes públicos do que os 

homens. 

 

 

 

Analisando em pormenor os meios de transporte mais utilizados pelas/os 

inquiridas/os (ver Gráfico 46), é notória a preferência dos homens pelo automóvel 

(77,85% vs. 71,46% das mulheres), assim como a maior utilização de autocarro pelas 

mulheres (21,46% vs. 9,49% dos homens). Em relação ao motociclo e à bicicleta, 

também temos mais homens (6,96% e 1,12%) do que mulheres (0,66% e nenhuma 

mulher). No que concerne a ir a pé, 5,31% das mulheres diz que utiliza mais esse meio, 

percentagem maior que a dos homens (3,16%). Estes resultados indicam que, no 

concelho de Santa Cruz, o meio de transporte mais utilizado, quer pelos homens, quer 

pelas mulheres, é o automóvel, sendo que os transportes públicos são a segunda 

escolha das mulheres.  
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3.6. Proteção Social 
 

Beneficiárias/os de subsídio de desemprego 

Subsídio de 
desemprego 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 20 5,06% 7 5,00% 27 5,05% 

Não 375 94,94% 132 94,29% 507 94,77% 

NR 0 0,00% 1 0,71% 1 0,19% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 45 - Distribuição das/os desempregadas/os pelo benefício ou não 
do subsídio de desemprego 

 

Neste estudo, quando foi perguntado se beneficiava do subsídio de desemprego, 

a questão incluía o subsídio de desemprego inicial e o subsídio social de desemprego. 

Para ter direito ao subsídio de desemprego inicial, é exigido um prazo de garantia, ou 

seja, 360 dias de trabalho por conta de outrem com registo de remunerações nos 24 

meses anteriores à data do desemprego. Já as condições para ter acesso ao subsídio 

social de desemprego são mais exigentes e para a atribuição do mesmo recorre-se a 

uma fórmula, sendo tidos em conta os rendimentos do agregado familiar e a condição 

de recursos (SS, 2020). 

Analisando os dados obtidos (ver Quadro 45 e Gráfico 47), e tendo em conta 

apenas as mulheres e homens desempregadas/os da amostra, verificamos que apenas 

5,05% do total aufere subsídio de desemprego, não diferindo em termos de sexos. De 

facto, os resultados do estudo da UMAR apontam para alguma precariedade nos 

vínculos contratuais, o que poderá dificultar o acesso ao subsídio de desemprego, ou 

seja, o cumprimento das condições que permitem auferir o subsídio de desemprego, 

seja o inicial ou o social. 
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De acordo com o ISS (2020), em dezembro de 2019, 4 815 desempregadas/os, 

das/os  15.324 desempregadas/os inscritas/os nos centros de emprego, beneficiava de 

subsídio de desemprego (31,42%). Em Santa Cruz, o nosso estudo aponta para que 

essa percentagem seja muito inferior, facto esse que poderá também ter a ver com o 

número de desempregadas/os que não estão inscritas/os nos centros de emprego. No 

entanto, para confirmação destes dados, necessitaríamos de estudar uma amostra 

maior da população do concelho de Santa Cruz. 

 

 

Beneficiárias/os de Rendimento Social de Inserção 
e de pensões de sobrevivência, velhice e invalidez  

Beneficiárias/os 
de RSI 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 8 2,03% 2 1,43% 10 1,87% 

Não 387 97,97% 138 98,57% 525 98,13% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 46 - Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do 
rendimento social de inserção 

 

 

Em relação ao Rendimento Social de Inserção (ver Quadro 46 e Gráfico 48), uma 

minoria das/os inquiridas/os respondeu beneficiar do mesmo (1,87%), com um pouco 
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mais de mulheres em proporção (2,03% de mulheres vs. 1,43% de homens). Em 2019, 

existia um pouco mais de mulheres (476) do que de homens (430) a beneficiar do 

Rendimento Mínimo Garantido e Rendimento Social de Inserção da Segurança Social, 

no concelho de Santa Cruz, e a percentagem de beneficiárias/os no total da população 

residente era de 2,4% (PORDATA, 2020). Os resultados do nosso estudo corroboram 

estes dados e podem indicar uma tendência para o aumento de beneficiárias/os de RSI 

no concelho de Santa Cruz. 

 

 

 

 

Beneficiárias/os de 
pensões 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 25 6,33% 7 5,00% 32 5,98% 

Não 370 93,67% 133 95,00% 503 94,02% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 47 - Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não de pensões 

 

Analisando os dados referentes ao benefício de pensões de sobrevivência, 

velhice e invalidez (ver Quadro 47 e Gráfico 49), 5,98% do total da amostra respondeu 

beneficiar de uma pensão. Neste caso, temos mais mulheres pensionistas (6,33%) do 

que homens (5,00%). Em 2019, 7 884 pessoas beneficiavam de pensões de velhice, 

invalidez ou sobrevivência, correspondendo a 18,33% da população residente 
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(ISS/MTSSS & PORDATA, 2020). No nosso estudo, a percentagem de pensionistas é 

inferior aos número oficiais relativos a 2019, o que poderá indicar uma necessidade de 

estudar uma amostra maior da população, abrangendo mais pessoas das faixas etárias 

mais elevadas. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
pensão 

Número 
Mulheres 

% 

Mulheres 

Número 
Homens 

% 

Homens 

Número 
Total 

% 

Total 

Sobrevivência 5 20,00% 1 14,29% 6 18,75% 

Viuvez 6 24,00% 1 14,29% 7 21,88% 

Velhice 3 12,00% 2 28,57% 5 15,63% 

Invalidez 10 40,00% 2 28,57% 12 37,50% 

NR 1 4,00% 1 14,29% 2 6,25% 

Total 25 100% 7 100% 32 100% 

Quadro 48 - Distribuição das/os pensionistas por tipo de pensão 
(sobrevivência, velhice e invalidez) 

 

 

Quanto ao tipo de pensão auferida (ver Quadro 48 e Gráfico 50), a mais 

representada é a de invalidez (37,50%), seguida pela de viuvez (21,88%), da de 

sobrevivência (18,75%) e, por último, a de velhice (15,63%). Os dados oficiais de 2019 
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(ISS/MTSSS & PORDATA, 2020) apontam para valores ligeiramente diferentes: 61,2% 

beneficiava de pensão por velhice, seguida da de sobrevivência (27,7%) e da de 

invalidez (11,1%). Poderá ter como explicação o facto de a amostra que foi recolhida 

para este estudo, abranger um grupo pequeno de pessoas mais velhas, representando 

apenas 4,05% de mulheres e 5,71% dos homens. Isto pode significar a necessidade de 

analisar uma amostra maior da população. 

 

 

 

Os/as pensionistas por invalidez, normalmente, situam-se numa faixa etária mais 

baixa, na mesma faixa etária que a população ativa, e embora não tenhamos dados 

referentes à causa da invalidez, são vários os fatores, como por exemplo doenças ou 

deficiências congénitas ou adquiridas posteriormente no decorrer da vida. Comparando 

mulheres e homens, é de referir uma grande diferença no que diz respeito à pensão de 

invalidez, em que 40,00% das mulheres afirma receber contra 28,57% dos homens, o 

que poderá indicar que as mulheres sofrem mais de problemas de saúde causadores 

de invalidez do que os homens. Outra explicação poderá ser devido à acumulação de 

trabalhos precários e à dupla jornada que fazem. Em relação aos homens, isto poderá 

ser indicador do tipo de trabalho que fazem, muitas vezes em setores da construção 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 102 

civil e da agricultura, onde a esmagadora maioria dos trabalhadores é do sexo 

masculino. 

Em relação às pensões de viuvez, são mais as mulheres que beneficiam dela 

(24,00% vs. 14,29% dos homens), facto que poderá ter a ver com a maior esperança de 

vida das mulheres e, por isso, por perderem os seus companheiros mais cedo. 

As pensões de sobrevivência incluem a pensão paga aos familiares do falecido 

(beneficiário do regime geral ou do regime rural da Segurança Social) e destinada a 

compensá-los pela perda de rendimentos que resulta do seu falecimento”, conforme o 

nº 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 322/90, “as pensões de sobrevivência são prestações 

pecuniárias que têm por objetivo compensar os familiares de beneficiário da perda dos 

rendimentos de trabalho determinada pela morte deste”. Estas pensões incluem 

cônjuges cujo casamento tenha tido duração superior a um ano, se não houver filhos 

resultantes do mesmo, uniões de facto há mais de dois anos, com situação comprovada, 

ex-cônjuges desde que estejam a receber a pensão de alimentos reconhecida 

judicialmente. Descendentes incluindo filhos, adotados, nascituros e netos, enteados 

até aos 18 anos, desde que o falecido estivesse obrigado à prestação de alimentos, 

ascendentes que se encontrassem a cargo do beneficiário à data do seu falecimento e 

apenas se não houver outros parentes com direito à pensão de sobrevivência. 

Neste estudo, existe uma maior percentagem de mulheres (20,00% vs. 14,29% 

de homens) que recebem esta pensão.  Esta diferença poderá estar relacionada com 

as mulheres que nunca trabalharam por conta de outrem, não tiveram acesso a regimes 

contributivos, dedicando-se ao trabalho doméstico em casa e a cuidar das/os filhas/os, 

e, no concelho de Santa Cruz, assim como um pouco por toda a Madeira, essa é uma 

realidade muito presente nas gerações mais antigas. 

Em relação à pensão de velhice, temos mais homens do que mulheres (28,57% 

vs. 12,00%), facto que poderá estar relacionado com o acima referido em relação às 

pensões de sobrevivência.  
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Beneficiárias/os do subsídio para assistência a filha/o 
com deficiência ou doença crónica 

Beneficiárias/os de 

subsídio para 

assistência a filha/o 

com deficiência ou 

doença crónica 

  
  

Número 
Mulheres 

  
  

% 
Mulheres 

  
  

Número 
Homens 

  
  

% 
Homens 

  
  

Número 
Total 

  
  

% 
Total 

Sim 25 6,33% 3 2,14% 28 5,23% 

Não 370 93,67% 137 97,86% 507 94,77% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 49 - Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do subsídio para assistência a 
filha/o com deficiência ou doença crónica 

 

O subsídio para assistência a filha/o com deficiência ou doença crónica é uma 

prestação atribuída à mãe, ao pai ou a outro titular do direito de parentalidade, para 

prestar assistência a filha/o com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, 

integrado no agregado familiar, se o/a outro/a progenitor/a trabalhar, não pedir o 

subsídio pelo mesmo motivo e ou estiver impossibilitado de prestar assistência, por um 

período até 6 meses, prorrogável até ao limite de 4 anos (SS, 2020). 

