
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União de Mulheres Alternativa e Resposta 

Diagnóstico Social 
pela Igualdade de 
Género no Funchal 
Região Autónoma da Madeira 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA  

 

Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal  

 

Janeiro 2016 

 

 

Autoria/Técnica Responsável:  Joana Martins  

 

Consultoria Técnica:  Maria Viegas  

 

Colaboração na Revisão:  Maria José Magalhães  

 

Restante Equipa Técnica: Guida Vieira, Assunção Bacanhim, Fátima Fernandes  

 

 

União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000  

9º andar do Auto Silo  

9000-011 Funchal  

Tel.: 291 605 941  

E-mail: umar.madeira@yahoo.com   



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
3 

Índice 

 

Agradecimentos ..............................................................................................................13 

Introdução .......................................................................................................................14 

1. Enquadramento ..........................................................................................................17 

1.1 A necessidade de uma intervenção municipal no concelho do Funchal nas 

questões da igualdade de género ..........................................................................17 

1.2 Contexto político e legislativo .................................................................................18 

1.3 Enquadramento demográfico do concelho do Funchal ..........................................21 

2. Metodologia ................................................................................................................24 

3. Diagnóstico social pela igualdade de género no Funchal ..........................................26 

3.1 Demografia ..............................................................................................................26 

3.2 Educação .................................................................................................................35 

3.3 Trabalho e Rendimentos .........................................................................................42 

3.4 Maternidade e Paternidade ....................................................................................63 

3.5 Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal ................................................67 

3.6 Mobilidade ..............................................................................................................75 

3.7 Proteção social ........................................................................................................77 

3.8 Saúde .......................................................................................................................85 

3.9 Cultura e Desporto ..................................................................................................89 

3.10 Religião ..................................................................................................................95 

3.11 Cidadania e Participação Política ..........................................................................98 

3.12 Assédio Sexual, Discriminação de Género e Violência Doméstica .....................105 

Conclusões .....................................................................................................................118 

Bibliografia ....................................................................................................................130 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
4 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

CAOP - Carta Administrativa Oficial de Portugal 

CEE - Comunidade Económica Europeia 

CIDM - Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres 

CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género  

CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

CMF - Câmara Municipal do Funchal 

DREM - Direção Regional de Estatística da Madeira 

Eurostat - Gabinete de Estatísticas da União Europeia 

FRA - Fundamental Rights Agency 

ICM - Imaculado Coração de Maria 

IEM - Instituto de Emprego da Madeira 

IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira 

IAS - Indexante de Apoios Sociais 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

INS - Inquérito Nacional de Saúde 

NR - Não Respondeu 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

ONG - Organização Não Governamental 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PISA - Programme for International Student Assessment 

PMI - Plano Municipal para a Igualdade 

RAM - Região Autónoma da Madeira 

RSI - Rendimento Social de Inserção 

SS - Segurança Social 

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta 

 

 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
5 

Índice de Figuras 

Figura 1: Freguesias do Município do Funchal ................................................................... 21 

Figura 2: Variação da População Residente no Funchal, por Freguesia, entre 2001 e 2011 

 ......................................................................................................................................... 22 

Figura 3: Pirâmide etária do concelho do Funchal segundo Censos 2011 ........................... 23 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Distribuição da amostra por sexo ...................................................................... 26 

Gráfico 2: Distribuição de mulheres e homens por faixas etárias ....................................... 28 

Gráfico 3: Distribuição de mulheres e homens por estado civil .......................................... 29 

Gráfico 4: Distribuição de mulheres e homens por freguesia do Funchal ........................... 31 

Gráfico 5: Famílias com e sem filhas/os no total da amostra ............................................. 33 

Gráfico 6: Mulheres e homens com e sem filhas/os .......................................................... 33 

Gráfico 7: Distribuição de mulheres e homens por tipo de família ..................................... 34 

Gráfico 8: Famílias monoparentais e estado civil ............................................................... 34 

Gráfico 9: Estudantes no total da amostra ........................................................................ 35 

Gráfico 10: Distribuição de estudantes por sexo................................................................ 35 

Gráfico 11: Habilitações escolares por sexo ....................................................................... 37 

Gráfico 12: Faixas etárias das mulheres e homens sem escolaridade................................. 38 

Gráfico 13: Tipos de estabelecimento de ensino frequentados por sexo ........................... 39 

Gráfico 14: Trabalhadoras/es estudantes .......................................................................... 41 

Gráfico 15: Distribuição de mulheres e homens por situação profissional ......................... 42 

Gráfico 16: Distribuição por setor de trabalho do total da amostra ................................... 44 

Gráfico 17: Distribuição de trabalhadoras/es por setor de trabalho .................................. 45 

Gráfico 18: Distribuição de trabalhadoras/es por vínculo contratual ................................. 47 

Gráfico 19: Formação profissional contínua por sexo ........................................................ 49 

Gráfico 20: Responsabilidades de chefia por sexo ............................................................. 50 

Gráfico 21: Quantidade de tarefas executadas por trabalhadoras/es ................................ 51 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
6 

Gráfico 22: Escalões de rendimentos por sexo .................................................................. 52 

Gráfico 23: Escalões de rendimentos das/os reformadas/os ............................................. 54 

Gráfico 24: Escalões de rendimentos das/os trabalhadoras/es .......................................... 55 

Gráfico 25: Trabalhadoras/es com rendimentos iguais ou inferiores a 400€ mensais 

distribuídas/os por vínculo contratual ............................................................................... 56 

Gráfico 26: Rendimentos entre casais ............................................................................... 58 

Gráfico 27: Dependência de rendimentos de familiares por sexo ...................................... 58 

Gráfico 28: Dependência de rendimentos de familiares por sexo e faixas etárias .............. 60 

Gráfico 29: Dependência de rendimentos de familiares por sexo e estado civil ................. 61 

Gráfico 30: Dependência de rendimentos de familiares por sexo e situação profissional... 62 

Gráfico 31: Beneficiárias/os de subsídio de maternidade e paternidade ........................... 64 

Gráfico 32: Usufruto dos direitos de maternidade e paternidade ...................................... 65 

Gráfico 33: Usufruto de dias para nascimento das/os filhas/os por sexo ........................... 66 

Gráfico 34: Usufruto do direito de amamentação ............................................................. 66 

Gráfico 35: Partilha de tarefas domésticas no total da amostra ......................................... 67 

Gráfico 36: Partilha de tarefas domésticas por sexo .......................................................... 68 

Gráfico 37: Tarefas domésticas partilhadas pelas mulheres............................................... 68 

Gráfico 38: Tarefas domésticas partilhadas pelos homens ................................................ 68 

Gráfico 39: Acompanhamento das/os filhas/os a consultas médicas ................................. 70 

Gráfico 40: Mães e pais com filhas/os a frequentar creches e jardins de infância .............. 71 

Gráfico 41: Setores das creches e jardins de infância......................................................... 72 

Gráfico 42: Encarregadas/os de educação ......................................................................... 73 

Gráfico 43: Mulheres e homens com idosas/os a cargo ..................................................... 74 

Gráfico 44: Trabalhadoras/es que costumam tirar dias para cuidar de familiares doentes 74 

Gráfico 45: Utilização de transportes públicos por sexo .................................................... 75 

Gráfico 46: Meios de transporte mais utilizados por sexo ................................................. 76 

Gráfico 47: Beneficiárias/os do subsídio de desemprego ................................................... 78 

Gráfico 48: Beneficiárias/os do rendimento social de inserção .......................................... 79 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
7 

Gráfico 49: Beneficiárias/os de pensões ............................................................................ 80 

Gráfico 50: Beneficiárias/os de pensões de sobrevivência, velhice e invalidez ................... 80 

Gráfico 51: Beneficiárias/os do do subsídio para assistência a filha/o com deficiência ou 

doença crónica .................................................................................................................. 82 

Gráfico 52: Beneficiárias/os de habitação social ................................................................ 83 

Gráfico 53: Beneficiárias/os do complemento solidário para idosas/os ............................. 84 

Gráfico 54: Beneficiárias/os do subsídio por assistência a 3ª pessoa ................................. 84 

Gráfico 55: Frequência de centros de saúde públicos do Funchal por sexo ........................ 85 

Gráfico 56: Distribuição das/os utentes pelos centros de saúde públicos do Funchal ........ 87 

Gráfico 57: Existência de problemas de saúde crónicos por sexo ....................................... 88 

Gráfico 58: Tipos de problemas de saúde crónicos por sexo .............................................. 88 

Gráfico 59: Frequência de bibliotecas públicas do Funchal por sexo .................................. 89 

Gráfico 60: Distribuição das/os utentes pelas diferentes bibliotecas públicas do Funchal .. 90 

Gráfico 61: Prática de atividades culturais por sexo........................................................... 90 

Gráfico 62: Frequência das diversas atividades culturais por sexo ..................................... 91 

Gráfico 63: Prática de atividades físicas/desportivas por sexo ........................................... 92 

Gráfico 64: Prática de atividades físicas/desportivas por sexo e faixas etárias ................... 93 

Gráfico 65: Nível das atividades físicas/desportivas por sexo ............................................ 93 

Gráfico 66: Motivos de abandono das atividades físicas/desportivas por sexo .................. 94 

Gráfico 67: Presença de religião por sexo .......................................................................... 95 

Gráfico 68: Distribuição de mulheres e homens por religião .............................................. 96 

Gráfico 69: Praticantes de religião por sexo ...................................................................... 97 

Gráfico 70: Exercício de cargos públicos por sexo .............................................................. 98 

Gráfico 71: Associativismo por sexo .................................................................................. 99 

Gráfico 72: Voluntariado por sexo ................................................................................... 100 

Gráfico 73: Sindicalização por sexo ................................................................................. 101 

Gráfico 74: Sindicalização de trabalhadoras/es por conta de outrem .............................. 102 

Gráfico 75: Sindicalização de trabalhadoras/es do setor público ..................................... 102 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
8 

Gráfico 76: Sindicalização de trabalhadoras/es do setor privado ..................................... 103 

Gráfico 77: Exercício do direito de voto por sexo ............................................................ 104 

Gráfico 78: Assédio sexual no trabalho no total da amostra ............................................ 106 

Gráfico 79: Assédio sexual no trabalho por sexo ............................................................. 106 

Gráfico 80: Discriminação de género no total da amostra ............................................... 107 

Gráfico 81: Discriminação de género por sexo ................................................................. 107 

Gráfico 82: Contexto da discriminação de género por sexo ............................................. 108 

Gráfico 83: Conhecimento de violência doméstica como crime público por sexo ............ 109 

Gráfico 84: Ter assistido a violência doméstica por sexo ................................................. 110 

Gráfico 85: Ter denunciado casos de violência doméstica por sexo ................................. 110 

Gráfico 86: Ter sofrido/sofrer violência doméstica no total da amostra .......................... 112 

Gráfico 87: Ter sofrido/sofrer violência doméstica por sexo ............................................ 112 

Gráfico 88: Tipos de violência doméstica por sexo .......................................................... 113 

Gráfico 89: Quem exerce/exerceu violência doméstica sobre as mulheres ...................... 113 

Gráfico 90: Quem exerce/exerceu violência doméstica sobre os homens ........................ 114 

Gráfico 91: Vítimas de VD com filhas/os menores que assistiram a VD ............................ 115 

Gráfico 92: Pessoas com filhas/os que sofreram VD no total da amostra......................... 116 

Gráfico 93: Vítimas de VD com filhas/os que também sofreram VD no total ................... 116 

Gráfico 94: Vítimas de VD com filhas/os que também sofreram VD ................................ 116 

Gráfico 95: Vítimas de VD com filhas/os que também sofreram VD por tipo de VD ......... 117 

Índice de Quadros 

Quadro 1: Caracterização da amostra por sexo  ................................................................ 26 

Quadro 2: Idade média das mulheres, homens e total da amostra .................................... 27 

Quadro 3: Distribuição da amostra por sexo e faixas etárias ............................................. 27 

Quadro 4: Distribuição da amostra por sexo e estado civil ................................................ 28 

Quadro 5: Distribuição da amostra por sexo e freguesias do Funchal ................................ 30 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
9 

Quadro 6: Média de pessoas por agregado familiar para as mulheres, homens e total da  

amostra ............................................................................................................................ 31 

Quadro 7: Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de filhas/os .................... 32 

Quadro 8: Média de filhas/os para as mulheres, homens e total da amostra..................... 32 

Quadro 9: Distribuição da amostra por sexo, estudantes e não estudantes ....................... 35 

Quadro 10: Distribuição da amostra por sexo e habilitações escolares .............................. 36 

Quadro 11: Distribuição da amostra por sexo e tipos de estabelecimentos de ensino ....... 39 

Quadro 12: Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de trabalhadoras/es  

estudantes ........................................................................................................................ 40 

Quadro 13: Distribuição da amostra por sexo e situação profissional ................................ 42 

Quadro 14: Distribuição das/os trabalhadoras/es por setor de trabalho ........................... 44 

Quadro 15: Distribuição das/os trabalhadoras/es por vínculo contratual .......................... 46 

Quadro 16: Média de horas de trabalho diárias e dias por semana para trabalhadoras/es e 

total da amostra ............................................................................................................... 47 

Quadro 17: Distribuição das/os trabalhadoras/es com ou sem de formação profissional  

contínua............................................................................................................................ 48 

Quadro 18: Distribuição das/os trabalhadoras/es com ou sem responsabilidades de chefia

 ......................................................................................................................................... 49 

Quadro 19: Distribuição das/os trabalhadoras/es por quantidade de tarefas executadas.. 50 

Quadro 20: Distribuição da amostra por sexo e escalões de rendimentos ......................... 51 

Quadro 21: Distribuição das/os reformadas/os por escalões de rendimentos ................... 53 

Quadro 22: Distribuição das/os trabalhadoras/es por escalões de rendimentos ................ 54 

Quadro 23: Distribuição das/os trabalhadoras/es com rendimentos <400€ mensais por 

vínculo contratual ............................................................................................................. 55 

Quadro 24: Média de horas de trabalho diárias e dias por semana para trabalhadoras/es 

com rendimentos <400€ mensais ...................................................................................... 57 

Quadro 25: Distribuição das mulheres e homens casadas/os e em união de facto por 

rendimentos superiores, inferiores ou iguais aos da/o cônjugue ....................................... 57 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
10 

Quadro 26: Distribuição da amostra por sexo e com ou sem dependência de  

rendimentos de familiares ................................................................................................ 58 

Quadro 27: Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares por sexo e 

faixas etárias ..................................................................................................................... 59 

Quadro 28: Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares por sexo e 

estado civil  ....................................................................................................................... 60 

Quadro 29: Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares por sexo e 

situação profissional ......................................................................................................... 61 

Quadro 30: Distribuição de mães e pais que beneficiaram ou não do subsídio de 

maternidade e paternidade .............................................................................................. 63 

Quadro 31: Distribuição de mães e pais que usufruiram ou não dos direitos de 

maternidade e paternidade .............................................................................................. 64 

Quadro 32: Distribuição de mães e pais que usufruiram ou não dos dias para o nascimento  

das/os filhas/os ................................................................................................................. 65 

Quadro 33: Distribuição de mães que usufruiram ou não do direito de amamentação  ..... 66 

Quadro 34: Distribuição da amostra por sexo e partilha ou não de tarefas domésticas  .... 67 