No estudo da UMAR (ver Quadro 49 e Gráfico 51), 5,23% do total das/os 

inquiridas/os beneficiou deste subsídio, havendo mais mulheres (6,33%) do que homens 

(2,14%). Mais uma vez, é notória a tendência das mulheres enquanto cuidadoras e com 

maior disponibilidade para cuidar de familiares. Em relação ao subsídio em si, também 

tendo em conta a baixa percentagem de beneficiárias/os, poderá existir falta de 

informação junto das pessoas sobre este apoio social. 
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Beneficiárias/os de Habitação Social, do complemento solidário para 
idosos/as e de subsídio por assistência a 3ª pessoa 

Beneficiárias/os de 
Habitação Social 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 7 1,77% 1 0,71% 8 1,50% 

Não 388 98,23% 139 99,29% 527 98,50% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 50 - Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não de habitação social 

 

Segundo o IHM (Investimentos Habitacionais da Madeira, 2015), no concelho de 

Santa Cruz existem 471 fogos geridos pelo instituto, com uma população aproximada 

de 1441 pessoas. A Câmara Municipal de Santa Cruz também disponibiliza habitação 

social, nomeadamente no Vale Paraíso, na Camacha,  e no Salão, em Santa Cruz. 

 Analisando os dados referentes à habitação social (ver Quadro 50 e Gráfico 52), 

neste estudo, 1,50% das/os inquiridas/os beneficiaram deste apoio social, havendo uma 

ligeira vantagem de mulheres (1,77%) em relação aos homens (0,71%), o que, no geral, 

constitui uma quantidade ínfima da amostra em estudo.  
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Segundo o IHM, mais de 11% da população da Madeira beneficia de habitação 

social, no entanto na amostra deste estudo a percentagem é pequena. 

 

 

 
Desde 2014, tem direito ao Complemento Solidário para Idosos qualquer 

pensionista com baixos recursos, com mais de 66 anos e 5 meses e residentes em 

Portugal. No estudo da UMAR (ver Quadro 51 e Gráfico 53), 30,00% das/os pensionistas 

beneficia deste complemento, havendo um pouco mais de mulheres (33,33%) a 

beneficiar do que de homens (25,00%). O número de idosas/os beneficiárias/os do 

complemento solidário aumentou de 2015 a 2018 (de 3180 para 3521 beneficiárias/os), 

tendo diminuído, em 2019, para 3335 beneficiárias/os (ISS, 2020). A proporção de 

mulheres para homens é, tal como o nosso estudo, superior, tendo sido, em 2019, de 2 

Beneficiárias/os 
(>66 anos) do 
complemento 

solidário p/idosos 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim   2 33,33% 1 25,00% 3 30,00% 

Não 3 50,00% 2 50,00% 5 50,00% 

NR 1 16,67% 1 25,00% 2 20,00% 

Total 6 100% 4 100% 10 100% 

Quadro 51 - Distribuição da amostra (>66 anos de idade) por sexo e benefício ou não do 
complemento solidário para idosas/os 
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465 mulheres para 870 homens (ISS, 2020). Estes dados vão, mais uma vez, ao 

encontro de conclusões anteriores, de situações em que as mulheres nunca trabalharam 

por conta de outrem, não tiveram acesso a regimes contributivos, dedicando-se ao 

trabalho doméstico em casa e a cuidar das/os filhas/os. 

 

 

 

 
 

 

Beneficiárias/os de 
subsídio por 

assistência a 3ª pessoa 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 5 1,27% 2 1,43% 7 1,31% 

Não 390 98,73% 138 98,57% 528 98,69% 

NR 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 52 - Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do subsídio por assistência 
a 3ª pessoa 

 

 

O subsídio por assistência a 3ª pessoa é uma prestação mensal em dinheiro que 

se destina a compensar as famílias com descendentes, a receber abono de família com 

bonificação por deficiência, que estejam em situação de dependência e que necessitem 

do acompanhamento permanente de 3ª pessoa. Analisando os dados obtidos no nosso 
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estudo (ver Quadro 52 e Gráfico 54), observamos que 1,31% das pessoas inquiridas 

beneficia deste apoio social, havendo mais homens (1,43%) do que mulheres (1,27%), 

valores que, embora mínimos, contrariam a tendência das mulheres enquanto 

cuidadoras de familiares. Em 2019, no concelho de Santa Cruz, existiam 61 

beneficiárias/os deste subsídio (II/MTSSS & PORDATA, 2020).  

 

 

 

3.7. Saúde 
 

Centros de saúde públicos  

Frequência de 
centros de saúde 

públicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 322 81,52% 94 67,14% 416 77,76% 

Não 73 18,48% 45 32,14% 118 22,06% 

NR 0 0,00% 1 0,71% 1 0,19% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 53 - Distribuição da amostra por sexo e frequência ou não de centros de saúde 
públicos do concelho do Funchal 
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Consideramos importante analisar, neste diagnóstico social, a frequência dos 

centros de saúde públicos do concelho de Santa Cruz. Em relação aos dados recolhidos 

(ver Quadro 53 e Gráfico 55), é de salientar que a maioria das pessoas frequenta centros 

de saúde públicos (77,76%), mas as mulheres frequentam mais do que os homens 

(81,52% vs. 67,14%). Segundo o último Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 

(INSEF), a mulher é mais sensível aos cuidados de saúde e procura-os mais (INSEF, 

2019). Isto poderá ser indicativo de um pensamento machista ainda predominante na 

sociedade, de que os homens não podem queixar-se de sintomas físicos, tendo que 

demonstrar uma atitude forte e, por isso, procuram menos os centros de saúde e 

colocam menos questões aos profissionais de saúde. Já em relação às mulheres, é 

socialmente mais aceite que se lamentem e procurem cuidados de saúde pois estão 

mais "habituadas" a ter dores (menstruação, parto, enxaquecas, etc.), e não vão às 

consultas só para si mas, também, para acompanhar as/os suas/seus filhas/os. 
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Distribuição por 
centro de saúde 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

CS Santa Cruz 47 15,41% 20 22,73% 67 17,05% 

CS Gaula 32 10,49% 6 6,82% 38 9,67% 

CS Camacha 36 11,80% 15 17,05% 51 12,98% 

CS Santo da Serra 6 1,97% 2 2,27% 8 2,04% 

CS Caniço 180 59,02% 44 50,00% 224 57,00% 

NR 4 1,31% 0 0,00% 4 1,02% 

Total 305 100% 88 393 393 100% 

Quadro 54 - Distribuição das/os utentes pelos centros de saúde públicos 
do concelho de Santa Cruz 

 

Em relação à distribuição de utentes pelos centros de saúde de Santa Cruz (ver 

Quadro 54 e Gráfico 56), destaca-se como mais frequentado o Centro de Saúde do 

Caniço, com 57,00%, sendo que 59,02% são mulheres e 50,00% são homens. Recorde-

se que o Caniço é a freguesia mais populosa do concelho, pelo que é normal ser o 

centro de saúde mais frequentado. 

O centro de saúde público menos frequentado neste estudo foi o Centro de 

Saúde de Santo António da Serra, sendo também esta a freguesia menos populosa,  e 

encontramos uma diferença pouco significativa entre mulheres e homens (1,97% vs. 

2,27%). Os centros de saúde que os homens frequentam mais do que as mulheres, para 

além deste, são o da Camacha e o de Santa Cruz.  

De referir que algumas pessoas indicaram frequentar outros centros de saúde, 

de outros concelhos da Região. No estudo em questão, analisamos somente os dados 

de utentes nos centros de saúde de Santa Cruz. 
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Problemas de saúde crónicos 

M/H com 
problemas de 
saúde crónicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 160 40,51% 47 33,57% 207 38,69% 

Não 235 59,49% 93 66,43% 328 61,31% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 55 - Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de problemas de saúde 
crónicos 
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Analisando os resultados referentes à questão de sofrer ou não problemas de 

saúde crónicos (ver Quadro 55 e Gráfico 57), 38,69% das pessoas inquiridas respondeu 

"sim", enquanto a maioria, 61,31%, respondeu "não". Como seres humanos, tanto 

homens como mulheres padecem de problemas de saúde, no entanto, neste estudo 

verificámos que as mulheres sofrem mais de problemas de saúde crónicos do que os 

homens (40,51% vs. 33,57%), situação que pode estar relacionada com o facto de elas 

estarem mais atentas aos sintomas e procurarem mais cedo ajuda médica. De facto, a 

nível nacional, mais de metade das/os portuguesas/es sofre de, pelo menos, uma 

doença crónica, uma condição que é mais frequente nas mulheres, afetando 62%, do 

que nos homens (53,1%), segundo dados do INSEF, de 2019. 

 

 

 

 

Quanto ao tipo de problemas de saúde crónicos sofridos pelas/os inquiridas/os 

(ver Gráfico 58), destacou-se, em ambos os sexos, a categoria "Outras doenças", com 

alguma diferença a nível de percentagem (32,75% das mulheres vs. 26,15% dos 

homens). Em relação às mulheres, elas sofrem mais de doenças do foro 

psicológico/psiquiátrico, nomeadamente, a depressão (13,97% vs. 6,15% dos homens) 

e a ansiedade (13,97% vs. 9,23% dos homens), de doenças respiratórias (12,23% vs. 

4,62% dos homens) e de doenças oncológicas (2,62% vs. 1,54% dos homens). Já os 

homens sofrem mais de hipertensão (24,62% vs. 15,28% de mulheres), de diabetes 

(12,31% vs. 5,68% de mulheres), de doenças cardiovasculares (10,77% vs. 2,62% de 

mulheres), e de doenças renais (4,62% vs. 0,87% de mulheres). Nas conclusões do 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 112 

INSEF (2019), a hipertensão arterial, o colesterol elevado e as alergias estão entre as 

doenças crónicas mais apontadas, em comum, por mulheres e homens. 
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3.8. Cultura e Desporto 
 

 

Atividades culturais por sexo 

Prática de 
atividades 
culturais 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 235 59,49% 87 62,14% 322 60,19% 

Não 160 40,51% 53 37,86% 213 39,81% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 56 - Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades culturais 

 

A prática de atividades culturais, no concelho de Santa Cruz (ver Quadro 56 e 

Gráfico 59), neste estudo, situa-se nos 60,19%, havendo mais homens (62,14%) do que 

mulheres (59,49%). Embora não sendo uma diferença substancial, poderá ter a ver com 

o facto de as mulheres terem menos tempo disponível para atividades culturais/de lazer, 

já que, para além do emprego, gastam mais tempo nas tarefas domésticas, e ainda são 

as que mais acompanham as/os filhas/os e familiares em diversas situações, variáveis 

já analisadas nos pontos anteriores. 
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No que concerne ao tipo de atividade cultural praticada (ver Gráfico 60), a que 

mais se destaca, para o concelho de Santa Cruz,  e em relação às mulheres é a leitura 

(19,97%), e em relação aos homens é o cinema (19,17%). A atividade com menos 

adeptas está na categoria “Outros” (7,87%), e com menos adeptos é o teatro (10,53%). 

Temos mais homens a frequentar museus/exposições (11,28% vs. 10,35% das 

mulheres), espetáculos (16,17% vs. 15,45% das mulheres) e concertos (17,67% vs. 

16,03% das mulheres), o que vai ao encontro do exposto anteriormente, ou seja, as 

mulheres estão mais disponíveis para atividades solitárias e que não impliquem grandes 

deslocações, como é o caso da leitura, e os homens parecem mais disponíveis para 

eventos que estão sujeitos a deslocações e aglomerados de pessoas, à exceção do 

teatro.  Segundo alguns estudos nacionais, as mulheres portuguesas leem mais do que 

os homens (Marktest, 2013) e os homens são frequentadores mais assíduos do cinema 

(Marktest, 2011). 
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Atividades físicas/desportivas por sexo e faixa etária 

Prática de atividades 
físicas/desportivas 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 164 41,52% 85 60,71% 249 46,54% 

Não 231 58,48% 55 39,29% 286 53,46% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 535 535 100% 

Quadro 57 - Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades físicas/desportivas 

 

Em relação à prática de atividades físicas/desportivas (Quadro 57 e Gráfico 61), 

a maioria das pessoas inquiridas respondeu não praticar (53,46%). Dentro dos 

praticantes de exercício e desporto, os homens estão à frente das mulheres (60,71% 

vs. 41,52%). Segundo dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), em 

2019, o número de portugueses com 15 ou mais anos que "raramente" ou "nunca 

praticaram" exercício ou desporto aumentou nos últimos anos, passando de 66% em 

2009 para 74%, em 2017. O estudo da UMAR corrobora estes dados, embora também 

indique que a população do concelho de Santa Cruz possa ser menos sedentária do 

que a do resto do país. 
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Prática de atividades 
físicas/desportivas 
pelas faixas etárias 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

0 a 20 anos 5 3,05% 4 4,71% 9 3,61% 

21 a 40 anos 40 24,39% 37 43,53% 77 30,92% 

41 a 60 anos 108 65,85% 39 45,88% 147 59,04% 

61 a 80 anos 11 6,71% 5 5,88% 16 6,43% 

81 a 100 anos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 164 100% 85 100% 249 100% 

Quadro 58 - Distribuição das/os praticantes de atividades físicas/desportivas 
pelas faixas etárias 

 

Cruzando a prática de exercício físico com as faixas etárias (ver Quadro 58 e 

Gráfico 62), verificamos que a faixa etária mais ativa fisicamente é a dos 41 aos 60 anos 

(59,04%), e a menos ativa é a dos 81 aos 100 anos, o que é facilmente explicado pela 

idade avançada e os problemas de saúde que daí advém. Repare-se que a faixa etária 

dos 0 aos 20 anos é menos ativa que a dos 61 aos 80 anos (3,61% vs. 6,43%), talvez 

por serem jovens ainda e possuírem uma boa condição física, além de na escola 

praticarem desporto, não sentindo, por isso, a necessidade de mais prática desportiva. 

O que corrobora vários estudos, nomeadamente com o estudo realizado pela OMS, 

publicado na revista The Lancet Child & Adolescent Health, em 2019, que se baseou 

em dados relatados por 1,6 milhões de estudantes de 146 países examinados entre 

2001 e 2016, com idades compreendidas entre os 11 a 17 anos (LUSA, 2019). Portugal 

regista uma percentagem de atividade física insuficiente, de 84,2% (em adolescentes 

de ambos os sexos), ocupando o 74.º lugar da tabela de classificação dos 146 países 

avaliados pela OMS entre 2001 e 2016. E mantém a tendência global, segundo os dados 

observados em 2016, de as raparigas registarem menor atividade física (90,7%), 

ocupando a 125.° posição da tabela entre os 146 países avaliados. No caso dos 

rapazes, os números são melhores (78,1%), ocupando a 55.ª posição no ranking.  

No estudo realizado pela UMAR, temos mais homens ativos, em proporção, do 

que mulheres nas faixas etárias dos 0 aos 20 anos (4,71% vs. 3,05%), e dos 21 aos 40 

anos (43,53% vs. 24,39%), estas últimas em que, normalmente, a mulher é mãe e 

acumula o emprego com as responsabilidades com as/os filhas/os. Em relação às 
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mulheres, são mais ativas nas faixas etárias dos 41 aos 60 anos (65,85% vs. 45,88% 

dos homens) e dos 61 aos 80 anos (6,71% vs. 5,88% dos homens), facto que poderá 

ser explicado pela entrada das/os filhas/os em idades que precisam menos dos 

cuidados parentais (e que recaem mais sobre a mãe), sobrando mais tempo para elas 

próprias e a maior esperança de vida das mulheres. 

 

 

 

 

Em relação aos motivos de abandono das atividades físicas/desportivas (ver 

Gráfico 63), para as mulheres, são “outros motivos” (23,77%), motivos 

profissionais/escolares (22,%), motivos familiares (21,08%), motivos económicos 

(17,04%), doença (9,42%) e falta de instalações/oferta (5,38%). Já os homens 

abandonam as atividades físicas/desportivas principalmente por “outros motivos” 

(34,43%), motivos profissionais/escolares (18,03%), motivos económicos (13,11%), 

doença (13,11%), motivos familiares (11,48%), falta de instalações/oferta (4,92%) e 

idade (4,92%). Poderemos fazer aqui uma interpretação de que na categoria de “outros 

motivos” poderá estar incluída a falta de vontade de praticar um desporto, sendo a 

categoria com a percentagem mais elevada (34,43% homens vs. 23,77% mulheres) e 

onde se evidencia uma maior quantidade de homens que desistiram da prática 
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desportiva. Repare-se que, enquanto nas mulheres, os motivos familiares encontram-

se em terceiro lugar, com valores muito próximos do segundo, nos homens, esses 

mesmo motivos são a quinta opção, corroborando as conclusões tiradas anteriormente. 
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3.10. Religião 
 

Religião por sexo 

  
Religião 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 331 83,80% 107 76,43% 438 81,87% 

Não 64 16,20% 33 23,57% 97 18,13% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 59 - Distribuição da amostra por sexo e presença ou não de religião 

 

Ao analisarmos o Quadro 59 e o Gráfico 64, a maioria das pessoas inquiridas 

neste diagnóstico social respondeu ter religião (81,87%), com mais mulheres (83.80%) 

do que homens (76,43%), indicando provavelmente uma maior pressão da sociedade, 

associada a tradições religiosas e familiares, junto ao sexo feminino no que diz respeito 

à religião. Segundo os resultados dos Censos de 2011, 14,2% não se identifica com 

qualquer religião, e no nosso estudo essa percentagem encontra-se nos 18,13% 

(16,20% de mulheres e 23,57% de homens), o que poderá indicar que no concelho de 

Santa Cruz existem menos pessoas com religião, embora a diferença não seja 

estatisticamente significativa. 
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Diferentes religiões por sexo 

e distribuição de praticantes e não praticantes  

Distribuição M/H 
 por religião 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Católica 321 96,98% 100 93,46% 421 96,56% 

Evangélica 4 1,21% 0 0,00% 4 0,92% 

Budista 0 0,00% 2 1,87% 2 0,46% 

Adventista do 
Sétimo Dia 

0 0,00% 1 0,93% 1 0,23% 

NR 6 1,81% 4 3,74% 6 1,38% 

Total 331 100% 107 100% 436 100% 

Quadro 60 - Distribuição das pessoas com religião pelas diversas religiões 

 

Quando analisamos as religiões às quais pertencem as pessoas inquiridas (ver 

Quadro 60 e Gráfico 65), é notória a esmagadora maioria pertencente à religião católica 

(96,56%, sendo 96,98% mulheres e 93,46% homens), o que, comparativamente aos 

Censos de 2011, onde 81% da população dizia-se católica, indica maior presença do 

catolicismo na sociedade santa-cruzense. É de referir, também, a presença de outras 

religiões, como a evangélica (1,21% de mulheres), a Adventista do Sétimo Dia (0,93% 

de homens) e a budista (1,87% de homens). É de considerar que 1,38% das pessoas 

não quis responder a esta questão, com maior percentagem para os homens (3,74% vs. 

1,81% das mulheres), podendo isto indicar que os homens ainda sintam algum 

desconforto em expressar a sua religião.  
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M/H praticantes 
de religião 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 331 83,80% 107 76,43% 438 81,87% 

Não 64 16,20% 33 23,57% 97 18,13% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 61 - Distribuição de pessoas com religião que são ou não praticantes 

 

 

Do total das pessoas inquiridas (ver Quadro 61 e Gráfico 66), 81,87% respondeu 

ser praticante da sua religião, estando as mulheres à frente (83,80% vs. 76,43% de 

homens). Uma percentagem pequena respondeu não ser praticante da sua religião 

(18,13%), estando os homens à frente das mulheres (23,57% vs. 16,20%). Estes dados 

evidenciam que a maioria das/os inquiridas/os que afirma ter religião, pratica-a. Também 
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é de salientar uma maior influência da religião no sexo feminino na população de Santa 

Cruz, talvez também devido a pressões familiares. 

 

 

 

 

3.11. Cidadania e participação política 

 

Exercício de cargos públicos por sexo 

Exercício de 
cargos públicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 50 12,66% 28 20,00% 78 14,58% 

Não 345 97,34% 112 80,00% 457 85,42% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 62 - Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não de cargos públicos 

 

Analisando os resultados referentes ao exercício de cargos públicos (ver Quadro 

62 e Gráfico 67), verificamos que a esmagadora maioria não exerce estes cargos 

(85,42%), mas que, em relação às/aos que exercem, os homens estão à frente (20,00% 

vs. 12,66% de mulheres). Em 2017, entrou em vigor em Portugal o regime da 

representação equilibrada entre mulheres e homens em cargos de topo (Lei n.º 26/2019, 
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de 28 de março), que se aplica a empresas públicas e cotadas em bolsa, sendo que o 

limiar mínimo de representação equilibrada é de 40% de pessoas de cada sexo nos 

cargos e órgãos a que se refere a presente lei, arredondado, sempre que necessário, à 

unidade mais próxima. 

No estudo da UMAR, a diferença percentual entre homens e mulheres diferem 

um pouco dessa representação e é indicativa da existência de estereótipos, 

discriminação de género e desvalorização das capacidades das mulheres no que diz 

respeito à ocupação de cargos públicos. 

 

 

 

 

Associativismo e voluntariado por sexo 

  
Associativismo 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 42 10,63% 25 17,86% 67 12,52% 

Não 353 89,37% 115 82,14% 468 87,48% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 63 - Distribuição da amostra por sexo e fazer parte ou não de associações 

 

Em relação ao associativismo (ver Quadro 63 e Gráfico 68), a maioria das 

pessoas inquiridas respondeu não fazer parte de associações (87,48%), o que corrobora 
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vários estudos nacionais que indicam que a maioria da população portuguesa não 

participa nem faz parte de associações. Em relação ao sexo, nos resultados obtidos 

neste diagnóstico, temos mais homens a participar em associações do que mulheres 

(17,86% vs. 10,63%). As associações podem ser de todo o tipo de cariz (política, 

patronal, sindical, ONG, desportiva…), logo, temos que ter em conta que a evolução do 

associativismo está intrinsecamente ligada à evolução sociopolítica da sociedade 

portuguesa, pelo que estes resultados indicam ser necessária uma mudança de 

mentalidades, não só no concelho de Santa Cruz como em toda a região e país, no que 

diz respeito à participação cívica e política, e também em relação aos papéis sociais das 

mulheres e à necessidade de maior participação feminina no ativismo social. 