Quadro 35: Média de horas diárias gastas nas tarefas domésticas para mulheres, homens e 

total da amostra ............................................................................................................... 69 

Quadro 36: Distribuição de mães e pais que acompanham ou não as/os filhas/os a 

consultas médicas ............................................................................................................. 69 

Quadro 37: Distribuição das mães e pais com filhas/os a frequentar creche, jardim de  

infância ou nenhum estabelecimento de educação pré-escolar ........................................ 70 

Quadro 38: Distribuição da frequência de estabelecimentos de educação pré-escolar pelo  

setor a que pertencem ...................................................................................................... 71 

Quadro 39: Distribuição de mães e pais que são ou não encarregadas/os de educação .... 72 

Quadro 40: Distribuição da amostra por sexo e ter ou não idosas/os a cargo .................... 73 

Quadro 41: Distribuição das/os trabalhadoras/es por tirar ou não dias de trabalho para 

cuidar de familiares doentes ............................................................................................. 74 

Quadro 42: Distribuição da amostra por sexo e utilização ou não de transportes públicos 75 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
11 

Quadro 43: Distribuição das/os desempregadas/os pelo benefício ou não do subsídio de  

desemprego ...................................................................................................................... 77 

Quadro 44: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do rendimento social de 

inserção ............................................................................................................................ 78 

Quadro 45: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não de pensões ................... 79 

Quadro 46: Distribuição das/os pensionistas por tipo de pensão (sobrevivência, velhice 

 e invalidez ........................................................................................................................ 80 

Quadro 47: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do subsídio para 

assistência a filha/o com deficiência ou doença crónica .................................................... 81 

Quadro 48: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não de habitação social ....... 82 

Quadro 49: Distribuição da amostra (>66 anos de idade) por sexo e benefício ou não do 

complemento solidário para idosas/os .............................................................................. 83 

Quadro 50: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do subsídio por 

assistência a 3ª pessoa ...................................................................................................... 84 

Quadro 51: Distribuição da amostra por sexo e frequência ou não de centros de saúde 

públicos do concelho do Funchal ...................................................................................... 85 

Quadro 52: Distribuição das/os utentes pelos centros de saúde públicos do concelho do 

Funchal ............................................................................................................................. 86 

Quadro 53: Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de problemas de saúde  

crónicos ............................................................................................................................ 87 

Quadro 54: Distribuição da amostra por sexo e frequência ou não de bibliotecas públicas 

do concelho do Funchal .................................................................................................... 89 

Quadro 55: Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades culturais  ..... 90 

Quadro 56: Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades 

físicas/desportivas ............................................................................................................ 91 

Quadro 57: Distribuição das/os praticantes de atividades físicas/desportivas pelas faixas 

etárias ............................................................................................................................... 92 

Quadro 58: Distribuição da amostra por sexo e presença ou não de religião ..................... 95 

Quadro 59: Distribuição das pessoas com religião pelas diversas religiões ........................ 96 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
12 

Quadro 60: Distribuição de pessoas com religião que são ou não praticantes ................... 97 

Quadro 61: Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não de cargos públicos ......... 98 

Quadro 62: Distribuição da amostra por sexo e fazer parte ou não de associações ........... 99 

Quadro 63: Distribuição da amostra por sexo e fazer ou não voluntariado ...................... 100 

Quadro 64: Distribuição da amostra por sexo e inscrição ou não em sindicatos .............. 100 

Quadro 65: Distribuição das/os trabalhadoras/es por conta de outrem pela inscrição  

ou não em sindicatos ...................................................................................................... 101 

Quadro 66: Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor público pela inscrição ou não 

em sindicatos  ................................................................................................................. 102 

Quadro 67: Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor privado pela inscrição ou não 

em sindicatos .................................................................................................................. 103 

Quadro 68: Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não do direito de voto........ 103 

Quadro 69: Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido ou não assédio sexual no  

trabalho .......................................................................................................................... 105 

Quadro 70: Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido ou não discriminação de género

 ....................................................................................................................................... 106 

Quadro 71: Distribuição da amostra por sexo e ter conhecimento ou não que a  

violência doméstica é um crime público .......................................................................... 108 

Quadro 72: Distribuição da amostra por sexo e ter assistido ou não a violência  

doméstica ....................................................................................................................... 109 

Quadro 73: Distribuição da amostra por sexo e ter denunciado ou não casos de  

violência doméstica ........................................................................................................ 110 

Quadro 74: Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido/sofrer ou não violência  

doméstica  ...................................................................................................................... 111 

Quadro 75: Distribuição das vítimas de violência doméstica por sexo com filhas/os 

menores que assistiram ou não a cenas de violência doméstica ...................................... 114 

Quadro 76: Distribuição das vítimas de violência doméstica por sexo com filhas/os que 

também sofreram ou não violência doméstica ................................................................ 115 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
13 

Agradecimentos 

A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira agradece, em primeiro 

lugar, a toda a equipa técnica que tornou possível a execução deste trabalho, 

nomeadamente à Joana Martins, por todo o empenho como técnica responsável pelo 

diagnóstico, à Maria Viegas pela disponibilidade e apoio como consultora técnica, à 

Maria José Magalhães pela indispensável colaboração na revisão do relatório, à Guida 

Vieira pela coordenação do projeto e contributos para o mesmo, à Assunção Bacanhim 

pelos contributos para o relatório e todo o trabalho contabilístico, e à Fátima 

Fernandes pelo fundamental apoio administrativo e logístico. 

 

Gostaríamos de agradecer a todas as associadas da UMAR que colaboraram connosco 

neste diagnóstico, assim como a todas as pessoas em nome individual que 

preencheram os questionários em formato papel ou online. Por todo o empenho, 

fazemos um agradecimento especial a Ricardo Gouveia, Madalena Nunes, vereadora 

da CMF, Conceição Pereira, Rute Fabíola, São Pereira, Graça Freitas e Mariana 

Bettencourt. 

 

A UMAR Madeira agradece ainda a todas as entidades que colaboraram na 

distribuição, preenchimento e recolha dos questionários: Câmara Municipal do 

Funchal; Juntas de Freguesia de São Martinho, Santo António, Imaculado Coração de 

Maria, Santa Maria Maior, São Pedro, São Gonçalo e São Roque; Empresa Municipal 

SociohabitaFunchal; Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal “Garouta 

do Calhau”; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola Secundária 

Jaime Moniz; Associação Presença Feminina; Associação de Solidariedade Social 

Centro da Mãe; Sindicato dos Enfermeiros; Sindicato dos Professores da Madeira; 

Bloco de Esquerda; Partido Socialista. 

 

Um agradecimento especial à Manuela Tavares, pelo apoio entusiástico para com o 

nosso trabalho. 

 

A todas e a todos, muito obrigada pela colaboração na concretização deste Diagnóstico 

Social pela Igualdade de Género no Funchal. 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
14 

Introdução 

Numa aventura de produção de conhecimento relevante acerca das desigualdades de 

género na cidade do Funchal, a UMAR Madeira colocou mãos à obra para 

compreender melhor a realidade social do nosso concelho. 

Cada vez mais, os municípios portugueses são chamados a ter uma participação ativa 

na diminuição da desigualdade de género (Monteiro, 2015), quer através dos Planos 

Municipais para a Igualdade e respetivas medidas, quer através 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:  

 

“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”.  

 

Assim, o objeto de estudo deste Diagnóstico consistiu na procura da realização de um 

retrato sociológico do Funchal, 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 o nosso 

concelho. Destina-se, por isso, a toda a população Funchalense que tiver interesse em 

conhecer o estado das desigualdades de género na cidade, para refletir acerca das suas 

causas e poder participar ativa e informadamente no desenvolvimento social do 

concelho. Destina-se também 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. Vai 

também ao encontro de necessidades de diversas/os profissionais de áreas tão 

diversas como o trabalho, a proteção e segurança social, o direito, a psicologia. 
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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 no Funchal.  

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.  

Poderíamos ter escolhido outras temáticas, e as variáveis correspondentes, no 

entanto, pensamos que, em relação às desigualdades de género, estas constituem as 

dimensões fundamentais.  

Omitimos do questionário a orientação sexual propositadamente, tendo em conta que 

este é o primeiro estudo sobre as questões da igualdade de género, sendo o primeiro 

diagnóstico social no âmbito da igualdade de género feito na Região Autónoma da 

Madeira. Estamos a percorrer caminho novo. Este constitui o primeiro de (esperamos) 

outros trabalhos para melhor conhecer a nossa realidade. 

A metodologia, explicada detalhadamente no capítulo 2 deste documento, assentou 

na administração direta de um questionário à população funchalense, tendo reunido 

uma amostra final de 500 respondentes. Nortearam-nos princípios de rigor, clareza e 

vontade de produzir conhecimento útil.  

Na concretização do estudo, tivemos o apoio e colaboração de diversas entidades e 

organizações, associações, centros comunitários e pessoas dos vários quadrantes da 

sociedade funchalense, que constam da lista de agradecimentos no início deste 

Relatório. Importa referir que a UMAR realizou este estudo sem a colaboração da 

maioria dos sindicatos da Região Autónoma da Madeira, assim como de várias escolas, 

associações patronais, e três juntas de freguesia do concelho, apesar de termos 

solicitado essa colaboração atempadamente. 

A estrutura deste relatório está organizada em sete secções, sendo que a seguir 

descrevemos o enquadramento do estudo, que inclui, como primeiro ponto uma 
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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 do Funchal. 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 

 

1.1 A necessidade de uma intervenção municipal no concelho do Funchal nas 

questões da igualdade de género 

Só a partir da tomada de posse da atual vereação, que teve lugar em Outubro de 2013, 

é que o Município do Funchal começou a preocupar-se com as questões da Igualdade 

de Género. 

Embora as vereações anteriores tivessem desenvolvido alguns programas sociais, nos 

locais com maior densidade populacional do concelho do Funchal, os mesmos não 

tiveram como fio condutor as questões da Igualdade de Género e, por isso mesmo, 

não foi desenvolvido trabalho específico nesta área. 

A partir de Março de 2013, o Município nomeou uma Conselheira para a Igualdade, e 

assinou um Protocolo com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 

com vista à elaboração de um Plano Municipal para a Igualdade, iniciando, assim, um 

trabalho, que tem vindo a ser desenvolvido, com várias ações, versando temáticas 

relacionadas com a igualdade e a não  discriminação de género. 

Na prática, o Município do Funchal foi construindo um Plano Municipal para a 

Igualdade, cujo lema é “Caminhando para a Igualdade”. A elaboração do Projeto de 

Plano foi feita sempre com a consciência que faltava um diagnóstico mais profundo da 

situação da igualdade de género no concelho do Funchal, pois estavam apenas 

disponíveis os dados estatísticos gerais e a caracterização interna dos recursos 

humanos do Município.  

Foi a partir desta necessidade que surgiu o Projeto Municipal apresentado pela UMAR, 

para que, em 2015, fosse desenvolvido um trabalho que levasse à elaboração do 

Diagnóstico da Igualdade de Género no Funchal, sobretudo ao nível Social. 

Pretendíamos que este diagnóstico fosse feito com a colaboração de várias entidades 

do concelho do Funchal, por forma a conseguirmos resultados o mais possível 

abrangentes e próximos da realidade. 

Temos plena consciência 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 
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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 do Funchal, do ponto de vista social, e o resultado 

final deste trabalho julgamos ser um bom instrumento para ajudar numa intervenção 

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

realidade. 

 

1.2 Contexto político e legislativo 

A Igualdade de Género, enquanto igualdade entre Mulheres e Homens, significa a 

visibilidade do poder e da participação, entre Mulheres e Homens, em todas as esferas 

da vida pública e privada. 

A Igualdade entre Mulheres e Homens constitui um aspeto essencial da dignidade da 

pessoa humana, que é consagrada no artigo 1º da Constituição da República 

Portuguesa, devendo ser promovida pelo Estado como tarefa fundamental. 

A Igualdade entre Mulheres e Homens é igualmente uma missão da União Europeia, 

constituindo um princípio fundamental do direito comunitário consagrado em vários 

artigos do Tratado da Comunidade Europeia. 

Apesar de todas estas disposições e compromissos legais nacionais e internacionais, a 

Igualdade de Género é, ainda, um objetivo a prosseguir nos diversos quadrantes 

sociais, assumindo particular preocupação na área do trabalho e do emprego. 

O princípio da igualdade entre Mulheres e Homens, em matéria de trabalho e de 

emprego, implica o direito a igual acesso ao trabalho e ao emprego, à formação 

profissional, 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. Estes são os princípios consagrados na legislação laboral portuguesa, 

nomeadamente, no Código de Trabalho. 
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Portugal ainda está muito longe de atingir plenamente estes objetivos, embora se 

tivesse conseguido alguns avanços importantes nas últimas décadas. 

A União Europeia tem promovido, ao longo de meio século, o objetivo da Igualdade de 

tratamento entre Mulheres e Homens. O Tratado assinado em Roma, no ano de 1957, 

pelos Países fundadores, já consagrou a igualdade de remuneração entre Mulheres e 

Homens para o mesmo trabalho. 

Desde então, a CEE cresceu e tornou-se numa União Europeia com 28 Estados 

Membros. Com o tempo, evoluíram os direitos das Mulheres e dos Homens em 

matéria de Igualdade de tratamento e de não discriminação. 

Atualmente, a legislação comunitária sobre a Igualdade de Género constitui um pilar 

central da política de Igualdade de oportunidades na Europa. Foram adotadas várias 

diretivas Europeias no domínio da Igualdade de tratamento entre Mulheres e Homens, 

que são juridicamente vinculativas para os Estados Membros, na medida em que estes 

têm que transpor esta legislação comunitária para o seu direito nacional, além de 

outros instrumentos publicados. 

A legislação abrange um amplo leque de temas, desde o acesso ao emprego, as 

condições de trabalho e a remuneração aos regimes de segurança social, ao trabalho 

independente e à proteção das mulheres grávidas e puérperas. 

No seu conjunto, estes instrumentos constituem uma base sólida e abrangente para 

garantir o respeito pelo princípio da não discriminação. Dão às Cidadãs e aos Cidadãos 

que se sentem lesadas/os nos seus direitos a possibilidade de recorrer aos tribunais 

nacionais. 

 

Os Planos Nacionais para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação 

 

Os vários Planos Nacionais para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação 

têm sido o instrumento de políticas públicas de promoção da Igualdade e enquadram-

se nos 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, designadamente a estratégia para a Igualdade entre Mulheres e 

Homens 2010-2015 e a Estratégia da União Europeia para o emprego e o crescimento 
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sustentável e inclusivo, e ainda, a imprescindibilidade da adoção do mainstreaming 

(transversalização) de género, que deverá encontrar a sua tradução nos programas 

nacionais elaborados por cada Estado Membro. 

O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação (2014-

2017) pretende afirmar a Igualdade como fator de competitividade e 

desenvolvimento, numa tripla abordagem. Por um lado, o reforço da transversalização 

da dimensão de género, como requisito de boa governação, de modo a garantir a sua 

integração em todos os domínios da atividade pública e da realidade social, para se 

construir uma cidadania plena nas esferas pública e privada. Por outro, a conjugação 

desta estratégia com ações específicas, incluindo ações positivas, destinadas a 

ultrapassar as desigualdades que afetam as Mulheres em particular. E ainda a 

introdução da perspetiva de género em todas as áreas de discriminação, prestando um 

olhar particular aos diferentes impactos desta junto dos Homens e das Mulheres. 