 

 

 

 

 

  
Voluntariado 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 63 15,95% 19 13,57% 82 15,33% 

Não 332 84,05% 121 86,43% 453 86,67% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 64 - Distribuição da amostra por sexo e fazer ou não voluntariado 
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Relativamente ao voluntariado (ver Quadro 64 e Gráfico 69), a maioria das 

pessoas inquiridas respondeu não fazer voluntariado (86,67%). Mas aqui, ao contrário 

do associativismo, as mulheres estão à frente (15,95% vs. 13,57% de homens). Isto é 

indicativo, mais uma vez, da maior disponibilidade das mulheres para trabalhos não 

pagos, para ocupar o seu tempo livre fazendo algo que consideram útil, ajudando outras 

pessoas. Esta tendência acontece um pouco por todo o país, onde vários estudos 

corroboram estes dados. 

 
 

 

 

 

 

Sindicalização por sexo, por conta de outrem e por setor de trabalho 

Sindicalização 

por sexo 

Número 
Mulheres 

% 

Mulheres 

Número 
Homens 

% 

Homens 

Número 
Total 

% 

Total 

Sim 111 28,10% 42 30,00% 153 28,60% 

Não 284 71,90% 98 70,00% 382 71,40% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 65 - Distribuição da amostra por sexo e inscrição ou não em sindicatos 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 126 

Analisando os dados referentes à sindicalização da população em geral (ver 

Quadro 65 e Gráfico 70), a grande maioria respondeu não estar sindicalizada (71,40%). 

Quanto às pessoas que estão sindicalizadas (28,60%), não existe uma diferença 

significativa entre os sexos, embora os homens estejam ligeiramente à frente (30,00% 

vs. 28,10% de mulheres). Repare-se que, segundo dados da OCDE (2019), em quatro 

décadas, a taxa de sindicalização em Portugal caiu 45,5%, sendo que, em 2016, a 

percentagem não ia além dos 15,3%. O dados do nosso estudo demonstram uma maior 

sindicalização por parte das pessoas do concelho de Santa Cruz, estando acima da 

média nacional. Nesta primeira análise da sindicalização, tivemos em conta toda a 

população, pois qualquer pessoa pode estar sindicalizada, independentemente de 

trabalhar no momento ou não, existindo desempregadas/os e reformadas/os ainda 

vinculadas/os aos sindicatos dos setores onde trabalharam. 

 
 

 
 

 

Sindicalização 
trabalhadoras/es 

conta outrem 

  
Número 

Mulheres 

  
% 

Mulheres 

  
Número 
Homens 

  
% 

Homens 

  
Número 

Total 

  
% 

Total 

Sim 105 36,59% 43 43,00% 148 38,24% 

Não 182 63,41% 57 57,00% 239 61,76% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 287 100% 100 100% 387 100% 

Quadro 66 - Distribuição das/os trabalhadoras/es por conta de outrem pela inscrição 
ou não em sindicatos 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 127 

Em relação à sindicalização especificamente das/os trabalhadoras/es por conta 

de outrem (ver Quadro 66 e Gráfico 71), continuamos com uma maioria não 

sindicalizada (61,76%), mas neste caso a percentagem de trabalhadoras/es 

sindicalizadas/os já sobe para os 36,59%, estando os homens à frente (43,00%). Em 

2016, segundo o Livro Verde sobre as Relações Laborais, publicado pelo Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), apenas 8,3% das/os 

trabalhadoras/es por conta de outrem estavam sindicalizadas/os. Os dados do estudo 

da UMAR apontam para uma percentagem acima da média nacional. 

 
 

 

 

 

 

 

Sindicalização 
trabalhadoras/es 

setor público 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 95 48,97% 33 57,89% 128 51,00% 

Não 99 51,03% 24 42,11% 123 49,00% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 194 100% 57 100% 251 100% 

Quadro 67 - Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor público pela inscrição 
ou não em sindicatos 
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Ao analisarmos a percentagem das/os trabalhadoras/es do setor público que 

responderam estar sindicalizadas/os (ver Quadro 67 e Gráfico 72), verificamos que o 

número sobe para os 51,00%, continuando os homens à frente (57,89% vs. 48,97% de 

mulheres). Podemos tirar como ilação que, apesar da maioria não estar sindicalizada/o, 

no concelho de Santa Cruz, as/os trabalhadoras/es do setor público são mais 

sindicalizadas/os porque se sentem mais próximas/os dos seus sindicatos, uma vez que 

estes estão mais perto dos seus interesses e reivindicações do que no privado (ver 

Quadro 67 e Gráfico 72). A nível nacional, em 2010, no setor público, 49,8% das/os 

trabalhadoras/es estavam sindicalizadas/os (Portugal, 2012) Os resultados do estudo 

da UMAR indicam uma tendência de descindicalização na Madeira e os estudos 

realizados a nível nacional demonstram igualmente essa tendência no país. 

 
 

 

 

 

Sindicalização 
trabalhadoras/es 

setor privado 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 10 11,49% 8 21,05% 18 14,40% 

Não 77 88,51% 30 78,95% 107 85,60% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 87 100% 38 100% 125 100% 

Quadro 68 - Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor privado pela inscrição 
ou não em sindicatos 
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No setor privado (ver Quadro 68 e Gráfico 73), a percentagem de sindicalização 

é consideravelmente inferior à do setor público, e situa-se, no nosso estudo, nos 

14,40%. Ainda assim, é uma percentagem superior à taxa de sindicalização do ano 

2015, em Portugal, no setor privado, que se situava nos 8,3% (Dray, Lopes, & 

Albuquerque, 2016). Nestes resultados, observa-se também uma diferença entre 

mulheres e homens, onde estes estão à frente com 21,5%, enquanto as mulheres ficam 

nos 11,49%. Tal diferença entre os sexos pode dever-se ao peso de setores com 

relevância na economia regional, representados maioritariamente por homens, como a 

construção civil e a agricultura. 

 

 
 
 

 

Sindicalização 
trabalhadoras/es que 

trabalham nos dois 
setores 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 0 0,00% 2 40,00% 2 22,22% 

Não 4 100% 3 60,00% 7 77,78% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 4 100% 5 100% 9 100% 

Quadro 69 - Distribuição das/os trabalhadoras/es que trabalham nos dois setores pela inscrição 

ou não em sindicatos 
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Analisando os dados referentes à sindicalização das/os trabalhadoras/es que 

trabalham nos dois setores (ver Quadro 69 e Gráfico 74), a grande maioria respondeu 

não estar sindicalizada (77,78%). Quanto às/aos trabalhadoras/es que estão 

sindicalizadas/os (22,22%), existe uma diferença significativa entre os sexos, sendo que 

40,00% dos homens encontram-se sindicalizados, enquanto nenhuma mulher está 

sindicalizada.  

 

 

 

 

Exercício do direito de voto por sexo 

Exercício do 
direito de voto 

 Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 365 92,41% 127 90,71% 492 91,96% 

Não 30 7,59% 13 9,29% 43 8,04% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 70 - Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não do direito de voto 

 

Quando analisamos o exercício do direito de voto (ver Quadro 70 e Gráfico 75), 

verificamos que a maioria das pessoas inquiridas respondeu que vai votar (91,96%). 
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Segundo o PORDATA (2019), a taxa de abstenção para a Assembleia Legislativa, em 

Santa Cruz, foi de 39,35%, sendo a segunda maior taxa de abstenção da Região. A 

abstenção nas eleições é muito superior à indicada nestes resultados, o que poderá 

indicar que as pessoas dos outros concelhos da Região abstém-se mais do que em 

Santa Cruz, mas também que o aumento da emigração, em crescimento nos últimos 

anos, contribui em muito para a elevada taxa de abstenção verificada na Madeira, na 

generalidade dos atos eleitorais. No entanto, neste diagnóstico, observamos uma maior 

abstenção no sexo masculino, em que 90,71% dos homens vão votar contra 92,41% 

das mulheres. Apesar dos estudos nacionais indicarem que não existe desigualdade de 

género no que diz respeito ao exercício do direito de voto, estes dados poderão indicar 

uma menor abstenção das mulheres no concelho de Santa Cruz, embora não seja uma 

diferença significativa. É de referir que retiramos destes cálculos as/os menores de 

idade, que não podem ainda votar, que participaram neste diagnóstico. 
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3.12. Assédio sexual, discriminação de género                            

e violência doméstica 
 

Assédio sexual no trabalho 

Assédio sexual 
no trabalho 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 46 11,65% 12 8,57% 58 10,84% 

Não 349 88,35% 128 91,43% 477 89,16% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 71 - Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido ou não assédio sexual no trabalho 

 

Analisando os resultados obtidos neste diagnóstico, referentes ao assédio 

sexual no trabalho na generalidade da amostra populacional (ver Quadro 71 e Gráficos 

76 e 77), verificamos que 10,84% das pessoas já sofreram assédio sexual no trabalho, 

e que as mulheres sofrem mais do que os homens (11,65% vs. 8,57%). Esta 

percentagem é muito inferior à nacional, que, no estudo feito pela Fundação Francisco 

Manuel dos Santos (2019), verificou que 79% das inquiridas diz ter sofrido assédio 

sexual no trabalho, números muito superiores aos verificados no estudo da UMAR. 
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Perceção acerca da discriminação de género 

Discriminação de 
género 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 115 29,11% 46 32,86% 161 30,09% 

Não 280 70,89% 94 67,14% 374 69,91% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 72 - Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido ou não discriminação de género 

 

Em relação à perceção sobre a discriminação de género (ver Quadro 72 e 

Gráficos 78 e 79), 30,09% das/os inquiridas/os respondeu sofrer ou ter sofrido 

discriminação de género. Neste caso, os homens dizem sofrer mais (32,86%) do que as 

mulheres (29,11%). Isto pode ser indicativo de três situações. Por um lado, que o 

machismo tem, também, consequências no sexo masculino que, muitas vezes, se vê 

privado de certos comportamentos ou realizações por causa de estereótipos e 

preconceitos ainda muito enraizados. Por outro lado, a discriminação de género ocorre 

entre os próprios homens e entre as próprias mulheres. E, finalmente, e uma vez que 
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estes números contrariam a média nacional, pode ser indicativo de algum 

desconhecimento no que consiste realmente a discriminação de género. 
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Consideramos importante questionar em que contextos as pessoas inquiridas 

sofreram discriminação de género (ver Gráfico 80). A nível profissional, 52,00% das 

mulheres sofreu discriminação de género, o que é uma realidade, pelas variáveis que já 

estudamos (menores rendimentos, situação profissional mais precária), seguida da 

discriminação pessoal (36,00%) e 12,02% referiu a discriminação familiar. Esta é, aliás, 

a única categoria onde a mulher, no nosso estudo, diz sofrer mais discriminação de 

género que o homem, o que corrobora também outras variáveis que já estudamos 

(gastam o dobro das horas nas tarefas domésticas, são quem mais acompanha as/os 

filhas/os a consultas médicas, são mais vezes encarregadas de educação, tiram mais 

vezes dias de trabalho para cuidar de familiares doentes). Em relação aos homens, o 

contexto profissional é, também, o mais apontado (59,02%), podendo ter a ver com uma 

maior competitividade presente no sexo masculino no meio laboral, seguido do pessoal 

(36,07%) e do familiar (4,92%). O contexto pessoal é o menos específico de todos e 

também mais difícil de quantificar, e que engloba todas as interações pessoais. Estes 

dados apontam para a necessidade de produzir materiais formativos e informativos, e 

ações para possibilitar o debate e compreender o significado que alguns atores sociais 

do sexo masculino atribuem à expressão discriminação de género. 
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Conhecimento acerca da violência doméstica como crime público 

Conhecimento da VD 
como crime público 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 369 93,1% 130 92,86% 499 93,27% 

Não 26 6,58% 10 7,14% 36 6,73% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 197 100% 535 100% 

Quadro 73 - Distribuição da amostra por sexo e ter conhecimento ou não que a violência 
doméstica é um crime público 

 

 

Analisando os dados referentes ao  conhecimento da violência doméstica como 

sendo um crime público (ver Quadro 73 e Gráfico 81), verificamos que a esmagadora 

maioria das/os inquiridas/os respondeu ter conhecimento (93,27%), estando as 

mulheres à frente (93,1% vs. 92,86% de homens), sendo uma diferença percentual 

demasiado pequena para tirar alguma conclusão e é muito percetível que há um 

conhecimento geral de que a violência doméstica é um crime público. 
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Ter assistido a cenas de violência doméstica 

Ter assistido a 
violência 

doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 147 37,22% 51 36,43% 198 37,01% 

Não 248 62,78% 89 63,57% 337 62,99% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 74 - Distribuição da amostra por sexo e ter assistido ou não a violência doméstica 

 

 

Quando questionadas/os se assistiram a cenas de violência doméstica (ver 

Quadro 74 e Gráfico 82), independentemente de terem sido ou não vítimas de violência 

doméstica, a maioria das/os inquiridas/os respondeu não ter assistido (62,99%), não 

existindo diferença significativa entre mulheres (62,78%) e homens (63,57%). No 

entanto, a percentagem de indivíduos que assistiram é elevada, num total de 37,01%. 

A percentagem de mulheres (37,22%) é um pouco superior à dos homens (36,43%), no 

entanto são valores que não diferem muito entre os dois sexos. 
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Ter denunciado casos de violência doméstica  

Ter denunciado 
violência 

doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 73 18,48% 24 17,14% 97 18,13% 

Não 322 81,52% 116 82,86% 438 81,87% 

NR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 75 - Distribuição da amostra por sexo e ter denunciado ou não casos de VD 

 

 

Em relação à denúncia dos casos de violência doméstica (ver Quadro 75 e 

Gráfico 83), também independentemente de ter sido ou não vítima de violência 

doméstica, a maioria das/os inquiridas/os nunca fez qualquer denúncia (81,87%). 

Apesar de não ser uma diferença muito significativa, temos mais mulheres a denunciar 

casos de violência doméstica (18,48%) do que homens (17,14%). Isto pode estar 

relacionado com o facto de a maioria das vítimas de violência doméstica serem 

mulheres e, muitas vezes, são as próprias a fazer a denúncia às autoridades, e também 

por haver uma maior sensibilidade das mulheres em relação a esta problemática. 

Ainda assim, existe uma diferença significativa entre o assistir a casos de 

violência doméstica e o denunciar os mesmos às autoridades, sendo que há muitas 

mais pessoas a assistir do que a denunciar. Esta diferença é indicativa de que, apesar 

da maioria das pessoas saber que a violência doméstica é um crime público, pode haver 

ainda um desconhecimento em como fazer as denúncias, e um receio das 

consequências das mesmas. 
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Ter sofrido ou sofrer violência doméstica e os seus diferentes tipos 

Ter sofrido/sofrer 
violência doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Já sofreu 73 18,48% 17 12,14% 90 16,82% 

Sofre 5 1,27% 0 0,00% 5 0,94% 

Nunca sofreu 315 79,75% 123 87,86% 438 81,87% 

NR 2 0,51% 0 0,00% 2 0,37% 

Total 395 100% 140 100% 535 100% 

Quadro 76 - Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido/sofrer ou não violência doméstica 
 

 

Em relação às vítimas de violência doméstica (ver Quadro 76 e Gráfico 84), 

16,82% do total das pessoas inquiridas disse já ter sofrido e 0,94% diz estar a sofrer 

violência doméstica. Analisando a proporção de mulheres e homens, a percentagem de 

mulheres vítimas de violência doméstica é superior à dos homens (18,48% vs. 12,14% 

que já sofreu e 1,27% vs. 0,00% que sofre). De facto, a maioria das vítimas de violência 

doméstica são mulheres, e muitas sofrem em silêncio, pelo que esta percentagem 

poderá ser, na realidade, muito superior. Há que referir que muitos dos casos de 

violência doméstica foram sofridos durante a infância também. 
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O estudo da Fundamental Rights Agency, de 2014, realizado em 28 países da 

União Europeia, incluindo Portugal, indica que, em média, 8% das mulheres da UE foi 

vítimas de violência física e/ou sexual durante 2013 (FRA – Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia , 2014). Concretamente em relação a Portugal, os 

dados mostram que 19% das portuguesas declarou ter sido vítima de violência física 

e/ou sexual perpetrada por parceiro íntimo (marido, companheiro ou namorado). Entre 

2013 e 2017, a APAV registou um total de 36.528 processos de apoio a pessoas vítimas 

de Violência Doméstica, sendo que 85.73% era do sexo feminino (APAV, 2018). O 

estudo da UMAR poderá indicar que existem um pouco menos de mulheres vítimas de 

violência doméstica em Santa Cruz do que no resto do país e, tal como Portugal 

Continental, a percentagem de violência doméstica sobre as mulheres está muito acima 

da média europeia. No entanto, é necessário um estudo atual para conhecer em 

concreto a realidade da violência doméstica na RAM. 

 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 141 

 

 

 

Em relação ao tipo de violência doméstica (ver Gráfico 86), a percentagem de 

mulheres e homens que sofrem ou sofreram violência física é similar (30,77% de 

homens vs. 30,30% de mulheres), assim como a violência sexual (3,85% de homens vs. 

3,79% das mulheres). Ainda assim, são os homens que dizem sofrer mais destes dois 

tipos de violência, tal como acontece na violência económica, em que são 15,38% dos 

homens em relação a 13,64% das mulheres. A violência psicológica é mais sofrida pelas 

mulheres (52,27%) dos que pelos homens (50,00%). Estes dados não vão ao encontro 

dos indicativos nacionais, onde a violência sobre os homens é mais psicológica, e a 

violência sobre as mulheres é mais física e sexual. É de referir que estas formas de 

violência existem muitas vezes em simultâneo, e não de forma isolada, especialmente 

nas mulheres. No entanto, há que salvaguardar que alguns dos casos de violência 

doméstica foram exercidos pelo pai ou colegas, o que se subentende que poderão ter 

decorrido durante a infância/adolescência.  

É de referir que estes valores, no caso dos homens, referem-se a violência que 

sofreram no passado, sendo que apenas 1,27% das mulheres dizem sofrer no presente. 

A RAM carece de um estudo aprofundado sobre a violência doméstica, para ser possível 

tirar mais conclusões. 
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Em relação a quem exerce ou exerceu violência doméstica sobre as mulheres 

(ver Gráfico 87), neste estudo, é, na maioria das vezes, o marido ou companheiro 

(67,86%), seguido de outros, como o namorado, os/as pais/mães, vizinhos/as ou 

amigos/as (28,57%) e, mais raramente, filhos/as (1,5%). Já em relação aos homens, 

eles dizem sofrer mais violência por parte de outros (55,56%), pela mulher/companheira 

(38,89%) e pelo marido/companheiro (5,56%). Nota-se, portanto, que quem agride 

mulheres e homens tem diferentes perfis, facto que é referido em estudos nacionais. No 

caso das mulheres, é muito mais frequente a agressão por parte do marido ou 

companheiro e, quando são outros a exercer violência, está lá o namorado, mas também 

os pais e ainda são agredidas pelos filhos. No caso dos homens, sofrem em primeiro 

lugar agressão por parte dos pais e só depois por parte da mulher/companheira ou 

marido/companheiro. 

Ao analisar os dados, verificamos que na maioria dos indivíduos de ambos os 

sexos que participaram neste estudo, os que colocaram na categoria outros, a violência 

foi na sua grande maioria exercida pelo pai e também por namorado/a. 
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Sofrer VD e ter 
filhas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sofreu 58 20,21% 10 10,53% 68 17,80% 

Sofre 4 1,39% 0 0,00% 4 1,05% 

Nunca sofreu 222 77,35% 85 89,47% 307 80,37% 

NR 3 1,05% 0 0,00% 3 0,78% 

Total 287 100% 95 100% 382 100% 

Quadro 77 - Distribuição das pessoas com filhas/os que sofreram violência doméstica 

 

Analisou-se o número de pessoas com filhos/as que sofreram violência 

doméstica (ver Quadro 77 e Gráfico 88 e 89) e constatamos que 17,80% diz já ter sofrido 

e 1,05% diz que sofre, sendo que a percentagem de mulheres é muito superior em 

qualquer dos casos (20,21% vs. 10,53% de homens, que já sofreu, e 1,39% vs. nenhum 

homem, que sofre).  
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Ter filhas/os menores que assistiram a cenas de violência doméstica  

Filhas/os menores 
assistiram a 

violência doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 31 50,00% 5 50,00% 36 50,00% 

Não 29 46,77% 5 50,00% 34 47,22% 

NR 2 3,23% 0 0,00% 2 2,78% 

Total 62 100% 10 100% 72 100% 

Quadro 78 - Distribuição das vítimas de violência doméstica por sexo com filhas/os menores 
que assistiram ou não a cenas de violência doméstica 

 

 