Os Municípios que promovam a Igualdade de Género e a Cidadania 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 do Plano, fazer a passagem 

da Igualdade de jure para a Igualdade de facto. 

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. 

É assim que surgem, no Município do Funchal, por um lado, a Conselheira para a 

Igualdade, nomeada em Março de 2014, por outro, o Protocolo assinado com a CIG 

também estabelecido nessa data, e, por outro ainda, a formação do Conselho 
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Municipal para a Igualdade e o respetivo Plano Municipal para a Igualdade (PMI), que 

já contem uma grelha de compromissos em várias áreas de intervenção do Município. 

Este diagnóstico mais aprofundado da situação social do concelho do Funchal 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. 

 

1.3 Enquadramento demográfico do concelho do Funchal 

O concelho do Funchal foi fundado em 1454, e é um dos 10 municípios que compõem 

o distrito da Ilha da Madeira. Compreende 10 freguesias: Imaculado Coração de Maria, 

Monte, Santa Luzia, Santa Maria Maior, Santo António, São Gonçalo, São Martinho, 

São Pedro, São Roque e Sé que, conjuntamente, ocupam uma superfície 76,14 km2, 

representando aproximadamente 10% do espaço territorial da Região Autónoma da 

Madeira (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Freguesias do Município do Funchal 

Fonte: CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal) 2009 
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Estrutura etária da população 
 

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INE (Instituto Nacional de 

Estatística), com base nos resultados dos Censos 2011, o concelho do Funchal é 

habitado por 111.892 pessoas, das quais 59.816 (53,5%) são mulheres e 52.076 

(46,5%) são homens. 

Neste concelho, reside 41,8% da população da Região Autónoma da Madeira, sendo o 

Funchal o concelho mais densamente povoado da Região, com cerca de 1469 hab/Km2. 

Entre 2001 e 2011, a população aumentou apenas em quatro das dez freguesias do 

Concelho do Funchal, nomeadamente, em São Martinho (28,3%), Santo António 

(24,9%), Sé (23,6%) e São Roque (1,2%). As restantes Freguesias sofreram perdas de 

população em relação a 2001, destacando-se Santa Luzia, Imaculado Coração de Maria 

e o Monte, com variações de -12,4%, -10,7% e -10%, respetivamente (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2: Variação da População Residente no Funchal, por Freguesia, entre 2001 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2001 (Res. Definitivos) e 2011 (Res. Provisórios) 
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Relativamente à distribuição da população por freguesia, segundo os Censos de 2011, 

as freguesias mais populosas do concelho são Santo António, São Martinho e Santa 

Maria Maior, com 27.383, 26.482 e 13.352 habitantes, respetivamente. Segue-se a 

freguesia de São Roque, com 9.385 habitantes, São Pedro com 7.273 habitantes, 

Monte com 6.701 habitantes, São Gonçalo com 6.587 habitantes, Imaculado Coração 

de Maria com 6.207 e Santa Luzia com 5.866 habitantes. A menos populosa é a 

freguesia da Sé, com 2.656 habitantes. 

Dos/as residentes no Funchal, 16.13% tem mais de 65 anos e 14.66% constitui o grupo 

das crianças e adolescentes. Ou seja, no Funchal, por cada 100 jovens, residem 110 

idosos. Na faixa etária com 65 ou mais anos, predominam as mulheres (11.508) em 

relação aos homens (6.542). O grande grupo dos 25 aos 64 anos representa 57,3% do 

total da população residente. O grupo das crianças e adolescentes (de 0 a 14 anos) 

representa apenas 14,7% do total da população. A estrutura etária da população 

aponta para um estreitamento da base da pirâmide etária, resultante do declínio da 

natalidade, e para o aumento da população idosa pelo consequente aumento da 

esperança média de vida (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Pirâmide etária do concelho do Funchal segundo Censos 2011 

Fonte: Retrato Estatístico do Funchal, CMF 2013 
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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, dado que é o primeiro a ser feito no município do Funchal 

(e até na Região Autónoma da Madeira). Tem como grande finalidade abrir caminho 

para um conhecimento cada vez mais fundamentado da nossa região e dos vetores e 

fatores que se conjugam para a situação objetiva e subjetiva que vivemos.  

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 e Plano Municipal da Igualdade, 

Câmara Municipal de Mirandela, 2011). 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 do Funchal, de maneira 

que seja possível traçar e aplicar políticas eficazes, para que possamos ter uma maior 

igualdade género no município do Funchal.   

A UMAR trabalhou, ao longo do ano de 2015, 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 do 

Funchal; 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. 
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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 

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 

preciosa de muitas associadas, e pessoas amigas, que nos ajudaram na recolha de 

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

mas também esteve disponível em formato eletrónico para preenchimento on line. 

A distribuição desse questionário foi feita de forma orientada, de modo a abranger um 

público-alvo o mais diversificado e representativo possível do concelho do Funchal. Foi 

pedida a colaboração de diversas entidades para a distribuição dos questionários, 

entre as quais a Câmara Municipal do Funchal, juntas de freguesia, sindicatos, centros 

comunitários, escolas, associações não governamentais, associações patronais e 

partidos políticos. Também foram distribuídos questionários por diversas pessoas 

individuais. 

Traçamos como objetivo recolher 500 questionários preenchidos. Graças à 

colaboração de diversas entidades, recolhemos 622 questionários mas não foram 

considerados os últimos 122 questionários recolhidos, pois tinham sido todos 

preenchidos por mulheres e, por essa razão, os dados, estatisticamente, iriam ficar 

desequilibrados relativamente à proporção dos sexos. 

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. 
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3. Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 

3.1 Demografia 

Caracterização da amostra por sexo 

Sexo Número Percentagem 

Mulheres 303 60,6% 

Homens 197 39,4% 

Total 500 100% 

Quadro 1: Caracterização da amostra por sexo 

 

A amostra populacional estudada é constituída por 500 pessoas, todas habitantes do 

concelho do Funchal, Região Autónoma da Madeira, das quais 303 (60,6%) são 

mulheres e 197 (39,4%) são homens (ver Quadro 1 e Gráfico 1). 

 

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

Funchal era constituída por 53,5% de mulheres e 46,5% de homens. O facto de a 

percentagem de mulheres respondentes ser superior à proporção populacional 

registada em 2011 deve-se a uma maior recetividade por parte das mesmas ao 

preenchimento do questionário.  

 

 

60,6% 

39,4% 

Gráfico 1: Distribuição da amostra por sexo 

Mulheres Homens 
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Idade e Faixas Etárias 

Idade Mulheres Homens Total 

Média 46,6 44,0 45,6 

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 45,6 

anos: 46,6 anos para as mulheres e 44,0 anos para os homens (ver Quadro 2). 

 

Faixas 
Etárias 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

0-20 anos 20 6,6% 22 11,2% 42 8,4% 

21-40 anos 81 26,7% 50 25,4% 133 26,6% 

41-60 anos 143 47,2% 98 49,7% 241 48,2% 

61-80 anos 53 17,5% 23 11,7% 76 15,2% 

81-100 anos 2 0,7% 1 0,5% 3 0,6% 

NR 4 1,3% 3 1,5% 5 1,0% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

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 seguem a tendência da estrutura etária da população do município do 

Funchal (CMF, 2013), que aponta para um estreitamento da base 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. A maior fatia da 

população encontra-se na faixa etária dos 41 aos 60 anos de idade (48,2%), estando 

49,7% dos homens da nossa amostra nesta faixa, uma percentagem ligeiramente 

superior aos 47,2% de mulheres. Na faixa etária seguinte, dos 61 aos 80 anos, verifica-

se que 17,5% das mulheres pertencem a este grupo, para apenas 11,7% dos homens. 
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Na faixa etária dos 81 aos 100 anos, encontramos 0,7% das mulheres e 0,5% dos 

homens. De facto, 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), pelo que é de esperar 

uma prevalência de mulheres nas faixas etárias mais elevadas.  

 

 

 

Estado Civil 
 

Estado 
Civil 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Solteira/o 84 27,7% 66 33,5% 150 30,0% 

Casada/o 114 37,6% 80 40,6% 194 38,8% 

União de Facto 18 5,9% 11 5,6% 29 5,8% 

Viúva/o 37 12,2% 3 1,5% 40 8,0% 

Divorciada/o 41 13,5% 29 14,7% 70 14,0% 

Separada/o 9 3,0% 7 3,6% 16 3,2% 

NR 0 0,0% 1 0,5% 1 0,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 4: Distribuição da amostra por sexo e estado civil 

 

6,6% 

26,7% 

47,2% 

17,5% 

0,7% 

1,3% 

11,2% 

25,4% 

49,7% 

11,7% 

0,5% 

1,5% 

0-20 anos 

21-40 anos 

41-60 anos 

61-80 anos 

81-100 anos 

NR 

Gráfico 2: Distribuição de mulheres e homens 
por faixas etárias 

Homens Mulheres 
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Analisando o estado civil da nossa amostra populacional (ver Quadro 4 e Gráfico 3), 

verifica-se que 33,5% dos homens da nossa amostra pertence à categoria solteiros, 

para apenas 27,7% das mulheres. O casamento é o estado civil de 40,6% dos homens 

da nossa amostra e de 37,6%  das  mulheres.  Seguindo a mesma tendência, o divórcio 

é o estado civil de 14,7% dos homens da nossa amostra e de 13,5% de mulheres, assim 

como 3,6% dos homens e 3,0% das mulheres estão separados. Estes dados poderão 

indicar que os homens casam mais facilmente, assim como divorciam-se e separam-se 

mais facilmente. Já em relação à viuvez, temos 12,2% de mulheres e apenas 1,5% de 

homens, o que corrobora o facto de haver uma maior esperança média de vida para as 

mulheres em relação aos homens (INE, 2013).  

Em relação às uniões de facto, 5,9% das mulheres e 5,6% dos homens pertencem a 

esta categoria. Apesar da união de facto ser equiparável em direitos ao casamento, 

representa ainda uma percentagem muito inferior (5,8% uniões de facto contra 38,8% 

casamentos), o que poderá indicar que o casamento como legalização de uma relação 

conjugal é ainda uma tradição ou escolha enraizada na sociedade funchalense, 

podendo haver alguma desconfiança no que diz respeito às uniões de facto. 

 

27,7% 

37,6% 

5,9% 

12,2% 

13,5% 

3,0% 

0,0% 

33,5% 

40,6% 

5,6% 

1,5% 

14,7% 

3,6% 

0,5% 

Solteira/o 

Casada/o 

União de facto 

Viúva/o 

Divorciada/o 

Separada/o 

NR 

Gráfico 3: Distribuição de mulheres e homens 
por estado civil 

Homens Mulheres 
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Distribuição por freguesia do Funchal 

 

Freguesia 
do Funchal 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

São Martinho 74 24,4% 60 30,5% 134 26,8% 

Santo António 70 23,1% 34 17,3% 104 20,8% 

São Roque 17 5,6% 10 5,1% 27 5,4% 

Monte 23 7,6% 15 7,6% 38 7,6% 

São Gonçalo 10 3,3% 8 4,1% 18 3,6% 

Santa Maria Maior 22 7,3% 16 8,1% 38 7,6% 

Santa Luzia 21 6,9% 12 6,1% 33 6,6% 

ICM 27 8,9% 13 6,6% 40 8,0% 

São Pedro 27 8,9% 18 9,1% 45 9,0% 

Sé 8 2,6% 6 3,0% 14 2,8% 

NR 4 1,3% 5 2,5% 9 1,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 5: Distribuição da amostra por sexo e freguesias do Funchal 

 

Analisando a distribuição da nossa amostra por freguesia (ver Quadro 5 e Gráfico 4), 

verificamos que as freguesias com mais inquiridas/os foram São Martinho (26,8%) e 

Santo António (20,8%). Em São Martinho, residiam 30,5% dos homens e 24,4% das 

mulheres da nossa amostra. Em Santo António, residiam 23,1% das mulheres e 17,3% 

dos homens da nossa amostra. De facto, segundo os Censos de 2011, estas são as duas 

freguesias mais populosas do concelho do Funchal (CMF, 2013). A freguesia menos 

populosa é a Sé (CMF, 2013) e no nosso estudo foi também a menos representada 

(2,8% no total, pertencendo à mesma 2,6% das mulheres e 3,0% dos homens).  
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Agregado familiar e número de filhas/os 

 

Agregado 

familiar 

Mulheres Homens Total 

Média 3,1 3,2 3,1 

Quadro 6: Média de pessoas por agregado familiar 
para as mulheres, homens e total da amostra 

 

A média de pessoas por agregado familiar apenas difere numa décima entre os dois 

sexos (3,1 para as mulheres contra 3,2 para os homens). Segundo os Censos 2011 

(CMF, 2013), prevaleciam, em 2011, os agregados familiares com 2 pessoas, seguidos 

de perto pelos agregados com 3 pessoas. Estes dados poderão indicar que as famílias 

cresceram talvez devido à crise económica, em que muitas/os filhas/os regressam à 

casa dos pais por não conseguirem ser independentes economicamente. 

24,4% 

23,1% 

5,6% 

7,6% 

3,3% 

7,3% 

6,9% 

8,9% 

8,9% 

2,6% 

1,3% 

30,5% 

17,3% 

5,1% 

7,6% 

4,1% 

8,1% 

6,1% 

6,6% 

9,1% 

3,0% 

2,5% 

São Martinho 

Santo António 

São Roque 

Monte 

São Gonçalo 

Santa Maria Maior 

Santa Luzia 

Imaculado Coração de Maria 

São Pedro 

Sé 

NR 

Gráfico 4: Distribuição de mulheres e homens 
por freguesias do Funchal 

Homens Mulheres 
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M/H com e 
sem filhos 

Número 
Mulheres 

% 
 Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Com filhos 203 67,0% 115 58,4% 318 63,6% 

Sem filhos 99 32,7% 82 41,6% 181 36,2% 

NR 1 0,3% 0 0,0% 1 0,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

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

 

Analisando o Quadro 7, verifica-se que, em proporção, 67,0% das mulheres tem 

filhas/os, uma percentagem superior à dos homens com filhas/os, que se encontra nos 

58,4%. 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. Segundo um estudo da Universidade do Minho (Jorge, 2011), a maioria das 

crianças fica, de facto, à guarda das mães, e os magistrados judiciais atribuem 

maioritariamente a guarda às mulheres, pois 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. 

 

 

 

 
Quadro 8: Média de filhos para mulheres, homens 

e total da amostra 

 

Em média, cada mãe ou pai da nossa amostra populacional tem 1,1 filhas/os (ver 

Quadro 8). O número de filhas/os  por  mulher  apresenta  uma  tendência  de  declínio  

nos últimos  anos, atingindo em 2013 um novo mínimo: 1,21 filhos por mulher em 

Portugal (INE, 2013). Esta tendência é corroborada no nosso estudo. 

 

Filhos  Mulheres Homens Total 

Média 1,1 1,1 1,1 
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Duma forma mais global, no Gráfico 5, podemos verificar que 63,6% das/os 

inquiridas/os tem filhas/os, contra 36,2% sem filhas/os. A percentagem de pessoas 

com filhas/os é superior às estimativas mais recentes para Portugal (INE, 2014). O 

Gráfico 6 resume a distribuição das mulheres e homens da nossa amostra pela 

existência ou não de filhas/os. 