Para cruzarmos a análise da vitimização por violência doméstica com a questão 

das crianças, quisemos saber se as crianças também assistiram a cenas de violência 

doméstica (ver Quadro 78 e Gráfico 90). 50,00% das pessoas inquiridas diz que as/os 

filhas/os assistiram a cenas de violência doméstica, sendo que não há diferenças entre 

os sexos. O Relatório Anual de Segurança Interna (Governo da República, 2019) diz-

nos que, em 2019, 37,7% das crianças assistiu a cenas de violência. O nosso estudo 

indica que em Santa Cruz poderá não haver tantas crianças a assistir a cenas de 

violência doméstica, mas seria necessário recolher mais informação e desenvolver um 

estudo atual e aprofundado sobre a realidade da violência doméstica no concelho e na 

RAM. 
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Filhas/os que sofrem ou sofreram violência doméstica 

Filhas/os sofreram 
violência 

doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 14 22,58% 3 30,00% 17 23,61% 

Não 46 74,19% 7 70,00% 53 73,61% 

NR 2 3,23% 0 0,00% 2 2,78% 

Total 62 100% 10 100% 72 100% 

Quadro 79 - Distribuição das vítimas de violência doméstica por sexo com filhas/os que 
também sofreram ou não violência doméstica 

 

 

Antes de analisar as outras variáveis, começamos por calcular a percentagem 

de filhos/as, das pessoas inquiridas, que foram vítimas de violência doméstica no total 

da amostra, e esta é de 23,61% (Gráfico 91), uma percentagem superior à das pessoas 

inquiridas que foram vítimas de violência doméstica (16,82%). Do total de  mães, 

22,58%  respondeu que as suas crianças assistiram a cenas de violência doméstica, 

comparativamente a 30,33% dos pais, que apresentou um valor substancialmente mais 

elevado (ver Quadro 79 e Gráfico 91).  
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Quanto ao tipo de violência exercida sobre as/os filhas/os de vítimas de violência 

doméstica (ver Gráfico 93), as/os filhas/os de pais vítimas de violência doméstica sofrem 

violência psicológica (50,00%) e violência física (16,67%). Já as/os filhas/os de mães 

vítimas de violência doméstica sofrem mais frequentemente violência psicológica 

(70,59%), seguida de violência física (23,53%) e ainda violência sexual (5,88%). É de 

referir que estas formas de violência existem muitas vezes em simultâneo, e não de 

forma isolada. Isto indica que muitos/as dos/as agressores/as que exerce violência 

sobre as/os companheiras/os, o fazem também sobre as/os filhas/os. 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género em Santa Cruz 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  
 

 

 148 

 

Das 22,58% das mulheres que sofreram violência doméstica e que têm filhas/os 

que também sofreram violência doméstica, destas/es filhas/os 5,88% refere-se à 

violência sexual, 23,53% à violência física e 70,59% à violência psicológica. Agora em 

relação aos 30,00% dos homens que sofreram violência doméstica e que têm filhos/as 

que também sofreram violência doméstica, destas/es filhas/os nenhum/a sofreu 

violência sexual, 16,67% violência física e 50,00% sofreu violência psicológica. Estas 

grandes percentagens de violência psicológica em ambos os sexos (embora superior 

na mãe) poderá ser indicativo de que as crianças que assistem a qualquer tipo de 

violência da mãe ou do pai, a maior violência sobre elas é a psicológica pois o facto de 

assistirem à violência em relação à mãe ou ao pai tem consequências psicológicas 

sobre as crianças, ou seja, a violência poderá não ser dirigida diretamente às próprias 

crianças mas o facto de assistirem tem impacto no seu psicológico e emocional.  
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Conclusões 

 

Este estudo-diagnóstico possibilitou a realização de um retrato sociológico da 

situação comparada entre mulheres e homens no concelho de Santa Cruz, concebendo 

as linhas de rotura da hierarquia de género e as dimensões e eixos em que as 

desigualdades e desvantagens para as mulheres mais se evidenciam. Foi, também, o 

escrutinar de algumas representações sociais estereotipadas que ainda constrangem, 

em maior grau, a vida das mulheres, mas também a vida dos homens. Através da 

apresentação sumária das linhas principais da discriminação e da desigualdade, feitas 

nesta conclusão, será possível a produção de planos, políticas sociais e medidas para 

a sua progressiva eliminação. Enunciam-se, em seguida, as principais conclusões a 

retirar do diagnóstico social elaborado. 

Em termos de caracterização demográfica e salientando o tipo de família, o 

nosso estudo demonstra que a grande maioria pertence a famílias clássicas, seguidas 

das famílias monoparentais e das famílias numerosas, com cinco ou mais elementos. 

Temos mais homens inseridos em famílias clássicas do que mulheres e mais mulheres 

inseridas em famílias monoparentais do que homens, indicando que há mais mulheres 

a viver sozinhas com filhos/as a cargo, ou a viver com a mãe ou o pai. Existe uma 

percentagem significativa de pessoas que vivem sós e algumas que dizem viver com 

um/a amigo/a ou irmã/o. Temos, ainda, uma percentagem significativa que não revelou 

em que tipo de família está inserido/a.  

No que respeita à educação, vale a pena salientar que a população estudantil 

situa-se nos 17,38%, sendo que as mulheres se distribuem em maior número pelo 

secundário, licenciatura (pré-Bolonha) e mestrado, e os homens pelo secundário, 

licenciatura Bolonha e 3º ciclo. É de salientar que a única pessoa com grau de 

doutoramento é mulher. Indo ao encontro da situação nacional, a grande maioria da 

população frequentou estabelecimentos de ensino público. 

No que diz respeito a ser trabalhador/a estudante, no nosso estudo, temos mais 

homens nesta situação (17,86%), o que pode indiciar maior disponibilidade para 

melhorar as suas habilitações e qualificações enquanto trabalham, e também o ingresso 

mais precoce no mercado de trabalho, sendo o emprego mesmo prioritário à educação. 

A situação face ao emprego constitui uma das preocupações centrais deste 

estudo. Os resultados indicam que a grande maioria das pessoas trabalha por conta de 

outrem, com pouca distinção entre os sexos. Em relação ao trabalho independente, a 

percentagem total está nos 6,36%, pertencendo a esta categoria 5,57% das mulheres 
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inquiridas e 8,57% dos homens inquiridos, sendo que algumas destas pessoas 

acumulam o trabalho independente com o trabalho por conta de outrem e 0,25% das 

mulheres acumulam as categorias TCO, TI e empresária.  

Quanto à relação entre emprego no setor público ou no setor privado, é de 

registar que, no nosso estudo, a percentagem relativa ao público (61,47%) é superior 

aos dados do Censos de 2011 para a RAM. Para esta diferença, pode ter contribuído a 

não colaboração de alguns setores privados para o preenchimento dos questionários. 

No nosso estudo, ao contrário dos dados oficiais da RAM, é maior o número de mulheres 

na função pública. 

O vínculo contratual mais frequente das/os trabalhadoras/es santa-cruzenses é 

o contrato sem termo (61,23%), sendo as mulheres que apresentam uma maior 

percentagem com mais segurança no trabalho (60,77% para 17,86% de homens). Os 

dados oficiais (GEP/MSESS, MTSSS, PORDATA, 2019) indicam que, em Santa Cruz, 

em 2018 e no que concerne aos contratos sem termo, 11,5% encontravam-se nesta 

situação, uma taxa menor que a indicada no nosso estudo, apresentando uma 

percentagem superior de mulheres, indo ao encontro das nossas estatísticas, embora 

as diferenças entre os sexos, no nosso estudo, sejam amplamente maiores. 

Já em relação aos cargos empresariais e aos cargos de chefia, os dados do 

estudo da UMAR corroboram os nacionais, apresentando, este estudo, mais homens do 

que mulheres (3,57% para 0,96%). No que concerne aos cargos de chefias, existe uma 

diferença significativa entre mulheres e homens (25,72% para 50,00%), indo, mais uma 

vez, ao encontro dos dados nacionais. O que poderá também indicar uma maior 

disponibilidade em termos de tempo por parte de muitos homens, para assumir estas 

funções, uma vez que muitas mulheres normalmente acumulam outros encargos com a 

família e com tarefas domésticas. 

Em relação à jornada de trabalho pago, fora do lar, os homens indicam uma 

jornada maior (8,11h/dia), enquanto as mulheres apresentam 7,37h/dia, embora a 

diferença não seja significativa, tendo em conta a jornada de trabalho doméstico e do 

cuidar das crianças e dos/as idosas/os, como vimos nas variáveis apresentadas. 

Importa referir, ainda, que homens e mulheres apresentam, em média, uma jornada de 

trabalho superior a 7h/dia, significando a diminuição de um dos direitos fundamentais 

conseguidos com o 25 de Abril: a jornada diária de 7h. Para além da jornada de trabalho, 

o nosso estudo indica, também, que aos trabalhadores e às trabalhadoras é exigida uma 

multiplicidade de tarefas, o que poderá representar uma sobre-exploração das/os 

trabalhadoras/es. 
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Quanto aos rendimentos auferidos, a maior percentagem situa-se entre os 400 

a 800 euros mensais (33,10%), sem diferenças significativas entre os sexos, o que 

mostra que uma parte significativa da população aufere baixos rendimentos. Temos 

mais mulheres a receber de 0 a 400 euros mensais do que homens (3,86% versus 

0,89%). É de salientar a situação de três mulheres (cozinheira, trabalhadora 

independente e empresária) e um homem (músico) que dizem não auferir qualquer 

rendimento. Conjugando esta variável com outras — famílias monoparentais, prestação 

de cuidados a crianças, idosos, doentes — podemos apontar para uma preocupante 

faixa feminina em situação de pobreza, mesmo que empregada. Nos escalões de 

rendimentos de 800 a 1200 euros e de 1600 a 2000 euros mensais temos um pouco 

mais de mulheres do que homens. Cruzando com o vínculo contratual, apesar de 

verificarmos anteriormente que mais mulheres estão em situação de contrato ser termo, 

também são elas que estão mais representadas nos escalões mais baixos, significando 

isto que, apesar da efetividade, esses trabalhos não deixam de ser mal remunerados, 

ou seja, o contrato sem termo não significa uma efetiva igualdade de género no trabalho.  

Quanto às taxas de desemprego, no nosso estudo, a média (11,21% total) está 

acima da regional (5,6%, 1º trimestre de 2020, DREM), sendo que 11,4% das mulheres 

estão desempregadas, assim como 10,71% dos homens, havendo proporcionalmente 

um pouco mais de mulheres desempregadas do que homens, embora não seja uma 

diferença muito significativa. Tendo em conta outros fatores, acreditamos que o nosso 

estudo é mais realista, porque nos dados oficiais do desemprego não são 

contabilizadas/os as/os desempregadas/os que não estão inscritos nos centros de 

emprego, por se sentirem desencorajadas/os a procurar um emprego sem sucesso. 

Essas pessoas são diretamente contabilizadas como fazendo parte da população 

inativa, e não como estando desempregadas. Também as/os desempregadas/os que 

se encontram a participar em estágios, planos ocupacionais, formações ou mesmo a 

trabalhar apenas algumas horas por dia, deixam também de contar para as estatísticas 

oficiais como desempregadas/os. 