 

 

 

Tipos de famílias 

 

No nosso estudo, prevaleceram as famílias clássicas (80,6%). É de salientar que 86,5% 

dos homens inquiridos pertence a famílias clássicas, e apenas 13,5% pertence a 

famílias monoparentais. É claramente superior a percentagem de mulheres em 

famílias monoparentais, que situa-se nos 22,9%, e 77,1% das mulheres pertence a 

famílias clássicas (ver Gráfico 7). Estima-se que 87,6% das famílias monoparentais em 

Portugal seja constituída por mulheres (INE, PORDATA, 2014), e o nosso estudo segue 

essa tendência, apesar de não tão marcada. 

63,6% 

36,2% 

0,2% 

Gráfico 5: Famílias com e sem filhas/os no total amostra 

Com filhos Sem filhos NR 
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32,7% 
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Com filhos 

Sem filhos 
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Gráfico 6: Mulheres e homens com e sem filhas/os 

Homens Mulheres 
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Em relação ao estado civil das mulheres em famílias monoparentais, é de salientar que 

são mais as mães divorciadas (39,0%), sendo que 26,8% pertence ao grupo de mães 

viúvas, 22,0% ao de mães solteiras e 12,2% ao de mães separadas. No caso dos 

homens, 42,9% pertence ao grupo de pais divorciados, 35,7% ao de pais solteiros, 

14,3% ao de pais separados e apenas 7,1% ao de pais viúvos (ver Gráfico 8). A grande 

diferença situa-se nas mães viúvas, que ocupam uma percentagem proporcionalmente 

muito superior à dos pais viúvos. Este facto deverá prender-se com a esperança média 

de vida consideravelmente superior nas mulheres (INE, 2014). 
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Gráfico 8: Famílias monoparentais e estado civil 
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Gráfico 7: Distribuição de mulheres e homens 
por tipo de família 
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3.2 Educação 
 

Estudantes por sexo 
 

M/H 
Estudantes 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Estudam 48 15,8% 31 15,7% 79 15,8% 

Não estudam 255 84,2% 165 83,8% 420 84,0% 

NR 0 0,0% 1 0,5% 1 0,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 9: Distribuição da amostra por sexo, estudantes e não estudantes 

 

No nosso estudo (ver Quadro 9, Gráfico 10), 15,8% das mulheres estuda, assim como 

15,7% dos homens, não havendo uma diferença significativa entre os sexos. Como tal, 

no total da amostra, as/os estudantes contabilizaram 15,8% das/os inquiridas/os (ver 

Gráfico 9).  

 

 

 

15,8% 

84,0% 

0,2% 

Gráfico 9: Estudantes no total da amostra 
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Gráfico 10: Distribuição de estudantes por sexo 
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Habilitações escolares 

 

Habilitações 
Escolares 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sabe ler e escrever 11 3,6% 4 2,0% 15 3,0% 

1º Ciclo 45 14,9% 28 14,2% 73 14,6% 

2º Ciclo 24 7,9% 18 9,1% 42 8,4% 

3º Ciclo 44 14,5% 30 15,2% 74 14,8% 

Ensino Secundário 76 25,1% 48 24,4% 124 24,8% 

Ensino Médio 16 5,3% 17 8,6% 33 6,6% 

Licenciatura 72 23,8% 40 20,3% 112 22,4% 

Mestrado 13 4,3% 6 3,0% 19 3,8% 

Doutoramento 1 0,3% 3 1,5% 4 0,8% 

NR 1 0,3% 3 1,5% 4 0,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 10: Distribuição da amostra por sexo e habilitações escolares 

 

Em relação às habilitações escolares (ver Quadro 10), a maior percentagem da amostra 

populacional situa-se no ensino secundário, com 24,8%, e a menor percentagem no 

doutoramento. No entanto, é de salientar uma elevada percentagem de pessoas 

licenciadas (22,4%), e uma baixa percentagem de pessoas que sabem ler e escrever 

mas não frequentaram a escola (3,0%). Em 2011, a população residente no Funchal 

possuía, na sua maioria, o 1º ciclo (31,3%), segundo do ensino secundário (19,2%) e do 

ensino superior (18,9%), com apenas 1,3% em cursos técnicos do ensino pós-

secundário, ou ensino médio (CMF, 2013).  

Comparando estes dados com a nossa amostra populacional, seguimos a tendência a 

nível do ensino secundário, ensino médio e da licenciatura, mas temos uma 

percentagem muito inferior a nível do 1º ciclo. Isto poderá indicar uma necessidade de 

continuar este trabalho abrangendo outros setores da população do Funchal, e 

também que, entre 2011 e 2015, poderá ter havido uma evolução positiva a nível de 

habilitações escolares no concelho do Funchal. 

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

inquiridas com o 1º Ciclo (14,9%), com o ensino secundário (25,1%), com licenciatura 
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(23,8%) e com mestrado (4,3%). Já os homens inquiridos destacam-se no 2º Ciclo 

(9,1%), no ensino médio (8,6%) e no doutoramento (1,5%). 

 

 

Os Censos de 2011 (INE, 2013) dizem-nos que, na população residente estudante do 

concelho do Funchal, em 2011, tínhamos 18,5% de mulheres e 12,8% de homens com 

habilitações escolares ao nível do ensino superior (inclui licenciatura, mestrado e 

doutoramento), 1,2% de mulheres e 1,4% de homens com o ensino médio, 15,8% de 

mulheres e 15,8% de homens com ensino secundário, 16,2% de mulheres e 20,9% de 

homens com 3º ciclo, 11,8% de mulheres e 16,2% de homens com 2º ciclo, 25,5% de 

mulheres e 25,6% de homens com o 1º ciclo e 11,0% de mulheres e 7,2% de homens 

que sabem ler e escrever (sem escolaridade). Comparando com estes dados, mantém-

se a tendência de termos mais mulheres no ensino superior do que homens, mais 

homens no ensino médio, mais homens nos 2º e 3º ciclos, e mais mulheres que sabem 
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Gráfico 11: Habilitações escolares por sexo 
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ler e escrever (sem escolaridade). Apenas no 1º 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. 

Já o facto de termos, em proporção, mais homens com o ensino médio, poderá indicar 

que os homens recorrem mais a cursos profissionalizantes pós-secundário, 

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

escolar. 

 

Das mulheres inquiridas, 3,6% não tem escolaridade, assim como 2,0% dos homens. 

No Gráfico 12, podemos verificar que as mulheres sem escolaridade pertencem 

maioritariamente à faixa etária dos 61 a 80 anos de idade, o que indica que 

provavelmente não tiveram acesso aos estudos na sua geração com a mesma 

facilidade do que os homens, havendo discriminação de género notória em relação às 

raparigas frequentarem a escola. Já os homens sem escolaridade estão mais 

concentrados na faixa etária dos 41 aos 60 anos, e ainda temos uma fatia na faixa 

etária dos 21 aos 40 anos, o que poderá indicar que não quiseram estudar, 

abandonaram os estudos ou não tiveram acesso aos estudos por razões económicas, 

ou ainda por uma questão de mentalidade, por estarem inseridos em famílias que não 

valorizavam o estudo e que os orientaram para o mundo do trabalho muitas vezes em 

idade precoce. De facto, a taxa de abandono precoce de educação e formação em 

2014 (INE, PORDATA, 2015) foi superior nos homens (20,7% para 14,1% nas mulheres).  
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Gráfico 12: Faixas etárias das mulheres e homens 
sem escolaridade 

Homens Mulheres 
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Tipos de estabelecimento de ensino 

Tipo de 
estabelecimento 

de ensino 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Públicos 227 74,9% 161 81,7% 388 77,6% 

Privados 12 4,0% 5 2,5% 17 3,4% 

Ambos 50 16,5% 23 11,7% 73 14,6% 

Nenhum 8 2,6% 0 0,0% 8 1,6% 

NR 6 2,0% 8 4,1% 14 2,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 11: Distribuição da amostra por sexo e tipos de estabelecimentos de ensino 

 

No nosso estudo (ver Quadro 11), a grande maioria das/os inquiridas/os estuda e/ou 

estudou em estabelecimentos de ensino públicos (77,6%), havendo quem tivesse 

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

14,6%) e uma minoria que estuda ou estudou em estabelecimentos de ensino privado 

(3,4%). De facto, em 2012, existia 89,9% de estudantes a frequentar escolas públicas e 

10,1% a frequentar escolas privadas (PISA, 2012), tendência corroborada neste estudo.  

 

 

Comparando mulheres e homens segundo o tipo de estabelecimentos de ensino (ver 

Gráfico 13), 81,7% dos homens inquiridos e 74,9% das mulheres disseram ter 

frequentado apenas o ensino público. Em relação ao ensino privado, temos 4,0% das 

74,9% 

4,0% 

16,5% 

2,6% 

2,0% 

81,7% 

2,5% 

11,7% 

0,0% 

4,1% 

Públicos 

Privados 

Ambos 

Nenhum 

NR 

Gráfico 13: Tipos de estabelecimentos de ensino por sexo 

Homens Mulheres 
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mulheres e 2,5% dos homens. Já em ambos os tipos de estabelecimentos de ensino, 

temos 16,5% das mulheres inquiridas e 11,7% dos homens. Em relação às pessoas que 

disseram frequentar ambos os tipos de estabelecimentos de ensino, é de referir que 

muitas colocaram como tendo frequentado o ensino privado apenas no 1º ciclo, tendo 

posteriormente prosseguido os estudos no ensino público.  

 

Em relação às pessoas que dizem não ter frequentado qualquer tipo de 

estabelecimento, temos 2,6% das mulheres, dado que deverá estar relacionado com as 

mulheres sem escolaridade que sabem ler e escrever (3,6%). Curiosamente, não temos 

homens a responder que nunca frequentaram estabelecimentos de ensino, apesar de 

também termos na nossa amostra homens sem escolaridade que sabem ler e escrever 

(2,0%), mas temos 4,1% de homens que não respondeu a esta questão. Poderá indicar 

que os homens têm uma maior dificuldade em assumir que nunca frequentaram à 

escola, e que na sociedade é mais "habitual" ou “aceitável” uma mulher que não 

frequentou a escola do que um homem. 

 

Trabalhadoras/es estudantes 

 

Trabalhador/a 
Estudante 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 17 5,61% 6 3,05% 23 4,60% 

Não 286 94,39% 185 93,91% 471 94,20% 

NR 0 0,00% 6 3,05% 6 1,20% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 12: Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de trabalhadoras/es 
estudantes 

 

No nosso estudo, 5,61% das mulheres respondeu situar-se no grupo das trabalhadoras 

estudantes, assim como 3,05% dos homens (ver Quadro 12 e Gráfico 14). As/os 

trabalhadoras/es estudantes pertencem à população ativa do Funchal, pois trabalham 

e estudam ao mesmo tempo, e sendo a percentagem de trabalhadoras estudantes 

superior, nota-se um maior esforço por parte das mulheres em querer melhorar as 

suas habilitações e qualificações enquanto trabalham. 
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Gráfico 14: Trabalhadoras/es estudantes 
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3.3 Trabalho e Rendimentos 

Situação face ao emprego  

 

 

Situação 
Profissional 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Estudante 25 8,3% 23 11,7% 48 9,6% 

Trab. conta outrem  160 52,8% 105 53,3% 265 53,0% 

Trab. conta própria 9 3,0% 3 1,5% 12 2,4% 

Empresário/a 2 0,7% 2 1,0% 4 0,8% 

Desempregado/a 55 18,2% 36 18,3% 91 18,2% 

Reformado/a 51 16,8% 27 13,7% 78 15,6% 

NR 1 0,3% 1 0,5% 2 0,4% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 13: Distribuição da amostra por sexo e situação profissional 

 

No Quadro 13, é possível encontrar a percentagem de estudantes pertencentes à 

população não empregada do concelho do Funchal: 9,6% no total da amostra, 8,3% 

das mulheres inquiridas e 11,7% dos homens inquiridos. A percentagem é ligeiramente 

superior à indicada nos Censos de 2011 (8,7% de estudantes no total), o que poderá 

indiciar uma tendência de maior escolarização da população do Funchal em 2015. 
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Gráfico 15: Distribuição de mulheres e homens 
por situação profissional 
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A maioria das/os inquiridas/os são trabalhadoras/es por conta de outrem (53,0% no 

total, 52,8% do total das mulheres e 53,3% do total dos homens). Em 2013, no Funchal 

existiam 51,2% de trabalhadoras e 48,8% de trabalhadores por conta de outrem 

(PORDATA, 2015). No nosso estudo, existe uma ligeira vantagem em proporção de 

homens empregados por conta de outrem (ver Quadro 13, Gráfico 15). 

 

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

2,4%, pertencendo a esta categoria 3,0% das mulheres inquiridas e 1,5% dos homens 

inquiridos. Este dado poderá indicar que as mulheres 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 (ver Quadro 13, Gráfico 15). No entanto, 

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 (0,8%), sendo 0,7% das mulheres  inquiridas  e  1,0%  dos  homens 

inquiridos (ver Quadro 13, Gráfico 15). 

 

A taxa de desemprego na Madeira, em 2014, situou-se nos 13,6% no 2º trimestre de 

2015 (DREM, 2015). Em Setembro de 2015, existiam 21.673 desempregadas/os na 

Região Autónoma da Madeira inscritos nos centros de emprego. No concelho do 

Funchal, residiam 44,24% do total de desempregadas/os da RAM, totalizando 9.588, 

sendo 4.540 mulheres e 5.048 homens (IEM, 2015). No nosso estudo, 18,2% das 

mulheres estavam desempregadas assim como 18,3% dos homens, havendo 

proporcionalmente um pouco mais de homens desempregados do que mulheres, 

embora não sendo uma diferença muito significativa (ver Quadro 13, Gráfico 15). Esta 

percentagem total (18,2%) superior à oficial (15,0% em 2014) poderá indicar que 

existem muitas/os desempregadas/os que não estão inscritas/os nos centros de 

emprego e que, por isso, não constam das estatísticas oficiais. 
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No nosso estudo, 16,8% das mulheres e 13,7% dos homens estão reformadas. Este 

facto poderá ter a ver com uma maior esperança média de vida das mulheres, que faz 

com que beneficiem durante mais tempo da reforma. Segundo os Censos, em 2011, 

23,4% da população do Funchal estava reformada (INE, 2013). Esta diferença em 

relação à percentagem total de reformadas/os no nosso estudo (15,6%) poderá ter a 

ver com o aumento da idade da reforma de 2011 a 2015, e também indicar a 

necessidade de realizar mais estudos que abranjam uma maior fatia da população 

funchalense (ver Quadro 13, Gráfico 15). 

 

Setor privado versus setor público 
 

Setor de 
Trabalho 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Público 112 65,5% 82 74,5% 194 69,0% 

Privado 58 33,9% 28 25,5% 86 30,6% 

NR 1 0,6% 0 0,0% 1 0,4% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 14: Distribuição das/os trabalhadoras/es por setor de trabalho 

Segundo os Censos 2011, 24% das/os trabalhadoras/es da Região Autónoma da 

Madeira pertencia à função pública (INE, 2013). No estudo que aqui se apresenta, essa 

percentagem subiu bastante — para 69%, isto é, mais de dois terços do total (ver 

Quadro 14, e Gráficos 16. e 17.). Este facto poderá indicar a necessidade de auscultar 

no futuro uma maior fatia da população funchalense.  

 

 

69,0% 

30,6% 

0,4% 

Gráfico 16: Distribuição por setor de trabalho 
do total da amostra 

Público Privado NR 
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É de salientar que a UMAR pediu a colaboração a diversas entidades para distribuição 

e recolha de questionários, que foi o instrumento utilizado para recolha de dados do 

nosso estudo. Infelizmente, não obtivemos resposta ou colaboração da grande maioria 

dos sindicatos do setor privado, que representam setores de atividades económicas 

muito representativos na Região Autónoma da Madeira, como a hotelaria e o 

comércio. Julgamos que este facto contribuiu para termos muitas/os mais 

trabalhadoras/es da função pública do que do setor privado no nosso estudo. 

 

Em relação às mulheres inquiridas, 65,5% trabalha na função pública versus 74,5% dos 

homens (em proporção). Isto poderá indicar uma masculinização do trabalho na 

função pública, com mais homens empregados nesse setor. Alguns estudos apontavam 

para a feminização do setor público, na generalidade, o que parece não se verificar na 

cidade do Funchal. 

 

Quanto ao setor privado, no nosso estudo representa 30,6% das/os trabalhadoras/es. 

Neste caso, temos 33,9% das trabalhadoras inquiridas neste setor, e apenas 25,5% dos 

trabalhadores inquiridos (ver Quadro 14 e Gráfico 17). Esta diferença de mais 

mulheres no setor privado poderá relacionar-se com os dados da variável anterior, 

situação face ao emprego, que indicava também maior percentagem de mulheres a 

trabalhar por conta própria. 

 

 

 

65,5% 

33,9% 

0,6% 

74,5% 

25,5% 

0,0% 

Público 
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Gráfico 17: Distribuição de trabalhadoras/es por setor de trabalho 

Homens Mulheres 
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Vínculo contratual 

Vínculo  
contratual 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Contrato sem termo 121 70,8% 82 74,5% 203 72,2% 

Contrato a termo certo 16 9,4% 16 14,5% 32 11,4% 

Contrato tempo parcial 4 2,3% 0 0,0% 4 1,4% 

Contrato temporário 15 8,8% 3 2,7% 18 6,4% 

Trabalho independente 9 5,3% 3 2,7% 12 4,3% 

Sócio/a gerente 2 1,2% 2 1,8% 4 1,4% 

Comissão de serviços 0 0,0% 1 0,9% 1 0,4% 

NR 4 2,3% 3 2,7% 7 2,5% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 15: Distribuição das/os trabalhadoras/es por vínculo contratual 

 

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 das/os funchalenses em matéria de direitos do trabalho.  

 

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

termo (72,2%, ver Quadro 15. e Gráfico 18.). No entanto, 70,8% das trabalhadoras 

inquiridas respondeu estar contratadas sem termo, comparativamente a 74,5% dos 

trabalhadores inquiridos. Já nos contratos a termo certo, temos uma maior 

percentagem de trabalhadores inquiridos (14,5% versus 9,4% de trabalhadoras). As 

estatísticas oficiais (PORDATA, 2015) dizem-nos que, em 2013, no concelho do 

Funchal, existiam, em proporção, mais mulheres empregadas sem termo (71,34%) do 

que homens (73,08%), e mais homens empregados a termo certo (27,19%) do que 

mulheres (26,28%). Os nossos dados indicam que poderá haver uma tendência para 

uma maior precariedade nas mulheres trabalhadoras nos últimos anos, não só em 

relação aos contratos sem termo e a termo certo, mas também nos restantes vínculos 

contratuais mais precários, onde temos maiores percentagens de trabalhadoras 

inquiridas: 8,8% com contrato temporário e 5,3% trabalhadoras independentes. A 
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tendência de mais homens em cargos empresariais mantém-se, sendo 1,8% dos 

homens inquiridos sócios gerentes, versus 1,2% das mulheres inquiridas (ver Quadro 

15 e Gráfico 18). 

 

 

 

Jornada diária de trabalho 
 

Carga de trabalho 
M/H  

Média 
Mulheres 

Média 
Homens 

Média 
Total 

Horas diárias 7,4 8,0 7,6 

Dias por semana 5,1 5,1 5,1 

Quadro 16: Média de horas de trabalho diárias e dias por semana 
para trabalhadoras/es e total da amostra 

 

 

Após o 25 de Abril, a jornada diária de trabalho foi uma das principais reivindicações 

de trabalhadoras e trabalhadores. No entanto, desde há uns anos, essa conquista tem 

sido posta em causa pela reorganização do setor laboral, deixando trabalhadoras e 

trabalhadores à mercê da vontade dos seus empregadores.  
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Gráfico 18: Distribuição de trabalhadoras/es por vínculo contratual 
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Pelas respostas obtidas, os homens têm uma jornada de trabalho (pago, fora do lar) 

mais longa do que as mulheres (8h em média, ver Quadro 16.), enquanto as mulheres 

apresentam uma média de 7,4h/dia. Estes resultados vêm ao encontro dos dados 

nacionais, em que as mulheres gastam mais horas nos trabalhos do cuidar e tarefas 

domésticas (ver 3.5 Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, página 67), 

enquanto os homens parecem mais disponíveis para trabalhar fora do lar um número 

superior de horas. Todavia, esta diferença, no que se refere ao estudo desenvolvido 

pela UMAR, não é muito significativa: 0,6h/dia. Tendo em conta que, em média, as 

mulheres trabalham muito mais horas do que os homens no âmbito doméstico e 

familiar, isto significa que a carga horária das mulheres é muito maior.  

 

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 dois terços das/os respondentes referiram, 

na variável setor público versus privado, trabalhar na função pública. 

 

Formação profissional 
 

Formação 
profissional 

contínua 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Sim 105 61,4% 64 58,2% 169 60,1% 

Não 61 35,7% 45 40,9% 106 37,7% 

NR 5 2,9% 1 0,9% 6 2,1% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 17: Distribuição das/os trabalhadoras/es com/sem formação profissional contínua 

 

A Formação Profissional Contínua é 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. 

 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
49 

No nosso estudo, 60,1% do total das/os trabalhadoras/es afirma ter formação 

profissional contínua. Temos mais trabalhadoras com formação profissional (61,4% das 

trabalhadoras versus 58,2% 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 17 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 no Funchal com mais de um terço das/os 

trabalhadoras/es: 37,7% afirma não ter formação profissional contínua (35,7% das 

trabalhadoras e 40,5% dos trabalhadores). 

 

 

Em 2008, a taxa de participação feminina na formação profissional contínua era 

superior à masculina no setor público, mas inferior no setor privado (Almeida et al, 

2011). Como no nosso estudo, a maior percentagem de trabalhadoras/es pertence ao 

setor público, esta tendência é corroborada. 

 

Responsabilidades de chefia 

 

Responsabilidades 
de chefia 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 41 24,0% 37 33,6% 78 27,8% 

Não 129 75,4% 71 64,5% 200 71,2% 

NR 1 0,6% 2 1,8% 3 1,1% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 18: Distribuição das/os trabalhadoras/es com ou sem responsabilidades de chefia 
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2,9% 
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NR 

Gráfico 19: Formação profissional contínua por sexo 

Homens Mulheres 
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Em relação às responsabilidades de chefia no trabalho, existe uma diferença 

significativa entre mulheres e homens: 24,0% das trabalhadoras afirma ter 

responsabilidades de chefia versus 33,6% dos trabalhadores (ver Quadro 18 e Gráfico 

20). Os resultados do Estudo Barómetro Informa, de março de 2015, revelaram que as 

mulheres exercem 33,8% das funções de gestão e desempenham 24,9% das funções 

de direção executiva. Apenas 28,2% ocupa cargos de liderança. No Funchal, 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. 

 

 

 
Quantidade de tarefas no trabalho 

 

Quantidade de 
tarefas no trabalho 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Múltiplas tarefas 118 69,0% 82 74,5% 200 71,2% 

Algumas tarefas 42 24,6% 24 21,8% 66 23,5% 

NR 11 6,4% 4 3,6% 15 5,3% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 19: 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 71,2% no total (ver Quadro 19 e Gráfico 21). Isto poderá indicar que, no 

concelho do Funchal, as entidades empregadoras exploram ao máximo as 
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0,6% 
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1,8% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 20: Responsabilidades de chefia por sexo 

Homens Mulheres 
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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 sobreexploração das/os trabalhadoras/es. 

 

Neste caso, temos mais trabalhadores a desempenhar múltiplas tarefas do que 

trabalhadoras (74,5% de homens versus 69,0% de mulheres), facto que poderá estar 

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 (ver Quadro 19 e Gráfico 21). 

Como temos mais homens com responsabilidades de chefia (ver Quadro 18 e Gráfico 

20), esta multiplicidade de tarefas poderá estar relacionada com esse fato, em que um 

cargo de maior responsabilidade implica mais tarefas.  

 

 

 
Sexo e escalões de rendimento 

 
Escalões de 

Rendimentos 
Número 

Mulheres 
% 

Mulheres 
Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sem rendimentos 54 17,8% 37 18,8% 91 18,2% 

0€ a 400€ 72 23,8% 28 14,2% 100 20,0% 

400€ a 800€ 86 28,4% 57 28,9% 143 28,6% 

800€ a 1200€ 36 11,9% 28 14,2% 64 12,8% 

1200€ a 1600€ 30 9,9% 26 13,2% 56 11,2% 

1600€ a 2000€ 13 4,3% 5 2,5% 18 3,6% 

Superior a 2000€ 4 1,3% 8 4,1% 12 2,4% 

NR 8 2,6% 8 4,1% 16 3,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 20: Distribuição da amostra por sexo e escalões de rendimentos 

69,0% 

24,6% 

6,4% 

74,5% 

21,8% 

3,6% 

Realiza múltiplas tarefas distintas 

Concentra-se em algumas tarefas 

NR 

Gráfico 21: Quantidade de tarefas executadas por trabalhadoras/es 

Homens Mulheres 
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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 (28,6%), não existindo diferença 

significativa entre mulheres (28,4%) e homens (28,9%).  A menor percentagem 

encontra-se no escalão de maiores rendimentos, superiores a 2000 euros mensais, 

sendo de 2,4% no total, existindo uma diferença significativa entre mulheres e 

homens: 4,1% de homens a auferir estes rendimentos e apenas 1,3% de mulheres (ver 

Quadro 20 e Gráfico 22). De facto, nos escalões de maiores rendimentos, os homens 

estão mais presentes do que as mulheres, e, concomitantemente, no escalão de 

menores rendimentos, estão mais presentes as mulheres, o que corrobora diversos 

estudos indicativos acerca da desigualdade de rendimentos entre mulheres e homens 

(CITE, 2014). 
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Gráfico 22: Escalões de rendimentos por sexo 
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Reformadas/os e escalões de rendimento 
 

Rendimentos 
reformadas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sem rendimentos 1 2,0% 0 0,0% 1 1,3% 

0€ a 400€ 34 66,7% 11 40,7% 45 57,7% 

400€ a 800€ 9 17,6% 8 29,6% 17 21,8% 

800€ a 1200€ 0 0,0% 2 7,4% 2 2,6% 

1200€ a 1600€ 2 3,9% 2 7,4% 4 5,1% 

1600€ a 2000€ 3 5,9% 1 3,7% 4 5,1% 

Superior a 2000€ 0 0,0% 2 7,4% 2 2,6% 

NR 2 3,9% 1 3,7% 3 3,8% 

Total 51 100% 27 100% 78 100% 

Quadro 21: 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, o que é 

indicativo das baixas pensões auferidas em Portugal. Mantém-se também a tendência 

dos  homens  estarem mais presentes nos escalões de maiores rendimentos, com 

exceção do escalão de 1600 a 2000 euros, onde temos 5,9% de reformadas versus 

3,7% de reformados. No escalão de 0 a 400 euros mensais, temos 66,7% das 

reformadas e 40,7% dos reformados. Uma das reformadas afirmou mesmo não ter 

rendimentos (ver Quadro 21 e Gráfico 23). Relativamente a Portugal, o fosso entre 

géneros em matéria de pensões atinge os 31% em 2012 (Eurostat, 2015). O estudo da 

UMAR corrobora essa tendência, que também se aplica no concelho do Funchal. 
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Trabalhadoras/es e escalões de rendimento 
 

Rendimentos 
trabalhadoras/es 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

0€ a 400€ 24 14,2% 5 4,6% 29 10,5% 

400€ a 800€ 67 39,6% 44 40,7% 111 40,1% 

800€ a 1200€ 35 20,7% 24 22,2% 59 21,3% 

1200€ a 1600€ 28 16,6% 24 22,2% 52 18,8% 

1600€ a 2000€ 9 5,3% 4 3,7% 13 4,7% 

Superior a 2000€ 4 2,4% 5 4,6% 9 3,2% 

NR 2 1,2% 2 1,9% 4 1,4% 

Total 169 100% 108 100% 277 100% 

Quadro 22: Distribuição das/os trabalhadoras/es por escalões de rendimentos 

 

Em relação aos rendimentos auferidos pelo trabalho (ver Quadro 22 e Gráfico 24), 

temos muito mais mulheres a receber de 0 a 400 euros mensais do que homens 

(14,2% versus 4,6%). Nos escalões de rendimentos superiores, apenas no escalão de 

1600 a 2000 euros mensais temos um pouco mais de mulheres do que homens (5,3% 

2,0% 
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Gráfico 23: Escalões de rendimentos das/os reformadas/os 
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versus 3,7%). Em todos os outros, temos mais homens em proporção. O escalão com 

maior representatividade de trabalhadoras/es é o que engloba rendimentos de 400 a 

800 euros (40,1% no total, 39,6% mulheres e 40,7% homens). Estes dados do concelho 

do Funchal corroboram 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 (CITE, 

2014). 

 

 

 

Rendimentos iguais ou inferiores a 400 euros mensais e vínculo contratual 

Vínculo  
contratual 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Trabalho independente 4 16,7% 1 20,0% 5 17,2% 

Contrato temporário 6 25,0% 1 20,0% 7 24,1% 

Contrato a termo certo 5 20,8% 0 0,0% 5 17,2% 

Contrato sem termo 8 33,3% 2 40,0% 10 34,5% 

NR 1 4,2% 1 20,0% 2 6,9% 

Total 24 100% 5 100% 29 100% 

Quadro 23: Distribuição das/os trabalhadoras/es com rendimentos <400€ mensais por 
vínculo contratual 
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Dada a percentagem que obtivemos de trabalhadoras/es no escalão de rendimentos 0 

a 400 euros mensais (10,5% no total, 14,2% mulheres e 4,6% homens), 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. Concluiu-se que 34,5% das/os trabalhadoras/es (40% dos homens e 

33,3% das mulheres) neste escalão de rendimentos situa-se no grupo de 

contratados/as sem termo, 24,1% (25,0% das mulheres e 20,0% dos homens) tem 

contratos de trabalho temporários, 20,8% de mulheres com contratos a prazo, e 17,2% 

(20,0% das mulheres e 16,7% dos homens) com trabalho independente/recibos verdes 

(ver Quadro 23 e Gráfico 25). 