Em relação à reforma, encontramos uma maior percentagem de homens (2,86% 

para 2,27% das mulheres), tratando-se de um facto curioso uma vez que, normalmente, 

a maior esperança média de vida das mulheres faz com que beneficiem durante mais 

tempo da reforma, o que não se traduz na nossa amostra. Existe, ainda, uma diferença 

significativa em relação ao número oficial de reformadas/os no concelho de Santa Cruz, 

que poderá ter a ver com o aumento da idade da reforma que aconteceu na última 

década e, também, poderá estar relacionado com o facto de a maior parte dos 
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questionários preenchidos ter sido feito em formato online, não tendo sido possível 

chegar às pessoas mais velhas e que não acedem à internet. 

Relacionando rendimento, emprego e membros do casal, a maioria (43,48%) dos 

homens diz ter rendimentos superiores aos da cônjuge, e, por seu turno, a maioria 

(46,61%) das mulheres diz ter rendimentos inferiores aos do cônjuge. Quanto à 

dependência face à família, encontramos mais mulheres (22,53%) que se dizem 

dependentes economicamente do que homens (17,14%). Relacionando dependência 

familiar e idade, o nosso estudo aponta que as mulheres iniciam a sua relação com o 

trabalho mais cedo do que os homens (até aos 20 anos). O maior número de mulheres 

dependentes economicamente encontra-se na faixa etária dos 41 aos 60 anos (43,82%), 

sendo superior à dos homens (29,17%), que poderá estar relacionada com o facto de 

ganharem menos, estarem em condições de precariedade laboral ou desemprego, ou 

terem filhas/os a cargo.  

Curiosamente, cruzando com a variável estado civil, verificamos, no conjunto da 

nossa amostra, que os homens solteiros se mostram muito mais dependentes dos 

rendimentos de familiares (62,50%) do que as mulheres solteiras (42,70%). Já em 

relação às mulheres e aos homens casadas/os e em união de facto, os papéis invertem-

se: as mulheres casadas são mais dependentes economicamente do que os homens 

casados (47,19% versus 29,17%), acontecendo o mesmo nas uniões de facto (4,49% 

das mulheres versus 4,17% dos homens). As mulheres divorciadas também são mais 

dependentes economicamente do que os homens com o mesmo estado civil. 

Em relação à situação profissional, a maior fatia encontra-se nas/os 

desempregadas/os, e os homens desempregados são mais dependentes 

economicamente do que as mulheres (36,28% no total, 34,83% das mulheres e 41,67% 

dos homens). Na população estudantil, os homens também são mais dependentes 

economicamente do que as mulheres (25,00% dos homens versus 19,10% das 

mulheres). 

No que se refere aos direitos de parentalidade (maternidade e paternidade), a 

maioria das/os inquiridas/os com filhas/os afirmou não ter beneficiado de subsídio 

parental (72,25% no total). Esta elevada percentagem espelha a dificuldade na 

efetivação da licença parental pelas/os trabalhadoras/es, tanto do setor público como 

do privado. Para esta dificuldade podem concorrer diversos fatores, entre os quais, o 

desemprego, a precariedade e até, talvez, o desconhecimento dos direitos de 

parentalidade. 

Quanto ao tempo para cuidar de filhos e filhas, 80,49% das mulheres afirmou ter 

usufruído dos direitos de maternidade contra apenas 53,68% de homens, corroborando 
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as representações sociais em torno da hierarquia de género, em que às mulheres 

continua atribuído o papel de cuidadoras (por vezes, únicas) das crianças. Neste estudo, 

embora mais de 63,76% das mulheres tenha afirmado o usufruto do direito de aleitação, 

muitas não usufruíram deste direito. Provavelmente, existem mulheres trabalhadoras 

que prescindem do direito de aleitação devido às pressões por parte dos patrões e 

chefes, incompreensão de colegas, e mesmo medo do despedimento quando os 

vínculos contratuais são precários. 

Na direção dos diversos estudos nacionais e internacionais, a esmagadora 

maioria das mulheres afirma realizar tarefas domésticas (92,91%), assim como 93,57% 

dos homens. Se lavar a loiça é a tarefa mais partilhada entre os membros do casal, 

engomar e tratar da roupa são as que mais distanciam mulheres de homens. Se em 

relação ao tipo de tarefa, encontrámos alguma diferença, a grande distância evidencia-

se nas horas despendidas no trabalho doméstico: as mulheres despendem mais tempo 

nas tarefas domésticas (2,85h/dia) do que os homens (1,69h/dia). São, também, mais 

as mulheres (89,20%) do que os homens (87,37%) quem habitualmente acompanha os 

filhos às consultas médicas. Também na relação com a escola, enquanto 

encarregados/as de educação, são também as mães que representam maior 

percentagem nesta tarefa (93,38% versus 62,11%). 

Verificamos, ainda, que a maioria das famílias coloca as crianças pequenas em 

estabelecimentos de ensino pré-escolar, público (59,45%) ou privado (25,68%), para 

23,04% em creches, 18,06% em jardins de infância ou 40,68% em ambos. É importante 

referir que em relação às creches mais pais (28,42%) do que mães (21,25%) utilizam 

estes equipamentos para a 1ª infância, talvez denotando uma conformidade com o papel 

tradicional da mulher de ficar a cuidar (ou atribuir a outras mulheres da família o cuidar) 

de crianças pequenas. Importa salientar que 17,54% de mães e pais não coloca as 

crianças pequenas em equipamentos para a infância. Há, portanto, crianças que não 

estão a frequentar estabelecimentos de ensino pré-escolar provavelmente devido às 

dificuldades económicas, desemprego, trabalho precário e cortes nos apoios sociais às 

suas famílias. Também podemos levantar a hipótese de cada vez mais avós/avôs 

cuidarem das crianças em casa até estas terem idade para frequentar o ensino 

obrigatório. Também há que referir que muitos pais e mães que responderam a este 

inquérito já têm filhos adultos o que também pode evidenciar que deixavam os filhos 

com familiares, sendo uma prática comum numa realidade de há muitos anos atrás, uma 

vez que não existia tanta disponibilidade de creches e infantários como há hoje em dia. 

No que se refere ao cuidado de idosas/os, apenas 10,09% das/os inquiridas/os 

afirmaram ter idosas/os a cargo. Podemos levantar a hipótese de que o abandono 
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das/os idosas/os poderá dever-se à falta de condições económicas das famílias, mas 

também aos fracos apoios sociais existentes para as mesmas.  Também poderá ficar a 

dever-se a situações de grande dependência dos idosos, nomeadamente situações em 

que se encontram acamados, ou não estando, exigir muitos cuidados, o que 

impossibilita muitas vezes tê-los em casa por não terem quem cuide e forçar a família a 

colocá-los em instituições onde terão cuidados permanentemente. Já em relação à 

prestação de cuidados para familiares, é maior o número de mulheres (33,12%) do que 

de homens (21,43%) que respondeu tirar dias para esta tarefa.  

Quanto à mobilidade, as mulheres utilizam mais os transportes públicos do que 

os homens (14,68% para 5,71%). O meio de transporte preferido dos homens é o 

automóvel (77,85%), sendo que as mulheres preferem, igualmente, o automóvel 

(71,46%) mas, também, andam muito de autocarro (21,45%). Isto poderá indicar uma 

tendência “comodista” por parte dos homens e talvez porque as mulheres auferem 

menos, procurem um meio de transporte mais económico. 

A proteção social é uma área fundamental para avaliarmos a desigualdade de 

género. No estudo da UMAR, e tendo em conta a parte do universo da amostra que está 

desempregada, apenas 5,05% do total aufere subsídio de desemprego (5,06% de 

mulheres versus 5,00% de homens), sendo uma percentagem semelhante entre 

homens e mulheres. 

Beneficiários de RSI constituem uma minoria (1,87%), com maior proporção de 

mulheres (2,03% para 1,43% de homens).  

No total da amostra 5,98% respondeu beneficiar de pensões de sobrevivência, 

velhice e invalidez, com 6,33% de mulheres pensionistas para 5,00% de homens, sendo 

que as pensões por invalidez correspondem a 37,50%, seguida pelas de viuvez 

(21,88%), as de sobrevivência (18,75%) e, em último, as de velhice (15,63%). A maior 

percentagem de mulheres (40,00%) situa-se na pensão de invalidez, que pode ser 

relacionada com a média de idades da população estudada neste diagnóstico. 

No que diz respeito ao subsídio para assistência a filho/a com deficiência ou 

doença crónica, mais uma vez é notória a diferença entre mulheres e homens (6,33% 

de mulheres para 2,14% de homens), evidenciando a relação estreita entre o sexo 

feminino e o cuidado dos/as filhos/as. 

Do total das/os inquiridas/os 1,50%  beneficiam de habitação social, com ligeira 

vantagem das mulheres (1,77% vs. 0,71%). 30,00% das/os pensionistas beneficia do 

complemento solidário para idosos/as, um pouco mais para o sexo feminino (33,33%) 

do que do masculino (25,00%). 1,31% das pessoas inquiridas beneficia do subsídio por 

assistência a 3ª pessoa, sendo menos as mulheres (1,27%) do que os homens (1,43%). 
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No que se refere à saúde, outra dimensão fundamental para avaliarmos as 

desigualdades de género, diversas variáveis entraram em consideração neste 

diagnóstico. A maioria das pessoas frequenta centros de saúde públicos (77,76%), mas 

as mulheres frequentam mais do que os homens (81,52% versus 61,14%). Estes 

resultados parecem ir ao encontro do facto de que as mulheres sofrem mais de 

problemas de saúde crónicos do que os homens (40,51% versus 33,57%), corroborando 

estudos nacionais, sendo que elas sofrem mais de doenças do foro 

psicológico/psiquiátrico, nomeadamente, a depressão (13,97%) e a ansiedade 

(13,97%), de doenças respiratórias (12,23%) e de doenças oncológicas (2,62%). Já os 

homens sofrem mais de hipertensão (24,62%), de diabetes (12,31%), de doenças 

cardiovasculares (10,77%) e de doenças renais (4,62%). 

Na dimensão da cultura e desporto, temos mais homens do que mulheres que 

se dedicam a práticas culturais (62,14% vs. 59,49%). Nas práticas culturais, destacam-

se algumas diferenças de género: as mulheres na leitura (19,97% vs 14,29%) e no teatro 

(12,10% vs. 10,53%). Os homens preferem o cinema (19,17% vs. 18,22%), ir a 

concertos (17,67% vs. 16,03%), a outro tipo de espetáculos (16,17% vs 15,45%), a 

museus/exposições (11,28% vs. 10,35%) e a outras atividades (10,90% vs. 7,87%).  