 

É notório que a maioria das/os trabalhadoras/es pertencentes a este escalão de 

rendimentos tem vínculos contratuais mais precários — correspondendo a 65,5%. 

Também as mulheres estão mais presentes nos vínculos contratuais mais precários: 

contratos temporários, contratos a prazo e trabalho independente/recibos verdes, 

enquanto os homens estão mais presentes no contrato sem termo. Um dado curioso a 

referir é a grande percentagem de homens (20,0%) com estes rendimentos que não 

respondeu qual o seu vínculo contratual com a entidade empregadora (ver Quadro 23 

e Gráfico 25). 
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Gráfico 25: Trabalhadoras/es com rendimentos iguais ou inferiores 
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Jornada diária de trabalho para rendimentos iguais ou inferiores a 400 euros mensais 
 

Carga de trabalho 
<400€ mensais 

Média 
Mulheres 

Média 
Homens 

Média 
Total 

Horas diárias 7,1 6,4 7,0 

Dias por semana 4,6 4,8 4,7 

Quadro 24: Média de horas de trabalho diárias e dias por semana 
para trabalhadoras/es com rendimentos <400€ mensais 

 

A jornada diária de trabalho das/os trabalhadoras/es com rendimentos até 400 euros 

mensais neste estudo é de 7,0h/dia e de 4,7 dias/semana. No caso da carga horária, é 

de notar que as mulheres trabalham em média mais 0,7h/dia do que os homens – mais 

trabalho para iguais rendimentos, o que também nos leva a refletir sobre esta forma 

de desigualdade salarial (ver Quadro 24). Estes valores são inferiores aos verificados 

para a generalidade das/os trabalhadores (ver Quadro 16). 

 

Relação entre rendimentos pelos membros do casal 
 

Rendimentos em 
relação a/ao cônjugue 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Superiores 44 33,3% 37 40,7% 81 36,3% 

Inferiores 54 40,9% 25 27,5% 79 35,4% 

Iguais 30 22,7% 19 20,9% 49 22,0% 

NR 4 3,0% 10 11,0% 14 6,3% 

Total 132 100% 91 100% 223 100% 

Quadro 25: Distribuição das mulheres e homens casadas/os e em união de facto  
por rendimentos superiores, inferiores ou iguais aos da/o cônjugue 

 

Em relação aos casais (casados ou em união de facto),  a maioria (40,7%) dos homens 

diz ter rendimentos superiores aos da cônjugue, e, por seu turno, a maioria (40,9%) 

das mulheres diz ter rendimentos inferiores aos do cônjugue (ver Quadro 25 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 80 26,4% 55 27,9% 135 27,0% 

Não 215 71,0% 137 69,5% 352 70,4% 

NR 8 2,6% 5 2,5% 13 2,6% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 26: Distribuição da amostra por sexo e com ou sem dependência 
de rendimentos de familiares 

 

Analisando a dependência de rendimentos de familiares (ver Quadro 26 e Gráfico 27), 

observamos, neste estudo, que não existe grande diferença entre mulheres e homens 

dependentes de rendimentos de familiares, havendo até mais homens (27,9%) que se 

dizem dependentes economicamente do que mulheres (26,4%). A maioria, no entanto, 

diz não depender de rendimentos de familiares (70,4% no total, 71,0% das mulheres e 

69,5% dos homens).  
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Gráfico 26: Rendimentos entre casais 
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Gráfico 27: Dependência rendimentos de familiares por sexo 
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Dependência 
rendimentos por 

faixas etárias 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

0 a 20 anos 17 21,3% 22 40,0% 39 28,9% 

21 a 40 anos 29 36,3% 15 27,3% 44 32,6% 

41 a 60 anos 24 30,0% 14 25,5% 38 28,1% 

61 a 80 anos 9 11,3% 4 7,3% 13 9,6% 

NR 1 1,3% 0 0,0% 1 0,7% 

Total 80 100% 55 100% 135 100% 

Quadro 27: 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 27 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 0 aos 20 anos (40,0%), sendo bastante superior à das 

mulheres (21,3%). Isto poderá indicar que as mulheres do concelho do Funchal 

começam a trabalhar mais cedo do que os homens, por isso, conseguem ser menos 

dependentes dos parentes em idades mais juvenis. No entanto, o maior número de 

mulheres dependentes economicamente encontra-se na faixa etária dos 21 aos 40 

anos (36,3%), sendo superior à dos homens (27,3%), o que contraria os dados do 

Eurostat deste ano, que indicam que a Madeira é a região da União Europeia com mais 

mulheres jovens do que homens a trabalhar. No entanto, este facto também poderá 

ter a ver com as mulheres, mesmo trabalhando, ganharem menos do que os homens, 

e dependerem dos rendimentos da família para sobreviver. 

Já em relação às faixas etárias mais elevadas (dos 41 aos 60, e dos 61 aos 80 anos), 

encontramos sempre uma maior percentagem de mulheres dependentes de 

rendimentos de familiares, em relação aos homens. Este facto corrobora a 

desigualdade salarial em função do género e, consequentemente, de reformas e 

pensões contributivas, que levam a uma menor emancipação económica das mulheres 

no seio familiar, sobretudo nestas faixas etárias. 
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Dependência 
rendimentos por 

estado civil 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Solteira/o 39 48,8% 39 70,9% 78 57,8% 

Casada/o 21 26,3% 10 18,2% 31 23,0% 

União de facto 5 6,3% 1 1,8% 6 4,4% 

Viúva/o 3 3,8% 1 1,8% 4 3,0% 

Divorciada/o 8 10,0% 3 5,5% 11 8,1% 

Separada/o 4 5,0% 1 1,8% 5 3,7% 

Total 80 100% 55 100% 135 100% 

Quadro 28: 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 28 e Gráfico 29), verificamos que a maior fatia 

encontra-se nas/os solteiras/os (57,8% no total), mas que existe uma grande diferença 

entre mulheres e homens, sendo os homens solteiros muito mais dependentes dos 

rendimentos de familiares (70,9%) do que as mulheres solteiras (48,8%). Já em relação 

às mulheres e homens casados e em união de facto, os papéis invertem-se: as 

mulheres casadas são mais dependentes economicamente do que os homens casados 

(26,3% versus 18,2%), acontecendo o mesmo nas uniões de facto (6,3% das mulheres 

versus 1,8% dos homens). Este facto poderá indicar que as mulheres solteiras 
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Gráfico 28: Dependência de rendimentos por sexo e faixas etárias 
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conseguem se emancipar 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 e separadas também são mais dependentes economicamente 

do que os homens com os mesmos estados civis, 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. 

 

 

 

Dependência 
rendimentos por 

situação 
profissional 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Estudante 22 27,5% 22 40,0% 44 32,6% 

Trab. conta outrem 17 21,3% 12 21,8% 29 21,5% 

Trab. conta própria 1 1,3% 0 0,0% 1 0,7% 

Desempregado/a 32 40,0% 17 30,9% 49 36,3% 

Reformado/a 8 10,0% 4 7,3% 12 8,9% 

Total 80 100% 55 100% 135 100% 

Quadro 29: Distribuição de pessoas dependentes de rendimentos de familiares 
por sexo e situação profissional 
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Gráfico 29: Dependência de rendimentos por sexo e estado civil 

Homens Mulheres 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
62 

Ao cruzarmos a variável "dependência de rendimentos de familiares" com a situação 

profissional (ver Quadro 29 e Gráfico 30), observamos que a maior fatia encontra-se 

nas/os desempregadas/os, e que as mulheres desempregadas são mais dependentes 

economicamente do que os homens (36,3% no total, 40,0% das mulheres e 30,9% 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. Em 

Setembro de 2015, a incidência do desemprego evidenciava 53,7% de homens 

desempregados e 46,3% de mulheres desempregadas na RAM (IEM, 2015).  

O inverso acontece com as/os estudantes, onde os homens são muito mais 

dependentes economicamente do que as mulheres (40,0% dos homens versus 27,5% 

das mulheres). Também as mulheres trabalhadoras por conta própria e reformadas 

são mais dependentes economicamente do que os homens, o que corrobora o que já 

foi dito anteriormente a respeito da desigualdade de rendimentos entre mulheres e 

homens (ver Quadro 29 e Gráfico 30). 
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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 75 36,9% 25 21,7% 100 31,4% 

Não 124 61,1% 85 73,9% 209 65,7% 

NR 4 2,0% 5 4,3% 9 2,8% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 30: 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, 2015). 

 

No nosso estudo (ver Quadro 30 e Gráfico 31), a maioria das/os inquiridas/os com 

filhas/os afirmou não ter beneficiado de subsídio parental (65,7% no total, 61,1% das 

mulheres e 73,9% dos homens). As mulheres recorrem mais a este direito (36,9%) do 

que os homens (21,7%), o que vai de encontro a estatísticas nacionais. A elevada 

percentagem de mães/pais do concelho do Funchal 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. 
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Usufruto dos direitos 
maternidade/paternidade 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 110 54,2% 43 37,4% 153 48,1% 

Não 79 38,9% 63 54,8% 142 44,7% 

NR 14 6,9% 9 7,8% 23 7,2% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 31: Distribuição de mães e pais que usufruiram 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 filhos 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 paternidade obrigatória, dispensa diária para amamentação 

ou aleitação, dispensa da prestação de trabalho, faltas para assistência a menores e 

flexibilidade no horário de trabalho. 

 

No nosso estudo, 54,2%, ou seja, a maioria das mulheres diz usufruir dos direitos da 

maternidade, enquanto apenas 37,4% dos homens usufrui dos direitos da paternidade 

(ver Quadro 31 e Gráfico 32). Isto indica que as mulheres do concelho do Funchal 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 

36,9% 

61,1% 

2,0% 

21,7% 

73,9% 

4,3% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 31: Beneficiárias/os de subsídio de maternidade e 
paternidade 

Homens Mulheres 
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papel de cuidadora principal das/os filhas/os. Mesmo assim, uma grande percentagem 

não usufrui dos direitos da parentalidade (44,7% no total), facto que poderá estar 

relacionado com a cada vez maior 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.  

 

 

 

Usufruto de dias para 
nascimento filhas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 121 59,6% 54 47,0% 175 55,0% 

Não 71 35,0% 47 40,9% 118 37,1% 

NR 11 5,4% 14 12,2% 25 7,9% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 32: Distribuição de mães e pais que usufruiram 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 e de gozo obrigatório tem a duração de 15 dias úteis. No nosso 

estudo, 59,6% das mulheres usufruiu da licença obrigatória, assim como 47,0% dos 

homens (ver Quadro 32 e Gráfico 33). 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 

54,2% 

38,9% 

6,9% 

37,4% 

54,8% 

7,8% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 32: Usufruto dos direitos da maternidade e 
paternidade 
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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). 
 

 

 

Usufruto do direito  
de amamentação 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Sim 89 43,8% 

Não 101 49,8% 

NR 13 6,4% 

Total 203 100% 

Quadro 33: Distribuição de mulheres com filhas/os 
que usufruiram ou não do direito de amamentação 

 

A dispensa para amamentação da mulher trabalhadora a tempo inteiro corresponde a 

2 horas no horário de trabalho diário, e só pode ser gozada pela mãe. Já a dispensa 

para aleitação pode ser partilhada entre a mãe e o pai. No nosso estudo, 43,8% das 

mães afirma ter usufruído do direito de amamentação das/os filhas/os. A maioria das 

mulheres inquiridas (49,8%) não usufruiu deste direito que é gozado após a licença de 

maternidade (ver Quadro 33 e Gráfico 34).  

 

 

59,6% 

35,0% 

5,4% 

47,0% 

40,9% 

12,2% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 33: Usufruto de dias para nascimento das/os filhas/os 
por sexo 

Homens Mulheres 
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Gráfico 34: Usufruto do direito de amamentação 
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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 300 99,0% 177 89,8% 477 95,4% 

Não 3 1,0% 19 9,6% 22 4,4% 

NR 0 0,0% 1 0,5% 1 0,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 34: Distribuição da amostra por sexo e partilha ou não de tarefas domésticas 

 

Em relação à realização das tarefas domésticas, a esmagadora maioria das mulheres 

inquiridas diz partilhar tarefas domésticas (99,0%), sendo uma percentagem superior à 

dos homens (89,8%), o que indica que as mulheres realizam mais as tarefas domésticas 

do que os homens no concelho do Funchal (ver Quadro 34, Gráfico 36). 

 

 

Quanto ao tipo de tarefas domésticas que são partilhadas por ambos os sexos, lavar a 

loiça é a tarefa mais partilhada (20,4%), seguida de limpar a casa (19,3%). Já o engomar 

é menos partilhado (13,3%), e ainda outras tarefas não especificadas no inquérito com 

12,2% (ver Gráfico 35). 

20,4% 

19,0% 

19,3% 

15,8% 

13,3% 

12,2% 

Gráfico 35: Partilha de tarefas domésticas no total da amostra 
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Analisando apenas o sexo feminino (ver Gráfico 37), a tarefa doméstica mais praticada 

pelas mulheres é limpar a casa (19,0%). Já as tarefas menos praticadas são o engomar 

(15,5%), seguida de outras tarefas não especificadas neste inquérito (11,6%). 

 

 

Em relação ao sexo masculino (ver Gráfico 38), a tarefa doméstica mais praticada é 

lavar a loiça (25,7%). Já a menos praticada é o engomar (7,6%), à semelhança das 

mulheres, embora com uma percentagem inferior. 

 

 

99,0% 

1,0% 

0,0% 

89,8% 

9,6% 

0,5% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 36: Partilha de tarefas domésticas por sexo 

Homens Mulheres 
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Gráfico 37: Tarefas domésticas partilhadas pelas mulheres  

Mulheres 
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Gráfico 38: Tarefas domésticas partilhadas pelos homens  

Homens 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
69 

Horas dispendidas na execução de tarefas domésticas por sexo 

 

Horas diárias gastas nas 
tarefas domésticas 

 
Mulheres 

 
Homens 

 
Total 

Média 3,6 1,8 2,9 

Quadro 35: Média de horas diárias gastas nas tarefas domésticas 
para mulheres, homens e total da amostra 

 

Quanto às horas diárias gastas nas tarefas domésticas (ver Quadro 35), existe uma 

diferença muito grande entre mulheres e homens, ou seja, as mulheres despendem o 

dobro de horas nas tarefas domésticas (3,6 h/dia) do que os homens (1,8 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 do Funchal 

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). 