Mais de metade das/os inquiridas/os respondeu não praticar qualquer atividade 

física, embora dentro dos/as praticantes de exercício e desporto, os homens estão à 

frente (60,71% vs. 41,52%). De entre as mulheres e os homens, as e os menos ativas/os 

são as/os de idade entre os 81 e os 100 anos, seguidas/os das/os dos 0 aos 20 anos. 

As razões do sedentarismo situam-se, para as mulheres, nos “outros motivos” (23,77%), 

motivos profissionais/escolares (22,%), motivos familiares (21,08%), motivos 

económicos (17,04%), doença (9,42%) e falta de instalações/oferta (5,38%). Já os 

homens abandonam por “outros motivos” (34,43%), motivos profissionais/escolares 

(18,03%), motivos económicos (13,11%), doença (13,11%), motivos familiares 

(11,48%), falta de instalações/oferta (4,92%) e idade (4,92%). 

Na dimensão da religião, 81,87% responderam ter religião (83,80% de mulheres 

para 76,43% de homens) e apenas 18,13% (23,57% de homens e 16,20% de mulheres), 

não se identifica com qualquer religião. 81,87% respondeu ser praticante da sua religião, 

estando as mulheres à frente (83,80% vs 76,43% dos homens). 

Em termos de cidadania e participação política, a maioria não exerce cargos 

públicos (85,42%), mas, em relação às/aos que exercem, os homens estão à frente 

(20,00% vs 12,66%). 87,48% não faz parte de associações, embora de entre as/os que 

participam, destacam-se os homens (17,86% para 10,63% das mulheres). Quase 

metade que trabalha no sector público não está sindicalizada (49,00%), e os homens 
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estão à frente na sindicalização (57,89% vs. 48,97% de mulheres); e a maioria que 

trabalha no sector privado também não está sindicalizada (85,60%), sendo os homens, 

mais uma vez, os mais sindicalizados (21,05% vs. 11,49% mulheres). No voluntariado, 

as mulheres estão em maioria (15,95% vs 13,57% de homens). 91,96% das/os 

inquiridas/os afirmaram exercer o seu direito de voto, com maior abstenção, embora de 

forma muito ligeira, do sexo masculino. 

Reunindo as conclusões em relação à ultima dimensão estudada, a vitimização 

por assédio sexual e a discriminação de género, salientamos que 10,84% das pessoas 

já sofreu assédio sexual no trabalho (11,65% de mulheres para 8,57% de homens); 

30,09% das/os inquiridas/os respondeu sofrer ou ter sofrido discriminação de género 

(31,86% de homens para 29,11% de mulheres). A nível profissional, 52,00% das 

mulheres  sofreu discriminação de género, seguida da discriminação pessoal (36,00%) 

e 12,02% referiu a discriminação familiar. Em relação aos homens, o contexto 

profissional é, também, o mais apontado (59,02%), seguido do pessoal (36,07%) e do 

familiar (4,92%). 

Ainda na vitimização, o nosso estudo desenvolveu mais profundamente a 

vitimização por violência doméstica. Assim, 93,27% afirmaram saber que a violência 

doméstica é um crime público (93,1% de mulheres para 92,86% de homens), a maioria 

dos/as inquiridas/os (62,99%) afirmou não ter assistido a situações de violência 

doméstica, embora mais mulheres tivessem respondido que assistiram (37,22% para 

36,43%). A grande maioria (81,87%), portanto, mesmo quem assistiu, nunca apresentou 

qualquer denúncia, apesar de mais mulheres ter denunciado casos de violência 

doméstica (18,48%) do que homens (17,14%). Inquirimos, também, sobre quem sofre 

ou sofreu de vitimização por violência doméstica, 16,82% do total das pessoas inquiridas 

disse já ter sofrido e 0,94% diz estar a sofrer violência doméstica, sendo que a 

percentagem de mulheres vítimas de violência doméstica é superior à dos homens 

(18,48% vs. 12,14% que já sofreu e 1,27% vs. 0,00% que sofre). 50,00% das crianças 

assistiu a cenas de violência doméstica, sendo proporcional entre os dois sexos.  

Neste estudo, apercebemo-nos de que uma parte da população estudada não 

se sentiu confortável no preenchimento do nosso instrumento de pesquisa, não 

compreendendo até que ponto seria útil para conhecer a realidade sociológica em Santa 

Cruz no que diz respeito à Igualdade de Género. Como tal, consideramos ser importante 

apostar em mais estudos deste género, assim como na formação e informação das 

pessoas, para que compreendam até que ponto a desigualdade de género afeta as suas 

vidas. Este estudo é representativo, sobretudo, da classe média e de média idade de 

Santa Cruz.  
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Diversas questões podem ser colocadas por este estudo, que poderão ser 

aprofundadas em estudos futuros, assim como ser alvo de ações de formação e 

informação, e suscitar debate na sociedade madeirense. São as seguintes: 

• a maior precariedade das mulheres no trabalho que, apesar de serem em 

maioria com contratos a termo, têm rendimentos mais baixos; 

• a discriminação salarial entre mulheres e homens; 

• a situação de mulheres a trabalharem por conta própria; 

• as diferenças entre o emprego no setor público e no setor privado; 

• o limiar do risco de pobreza e consequências sociais; 

• a dependência face aos rendimentos dos familiares; 

• o abandono e solidão das/os idosas/os; 

• o acesso ao subsídio de desemprego e às diversas prestações sociais; 

• o cumprimento dos direitos da maternidade e da paternidade; 

• a razão por que quase 18% das famílias não colocar as crianças 

pequenas em equipamentos para a primeira infância; 

• a realidade da violência doméstica sobre as mulheres; 

• a realidade da violência doméstica entre casais LGBTIQ+; 

• a realidade da violência doméstica sobre as crianças, enquanto vítimas 

diretas e indiretas. 

 

Como síntese final, este diagnóstico permitiu esquiçar um retrato das 

desigualdades de género em Santa Cruz que ainda se revelam significativas. 

Podemos salientar que os resultados do estudo da UMAR apontam para uma 

maior tendência para a precariedade nos vínculos contratuais com as mulheres, mais 

tempo despendido nas tarefas domésticas, uma maior precocidade no início da relação 

laboral, iniciando o trabalho pago fora do lar mais jovens. 

O estudo da UMAR indica também que o maior número de mulheres 

dependentes economicamente face aos rendimentos familiares encontra-se na faixa 

etária dos 41 aos 60 anos. Também, pelos dados obtidos neste estudo, é notória uma 

menor proteção social no que diz respeito às mulheres desempregadas, que, apesar de 

serem menos nos números oficiais, são mais dependentes dos rendimentos dos 

familiares do que os homens desempregados. 

Mais ainda, podemos identificar um certo “individualismo” no sexo masculino, 

com menos tempo despendido a cuidar de idosos/as, familiares doentes, 

acompanhamento dos/as filhas/os a consultas médicas ou no trabalho escolar e mesmo 

quando respondem acerca dos motivo do abandono de atividade física ou de exercício.  
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Em termos de cidadania e participação política, a diferença percentual entre 

homens e mulheres em cargos públicos, em Santa Cruz é de cerca de 12%, sendo 

indicativa da existência de estereótipos, discriminação de género e desvalorização das 

capacidades das mulheres no que diz respeito à ocupação de cargos públicos. 

Destaca-se ainda que 16,82% do total das pessoas inquiridas disse já ter sofrido 

e 0,94% diz estar a sofrer violência doméstica, sendo que a percentagem de mulheres 

vítimas de violência doméstica é superior à dos homens (18,48% vs. 12,14% que já 

sofreu e 1,27% vs. 0,00% que sofre), o que é de salientar pela abertura que isso significa 

no sentido de partilhar a sua experiência de vitimização. 

 

Segue-se uma síntese de algumas conclusões deste estudo: 

➢ As mulheres, em Santa Cruz, têm mais precariedade no trabalho e na 

vida; 

➢ 3,86% das trabalhadoras ganham 400€ ou menos, e 0,96% das 

trabalhadoras dizem não receber qualquer rendimento, por mês com uma 

jornada de trabalho, em média de 6,91h/dia e de 5,06 dias/semana; 

➢ As mulheres são a maioria das famílias monoparentais; 

➢ 35,95% das desempregadas e 45,84% dos desempregados estão 

completamente dependentes dos apoios familiares, pois não têm 

qualquer rendimento; 

➢ As mulheres gastam mais 1,16 horas nas tarefas domésticas (2,85 horas 

diárias vs. 1,69 horas diárias para os homens); 

➢ As mulheres acompanham mais as/os filhas/os ao médico; 

➢ As mulheres são mais frequentemente encarregadas de educação; 

➢ As mulheres despendem mais tempo a cuidar das/os doentes e das/os 

idosas/os; 

➢ As mulheres utilizam mais os transportes públicos que os homens; 

➢ As mulheres frequentam mais os centros de saúde públicos; 

➢ As mulheres exercem mais voluntariado; 

➢ As mulheres exercem mais o direito de voto; 

➢ As mulheres sofrem mais assédio sexual no trabalho; 

➢ As mulheres são a maioria das vítimas de violência doméstica. 

 

Realçamos o facto de, tendo em conta os dados obtidos neste estudo, existir 

partilha das responsabilidades familiares por parte dos homens, seja nas tarefas 

domésticas, como no acompanhamento dos filhos ao médico e à escola. É também de 
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realçar a existência de uma percentagem significativa de homens que se diz vítima de 

assédio sexual, discriminação de género (sendo este valor superior ao das mulheres) e 

de violência doméstica, que deve merecer mais atenção no trabalho a desenvolver 

futuramente. 

É de salientar que o estudo da UMAR é pioneiro em Santa Cruz e o segundo 

feito a nível regional (feito no Funchal, em 2015), e indica uma necessidade premente 

de realizar mais estudos sociológicos na Região Autónoma da Madeira, assim como 

divulgar mais informação acerca de áreas fundamentais da igualdade de género. 

Temos que referir que a recolha de dados para este estudo foi feita antes da 

pandemia COVID-19, sendo que esta poderá ter agravado ainda mais as desigualdades 

entre mulheres e homens, assim como o desemprego, a pobreza e outros. Seria 

interessante realizar um novo estudo pós-pandemia, de forma a perceber o impacto 

social da mesma. Consideramos também importante a realização de um estudo 

específico para auscultar a população mais idosa, pouco representada neste 

diagnóstico. 

Finalmente, podemos concluir que, em Santa Cruz, estamos ainda muito 

distantes de uma verdadeira igualdade entre mulheres e homens, nos vários níveis da 

sociedade, ou seja, na família, no trabalho, na política, no associativismo e a nível 

pessoal, sendo, por isso, necessário continuar este estudo com trabalho no terreno, 

para que se mantenha uma intervenção permanente e ativa para que a igualdade de 

género comece a fazer parte da agenda local de intervenção, para haver uma mudança 

de mentalidades. A realidade aqui retratada só poderá mudar com a participação de 

Mulheres e Homens mais livres e mais humanos, no caminho de uma verdadeira 

Igualdade de Género. 
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