 

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 143 70,4% 73 63,5% 216 67,9% 

Não 49 24,1% 35 30,4% 84 26,4% 

NR 11 5,4% 7 6,1% 18 5,7% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 36: Distribuição de mães e pais que acompanham ou não as/os filhas/os 
a consultas médicas 

 
 

No que diz respeito ao acompanhamento de filhas/os a consultas médicas (ver Quadro 

36 e Gráfico 39), a maioria das/os inquiridas/os respondeu que o faz (67,9%), embora 

haja uma diferença entre mulheres (70,4%) e homens (63,5%). De facto, as mulheres 

inquiridas usufruem mais dos direitos de maternidade do que os homens (ver Quadro 

31 e Gráfico 32), e nesses direitos estão incluídas as faltas para acompanhar filhas/os a 

consultas médicas. No entanto, a diferença não é tão acentuada entre mulheres e 

homens como nos direitos de maternidade/paternidade, o que poderá indicar que 

nesta tarefa familiar os homens colaboram mais. 
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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 47 23,2% 37 32,2% 84 26,4% 

Jardim de Infância 41 20,2% 10 8,7% 51 16,0% 

Ambos 33 16,3% 27 23,5% 60 18,9% 

Nenhum 68 33,5% 26 22,6% 94 29,6% 

NR 14 6,9% 15 13,0% 29 9,1% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 37: Distribuição das mães e pais com filhas/os a frequentar creche, jardim de 
infância ou nenhum estabelecimento de educação pré-escolar 

 

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 37 e Gráfico 40), verificamos que a maioria 

dos pais coloca as/os filhas/os em estabelecimentos de ensino pré-escolar, sejam 

creches (26,4%), jardins de infância (16,0%) ou ambos (18,9%), somando um total de 

61,3%. No entanto, em relação às creches, temos mais pais (32,2%) do que mães 

(23,2%) 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 

70,4% 

24,1% 

5,4% 

63,5% 

30,4% 

6,1% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 39: Acompanhamento das/os filhas/os 
a consultas médicas 

Homens Mulheres 
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mais mães (20,2%) do que pais (8,7%) 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 (29,6%), em que as mães estão 

em maior percentagem dos pais (33,5% versus 22,6%). 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. 

 

 

 

Setor das creches e 
jardins de infância 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Público 69 57,0% 41 55,4% 110 56,4% 

Privado 47 38,8% 28 37,8% 75 38,5% 

Ambos 4 3,3% 5 6,8% 9 4,6% 

NR 1 0,8% 0 0,0% 1 0,5% 

Total 121 100% 74 100% 195 100% 

Quadro 38: Distribuição da frequência de estabelecimentos de educação pré-escolar pelo 
setor a que pertencem 

 

23,2% 

20,2% 

16,3% 

33,5% 

6,9% 

32,2% 

8,7% 

23,5% 

22,6% 

13,0% 

Creche 

Jardim de Infância 

Ambos 

Nenhum 

NR 

Gráfico 40: Mães e pais com filhas/os a frequentar 
creches e jardins de infância 

Homens Mulheres 
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A maioria das creches e jardins de infância frequentados pelas/os filhas/os das/os 

inquiridas/os pertence ao setor público (56,4%), mas, mesmo assim, o privado ocupa 

uma grande fatia (38,5%). Nestas categorias, não encontramos diferenças significativas 

entre os sexos. Também em alguns casos as/os filhas/os frequentavam creches e 

jardins de infância de ambos os setores (4,6%), havendo aqui uma ligeira diferença 

entre mães (3,3%) e pais (6,8%), embora não sendo muito significativa (ver Quadro 38 

e Gráfico 41). 

 

 

Encarregadas/os de educação por sexo 

 

Encarregadas/os de 
educação das/os filhas/os 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 137 67,5% 54 47,0% 191 60,1% 

Não 49 24,1% 50 43,5% 99 31,1% 

NR 17 8,4% 11 9,6% 28 8,8% 

Total 203 100% 115 100% 318 100% 

Quadro 39: Distribuição de mães e pais que são ou não encarregadas/os de educação 

 

Uma parte da vida familiar é também preenchida pelo acompanhamento na escola 

como encarregadas/os de educação das/os filhas/os. Neste estudo, as mães são muito 

mais vezes encarregadas de educação do que os pais (67,5% versus 47,0%), 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 39 e 

Gráfico 42). 
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Gráfico 41: Sectores das creches e jardins de infância 
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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 29 9,6% 16 8,1% 45 9,0% 

Não 263 86,8% 180 91,4% 443 88,6% 

NR 11 3,6% 1 0,5% 12 2,4% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 40: Distribuição da amostra por sexo e ter ou não idosas/os a cargo 

 

Cuidar das/os idosas/os ocupa também parte importante da vida familiar. No entanto, 

apenas 9,0% das/os inquiridas/os afirmaram ter idosas/os a cargo (ver Quadro 40 e 

Gráfico 43), havendo mais mulheres (9,6%) do que homens (8,1%) 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 quarto país da União Europeia com maior 

percentagem de idosas/os, 20% (OMS, 2015), e as/os idosas/os em Portugal são das/os 

mais abandonadas/os da Europa (OIT, 2015), e os dados obtidos no estudo da UMAR 

corroboram esta tendência. 
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Gráfico 42: Encarregadas/os de educação 

Homens Mulheres 
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Tirar dias de trabalho 
para cuidar de 

familiares doentes 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Sim 37 21,6% 11 10,0% 48 17,1% 

Não 126 73,7% 96 87,3% 222 79,0% 

NR 8 4,7% 3 2,7% 11 3,9% 

Total 171 100% 110 100% 281 100% 

Quadro 41: 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, 17,1% das/os 

inquiridas/os que trabalham afirmou tirar dias de trabalho para cuidar de familiares 

doentes (ver Quadro 41 e Gráfico 44), havendo uma diferença significativa entre 

mulheres e homens. Mais uma vez, as mulheres destacam-se na disponibilidade para 

tirar tempo para cuidar de familiares. Neste caso, 21,6% das trabalhadoras respondeu 

tirar dias para cuidar de familiares, contra apenas 10% dos homens. 
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Gráfico 43: Mulheres e homens com idosas/os a cargo 
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Gráfico 44: Trabalhadoras/es que costumam tirar dias 
para cuidar de familiares doentes 
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3.6 Mobilidade 

 

Utilização de 
transportes públicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 127 41,9% 43 21,8% 170 34,0% 

Não 88 29,0% 84 42,6% 172 34,4% 

Às vezes 86 28,4% 70 35,5% 156 31,2% 

NR 2 0,7% 0 0,0% 2 0,4% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 42: 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, 34% das/os inquiridas/os respondeu utilizar sempre transportes 

públicos nas suas deslocações (ver Quadro 42 e Gráfico 45), havendo uma 

percentagem bastante superior de mulheres (41,9%) do que homens (21,8%) a utilizar 

transportes públicos. Também 31,2% das/os inquiridas/os respondeu utilizar às vezes 

transportes públicos, e aqui os homens estão à frente (35,5%) das mulheres (28,4%). 

Isto poderá indicar que as mulheres funchalenses são mais adeptas dos transportes 

públicos do que os homens. 
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Gráfico 45: Utilização de transportes públicos por sexo 
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Analisando em pormenor os meios de transporte mais utilizados pelas/os inquiridas/os 

(ver Gráfico 46), é notória a preferência dos homens pelo automóvel (58,3% versus 

41,5% das mulheres), assim como a maior utilização de autocarro pelas mulheres 

(46,0% versus 24,0% dos homens). Em relação ao motociclo/bicicleta, também temos 

mais homens (5,9%) do que mulheres (1,0%), e em relação a ir a pé não existe 

diferença significativa entre os sexos. Estes resultados indicam que, no concelho do 

Funchal, o meio de transporte mais utilizado pelos homens é o automóvel, enquanto o 

mais utilizado pelas mulheres é o autocarro. Isto poderá indicar que as mulheres são 

mais adeptas dos transportes públicos coletivos, enquanto os homens preferem os 

transportes privados e individuais (automóvel e motociclo/bicicleta). 
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Gráfico 46: Meios de transporte mais utilizados por sexo 
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3.7 Proteção Social 

 

Beneficiárias/os de subsídio de desemprego  

 

Subsídio de 
desemprego 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 12 21,8% 12 33,3% 24 26,4% 

Não 43 78,2% 23 63,9% 66 72,5% 

NR 0 0,0% 1 2,8% 1 1,1% 

Total 55 100% 36 100% 91 100% 

Quadro 43: 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, 2015). 

 

Analisando os dados obtidos (ver Quadro 43 e Gráfico 47), e tendo em conta apenas as 

mulheres e homens desempregadas/os da amostra, verificamos que apenas 26,4% do 

total aufere subsídio de desemprego, e que temos em proporção mais homens 

desempregados a receber subsídio do que mulheres (33,3% de homens versus 21,8% 

de mulheres). De facto, os resultados do estudo da UMAR apontam para uma maior 

tendência para a precariedade nos vínculos contratuais com as mulheres (ver Quadro 

15 e Gráfico 18), 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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Segundo o Eurostat, em Agosto de 2015, apenas 43% das/os desempregadas/os 

inscritas/os nos centros de emprego beneficiava de subsídio de desemprego. No 

Funchal, o nosso estudo aponta para que essa percentagem seja 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 do Funchal. 

 

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 12 4,0% 10 5,1% 22 4,4% 

Não 287 94,7% 184 93,4% 471 94,2% 

NR 4 1,3% 3 1,5% 7 1,4% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 44: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do 
rendimento social de inserção 

 

Em relação ao Rendimento Social de Inserção, uma minoria das/os inquiridas/os 

respondeu beneficiar do mesmo, 4,4% do total, e um pouco mais de homens em 

proporção (5,1% de homens versus 4,0% de mulheres, ver Quadro 44 e Gráfico 48). Em 

2014, existia um pouco mais de homens do que mulheres a beneficiar de RSI no 

concelho do Funchal, e a percentagem de beneficiárias/os no total da população 

residente era de 3,8% (PORDATA, 2015). Os resultados do nosso estudo corroboram 

21,8% 

78,2% 

0,0% 

33,3% 

63,9% 

2,8% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 47: Beneficiárias/os do subsídio de desemprego 

Homens Mulheres 
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estes dados e podem indicar uma tendência para o aumento de beneficiárias/os de RSI 

no concelho do Funchal. 

 

 

 

Beneficiárias/os 
de pensões 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 61 20,1% 29 14,7% 90 18,0% 

Não 238 78,5% 165 83,8% 403 80,6% 

NR 4 1,3% 3 1,5% 7 1,4% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 45: 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 45 e Gráfico 49), 18,0% do total da amostra respondeu beneficiar 

duma pensão. Neste caso, temos mais mulheres pensionistas (20,1%) do que homens 

(14,7%). Em 2013, 39,6% da população residente do concelho do Funchal beneficiava 

de uma pensão. Dentro daquela percentagem, 32,0% beneficiava de pensões pagas 

pela Segurança Social e 7,6% de pensões pagas pela Caixa Geral de Aposentações 

(PORDATA, 2015). No nosso estudo, a percentagem de pensionistas é inferior aos 

número oficiais relativos a 2013, que poderá indicar uma necessidade de estudar uma 

amostra maior da população. 

4,0% 

94,7% 

1,3% 

5,1% 

93,4% 

1,5% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 48: Beneficiárias/os do Rendimento Social 
de Inserção 

Homens Mulheres 
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Tipo de pensão 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sobrevivência 24 38,1% 2 6,9% 26 28,3% 

Velhice 27 42,9% 16 55,2% 43 46,7% 

Invalidez 7 11,1% 10 34,5% 17 18,5% 

Sobr. + Velhice 2 3,2% 0 0,0% 2 2,2% 

NR 3 4,8% 1 3,4% 4 4,3% 

Total 63 100% 29 100% 92 100% 

Quadro 46: Distribuição das/os pensionistas por tipo de pensão 
(sobrevivência, velhice e invalidez) 

 

Quanto ao tipo de pensão auferida (ver Quadro 46 e Gráfico 50), a mais representada 

é a de velhice (46,7%), seguida pela de sobrevivência (28,3%) e em último a de 

invalidez (18,5%). Estes dados corroboram os dados oficiais referentes a 2013 

(PORDATA, 2015). Uma minoria das inquiridas disse acumular a pensão de 

sobrevivência com a de velhice (2,2%). 

 

 

20,1% 

78,5% 

1,3% 

14,7% 

83,8% 

1,5% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 49: Beneficiárias/os de pensões 

Homens Mulheres 
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3,2% 

4,8% 

6,9% 

55,2% 
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0,0% 

3,4% 

Sobrevivência 

Velhice 

Invalidez 

Sobrevivência + Velhice 

NR 

Gráfico 50: Beneficiárias/os de pensões de sobrevivência, 
velhice e invalidez 

Homens Mulheres 
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Comparando mulheres e homens, é de referir uma grande diferença no que diz 

respeito à pensão de sobrevivência, que 38,1% das mulheres afirma receber contra 

apenas 6,9% dos homens. Este facto deverá ter a ver com a maior esperança de vida 

das mulheres, e uma maior percentagem de viúvas (ver Quadro 4 e Gráfico 3), mas não 

só. As pensões de sobrevivência incluem, para além das pensões de viuvez, as pensões 

mínimas não contributivas, pelo que esta diferença poderá também ter a ver 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 do Funchal, 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 (55,2% versus 

42,9%), facto que poderá estar relacionado com o acima referido em relação às 

pensões de sobrevivência. Quanto à pensão de invalidez, também temos muitos mais 

homens do que mulheres (34,5% versus 11,1%), o que poderá indicar que os homens 

sofrem mais de problemas de saúde causadores de invalidez do que as mulheres, 

talvez devido ao tipo de trabalho mais físico a que se sujeitam ao longo da vida, como 

por exemplo, nos setores da construção civil e da agricultura, onde a esmagadora 

maioria dos trabalhadores é do sexo masculino. 

 

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 12 4,0% 1 0,5% 13 2,6% 

Não 285 94,1% 192 97,5% 477 95,4% 

NR 6 2,0% 4 2,0% 10 2,0% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 47: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não do subsídio para assistência 
a filha/o com deficiência ou doença crónica 
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O subsídio para assistência a filha/o com deficiência ou doença crónica é um apoio em 

dinheiro dado às pessoas que tiram uma licença no seu trabalho para acompanharem 

as/os filhas/os (biológicas/os, adoptadas/os ou da/o sua/seu cônjuge) devido a 

deficiência ou doença crónica, por um período até 6 meses, prorrogável até ao limite 

de 4 anos (SS, 2015). 

 

No estudo da UMAR (ver Quadro 47 e Gráfico 51), 2,6% do total das/os inquiridas/os 

beneficiou deste subsídio, havendo mais mulheres (4,0%) do que homens (0,5%). 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. 

 

 

 

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 32 10,6% 18 9,1% 50 10,0% 

Não 269 88,8% 176 89,3% 445 89,0% 

NR 2 0,7% 3 1,5% 5 1,0% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 48: Distribuição da amostra por sexo e benefício ou não de habitação social 

 

4,0% 

94,1% 

2,0% 

0,5% 

97,5% 

2,0% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 51: Beneficiárias/os do subsídio para assistência 
a filha/o com deficiência ou doença crónica 

Homens Mulheres 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
83 

Analisando os dados referentes à habitação social (ver Quadro 48 e Gráfico 52), neste 

estudo, 10,0% das/os inquiridas/os beneficiavam deste apoio social, havendo uma 

ligeira vantagem de mulheres (10,6%) em relação aos homens (9,1%). Segundo o IHM 

(Investimentos Habitacionais da Madeira), mais de 11% da população da Madeira 

beneficia de habitação social, pelo que os números deste estudo andam próximos dos 

dados oficiais. 

 

 

Beneficiárias/os  
(>66 anos) do 
complemento 

solidário p/idosos 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Sim 2 6,1% 1 7,1% 3 6,4% 

Não 30 90,9% 12 85,7% 42 89,4% 

NR 1 3,0% 1 7,1% 2 4,3% 

Total 33 100% 14 100% 47 100% 

Quadro 49: Distribuição da amostra (>66 anos de idade) por sexo e benefício ou não do 
complemento solidário para idosas/os 

 

Desde 2014, tem direito ao Complemento Solidário para Idosos qualquer pensionista 

com baixos recursos, com 66 anos ou mais e que resida em Portugal há pelo menos 

seis anos consecutivos. No estudo da UMAR (ver Quadro 49 e Gráfico 53), 6,4% das/os 

pensionistas beneficia deste complemento, havendo um pouco mais de homens (7,1%) 

a beneficiar do que mulheres (6,1%). O número de idosas/os beneficiárias/os do 

complemento solidário tem vindo a diminuir cada vez mais (SS, 2015) pelo que a 

percentagem de pensionistas a usufruir deste complemento é baixa. No entanto, a 

nível nacional, existem muitas mais mulheres a beneficiar deste apoio do que homens, 

pelo que necessitaríamos de analisar uma amostra maior da população para confirmar 

estes dados. 

10,6% 

88,8% 

0,7% 

9,1% 

89,3% 

1,5% 

Sim 

Não 

NR 

Gráfico 52: Beneficiárias/os de habitação social 

Homens Mulheres 
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Beneficiárias/os de 
subsídio por assistência 

a 3ª pessoa 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

Sim 5 1,7% 1 0,5% 6 1,2% 

Não 296 97,7% 193 98,0% 489 97,8% 

NR 2 0,7% 3 1,5% 5 1,0% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 50: 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 ou subsídio mensal vitalício, que estejam em situação de 

dependência e que necessitem do acompanhamento permanente de 3.ª pessoa. 

Analisando os dados obtidos no nosso estudo (ver Quadro 50 e Gráfico 54), 

observamos que 1,2% das pessoas inquiridas beneficiava deste apoio social, havendo 

mais mulheres (1,7%) do que homens (0,5%), estando sempre presente a tendência 

das mulheres enquanto cuidadoras de familiares. Em 2014, no concelho do Funchal, 

existiam 167 beneficiárias/os deste subsídio (PORDATA, 2015). 

 

6,1% 
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Gráfico 53: Beneficiárias/os do complemento solidário 
para idosas/os  

Homens Mulheres 
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Gráfico 54: Beneficiárias/os do subsídio por assistência a 3ª pessoa 

Homens Mulheres 
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3.8 Saúde 

 

Centros de saúde públicos 

 

Frequência de centros 
de saúde públicos 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 214 70,6% 120 60,9% 334 66,8% 

Não 86 28,4% 75 38,1% 161 32,2% 

NR 3 1,0% 2 1,0% 5 1,0% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 51: Distribuição da amostra por sexo e frequência ou não de centros de saúde 
públicos do concelho do Funchal 

 

Consideramos importante analisar, neste diagnóstico social, a frequência dos centros 

de saúde públicos do concelho do Funchal. Em relação aos dados recolhidos (ver 

Quadro 51 e Gráfico 55), é de salientar que a maioria das pessoas frequenta centros de 

saúde públicos (66,8%), mas as mulheres frequentam mais do que os homens (70,6% 

versus 60,9%). Segundo o último Inquérito Nacional de Saúde (INS), a mulher é mais 

sensível aos cuidados de saúde e procura-os mais (INE, 2015). Isto poderá ser 

indicativo dum pensamento machista ainda predominante na sociedade, de que os 

homens não podem ser "queixinhas" e são mais "fortes", logo procuram menos os 

centros de saúde e queixam-se menos aos profissionais de saúde. Já em relação às 

mulheres, é mais "normal" 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 (ver 

Quadro 36 e Gráfico 39).   
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Gráfico 55: Frequência de centros saúde públicos do Funchal 
por sexo 

Homens Mulheres 
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Distribuição por 
centro de saúde 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

C. S. São Martinho 53 24,8% 34 28,3% 87 26,0% 

C. S. Bom Jesus 69 32,2% 39 32,5% 108 32,3% 

C. S. Santo António 53 24,8% 26 21,7% 79 23,7% 

C. S. São Roque 14 6,5% 7 5,8% 21 6,3% 

C. S. Monte 20 9,3% 7 5,8% 27 8,1% 

NR 5 2,3% 7 5,8% 12 3,6% 

Total 214 100% 120 100% 334 100% 

Quadro 52: Distribuição das/os utentes pelos centros de saúde públicos 
do concelho do Funchal 

 

Em relação à distribuição de utentes pelos centros de saúde do Funchal (ver Quadro 52 

e Gráfico 56), destaca-se como mais frequentado o Centro de Saúde do Bom Jesus com 

32,3% e sem diferença significativa entre mulheres e homens, talvez por ser um centro 

de saúde que se situa no centro do Funchal e que abrange utentes de várias freguesias 

do concelho onde não existem centros de saúde públicos (como Santa Maria Maior, 

Santa Luzia, Sé, Imaculado Coração de Maria, São Gonçalo, São Pedro). 

 

O centro de saúde público menos frequentado neste estudo foi o Centro de Saúde de 

São Roque. Os centros de saúde que os homens frequentam mais do que as mulheres 

são o de São Martinho e o do Bom Jesus (embora com uma margem muito pequena). 

Todos os outros são mais frequentados por mulheres, o que está relacionado com o 

ponto anterior, em que os resultados indicam que as mulheres frequentam mais os 

centros de saúde do que os homens. 
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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 110 36,3% 49 24,9% 159 31,8% 

Não 192 63,4% 148 75,1% 340 68,0% 

NR 1 0,3% 0 0,0% 1 0,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 53: Distribuição da amostra por sexo e existência ou não de problemas de saúde 
crónicos 

 

Analisando os resultados referentes à questão de sofrer ou não problemas de saúde 

crónicos (ver Quadro 53 e Gráfico 57), 31,8% das pessoas inquiridas respondeu "sim", 

enquanto a maioria, 68,0%, respondeu "não". No entanto, as mulheres sofrem mais de 

problemas de saúde crónicos do que os homens (36,3% versus 24,9%). De facto, vários 

estudos nacionais indicam que as mulheres portuguesas sofrem mais com problemas 

de saúde crónicos do que os homens, e o INS revela que as mulheres têm piores 

resultados nos indicadores de saúde do que os homens (INE, 2015). 
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Gráfico 56: Distribuição das/os utentes pelos 
centros de saúde públicos do Funchal 

Homens Mulheres 
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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", que inclui as 

doenças ortopédicas, sem diferenças significativas a nível de percentagem (mais do 

sexo feminino, mas com diferença muito pequena). Em relação às mulheres, elas 

sofrem mais de doenças de doenças cardiovasculares (11,9% versus 9,7% dos homens), 

do foro psicológico/psiquiátrico (6,0% versus 4,8% dos homens) e de doenças 

oncológicas (6,5% de mulheres) onde, curiosamente, não tivemos qualquer registo do 

sexo masculino. Já os homens sofrem mais de hipertensão (24,2% versus 23,8% de 

mulheres), de doenças respiratórias (19,4% versus 14,9% de mulheres), de diabetes 

(12,9% versus 10,1% de mulheres) e de doenças renais (4,8% versus 2,4% de 

mulheres). 
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Gráfico 57: Existência de problemas de saúde crónicos por sexo 

Homens Mulheres 
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Gráfico 58: Tipos de problemas de saúde crónicos por sexo 
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3.9 Cultura e Desporto 

 

Frequência de bibliotecas públicas 

 

Frequência de 
bibliotecas públicas 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 27 8,9% 10 5,1% 37 7,4% 

Não 273 90,1% 186 94,4% 459 91,8% 

NR 3 1,0% 1 0,5% 4 0,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 54: Distribuição da amostra por sexo e frequência ou não de bibliotecas públicas do 
concelho do Funchal 

 

A frequência de bibliotecas públicas do concelho do Funchal (ver Quadro 54 e Gráfico 

59), neste estudo, situa-se nos 7,4%, havendo mais mulheres (8,9%) do que homens 

(5,1%) a frequentar as bibliotecas públicas. De facto, segundo vários estudos nacionais, 

a esmagadora maioria da população portuguesa não frequenta bibliotecas. 

 

 

Em relação à distribuição de utentes pelas bibliotecas públicas do Funchal (ver Gráfico 

60), a mais frequentada, tanto por mulheres (69,0%) como por homens (50,0%), sendo 

as mulheres a maioria, é a Biblioteca Pública Regional. A segunda biblioteca mais 

frequentada é a Biblioteca Municipal do Funchal, e, neste caso, os homens estão à 

frente (40,0% versus 17,2% de mulheres). A Biblioteca de Santo António também é 

mais frequentada, em proporção, por homens (10,0% versus 6,9% de mulheres), e a 

Biblioteca Municipal Calouste Gulbenkian é frequentada por 6,9% de mulheres, não 

havendo registos do sexo masculino neste estudo. 
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Gráfico 59: Frequência de bibliotecas públicas do Funchal 
por sexo 
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Atividades culturais por sexo 

 

Prática de atividades 
culturais 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 130 42,9% 95 48,2% 225 45,0% 

Não 170 56,1% 101 51,3% 271 54,2% 

NR 3 1,0% 1 0,5% 4 0,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 55: Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades culturais 

Analisando os dados obtidos referentes à prática de atividades culturais (ver Quadro 

55 e Gráfico 61), é de salientar que a maioria das pessoas inquiridas respondeu "não" 

(54,2%, sendo 56,1% mulheres e 51,3% homens), e tivemos mais homens a responder 

"sim" (48,2% versus 42,9% de mulheres). Isto poderá ter a ver com as mulheres terem 

menos  tempo disponível para atividades culturais/de lazer, já que, para além do 

emprego, gastam o dobro do 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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Gráfico 60: Distribuição das/os utentes pelas diferentes  
bibliotecas públicas do Funchal 
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Gráfico 61: Prática de atividades culturais por sexo 
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Em relação ao tipo de atividades culturais (ver Gráfico 62) onde as mulheres estão à 

frente, destacam-se a leitura (17,3% de mulheres versus 14,1% de homens), o teatro 

(14,1% de mulheres versus 9,3% de homens) e visitas a museus (14,6% de mulheres 

versus 14,5% de homens). Já os homens vão mais ao cinema (20,0% de homens versus 

17,0% de mulheres), a concertos (16,2% de homens versus 13,8% de mulheres) e a 

espetáculos (16,2% de homens versus 13,6% de mulheres). Segundo alguns estudos 

nacionais, as mulheres portuguesas lêem mais do que os homens (Marktest, 2013) e os 

homens são frequentadores mais assíduos do cinema (Marktest, 2011). 

 

 

 

Atividades físicas/desportivas por sexo e faixa etária 

 

Prática de atividades 
físicas/desportivas 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 120 39,6% 105 53,3% 225 45,0% 

Não 179 59,1% 88 44,7% 267 53,4% 

NR 4 1,3% 4 2,0% 8 1,6% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 56: Distribuição da amostra por sexo e prática ou não de atividades 
físicas/desportivas 
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Gráfico 62: Frequência das diversas atividades culturais por sexo 
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Em relação à prática de atividades físicas/desportivas (Quadro 56 e Gráfico 63), a 

maioria (53,4%) das pessoas inquiridas respondeu não praticar. Dentro dos praticantes 

de exercício e desporto, os homens estão à frente das mulheres (53,3% de homens 

versus 39,6% de mulheres). Um estudo levado a cabo pela Fundação Portuguesa de 

Cardiologia revelou que 64% da população portuguesa pratica menos do que 1h30 de 

exercício físico por semana, e as mulheres são mais sedentárias do que os homens. O 

estudo da UMAR corrobora estes dados, embora também indique que a população do 

concelho do Funchal possa ser menos sedentária do que a do resto do país. 

 

 

 

Prática de atividades 
físicas/desportivas 
pelas faixas etárias 

 
Número 

Mulheres 

 
% 

Mulheres 

 
Número 
Homens 

 
% 

Homens 

 
Número 

Total 

 
% 

Total 

0 a 20 anos 5 4,2% 13 12,4% 18 8,0% 

21 a 40 anos 35 29,2% 33 31,4% 68 30,2% 

41 a 60 anos 49 40,8% 46 43,8% 95 42,2% 

61 a 80 anos 30 25,0% 9 8,6% 39 17,3% 

81 a 100 anos 1 0,8% 1 1,0% 2 0,9% 

NR 0 0,0% 3 2,9% 3 1,3% 

Total 120 100% 105 100% 225 100% 

Quadro 57: Distribuição das/os praticantes de atividades físicas/desportivas 
pelas faixas etárias 

 

Cruzando a prática de exercício físico com as faixas etárias (ver Quadro 57 e Gráfico 

64), verificamos que a faixa etária mais ativa fisicamente é a dos 41 aos 60 anos, e que 

as menos ativas são a dos 81 aos 100 anos, o que é facilmente explicado com a idade 
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Gráfico 63: Prática de atividades físicas/desportivas 
por sexo 
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avançada e os problemas de saúde que daí advém, e a dos 0 aos 20 anos, que 

corrobora vários estudos que indicam que os jovens portugueses são muito 

sedentários. Em todas as faixas etárias, temos mais homens ativos, em proporção, do 

que mulheres, com exceção da faixa etária dos 61 aos 80 anos, onde temos mais 

mulheres ativas (25,0% das mulheres versus 8,6% dos homens), facto que poderá ser 

explicado pela maior esperança de vida das mulheres. 

 

 

 

 

Em relação ao nível das atividades físicas/desportivas (ver Gráfico 65), notamos uma 

diferença entre os sexos. As mulheres praticam mais exercício físico de forma 

recreativa e para manutenção da boa forma física, enquanto os homens mostram 

procurar mais o desporto de competição, provavelmente devido à sua socialização no 

sentido de maior competitividade física. De facto, em Portugal existem muito mais 

homens em desporto de competição do que mulheres.  
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Gráfico 64: Prática de atividades físicas/desportivas 
por sexo e faixas etárias 
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Para as mulheres, são os motivos familiares (11,3%), as doenças (19,6%), a falta de 

instalações e de oferta (8,2%), e outros (33,0%), que mais determinam o abandono das 

atividades físicas/desportivas (ver Gráfico 66). É de salientar novamente a tendência 

das mulheres "porem a família à frente do resto", assim como sofrerem mais com 

problemas de saúde crónicos. Já os homens abandonam as atividades 

físicas/desportivas principalmente por motivos profissionais/escolares (30,4%), pela 

idade (14,5%) e outros (27,5%), motivos que indicam uma maior tendência para 

motivos individuais por parte do sexo masculino. 
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Gráfico 66: Motivos de abandono das atividades 
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3.10 Religião 

 

Religião por sexo 

 

 
Religião 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 264 87,1% 162 82,2% 426 85,2% 

Não 35 11,6% 33 16,8% 68 13,6% 

NR 4 1,3% 2 1,0% 6 1,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 58: Distribuição da amostra por sexo e presença ou não de religião 

 

A maioria das pessoas inquiridas neste diagnóstico social respondeu ter religião 

(85,2%), com mais mulheres (87,1%) do que homens (82,2%), 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 13,6% (16,8% de homens e 11,6% de mulheres), o 

que poderá indicar que no concelho do Funchal existem mais 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 235 89,0% 144 88,9% 379 89,0% 

Evangélica 12 4,5% 4 2,5% 16 3,8% 

Reino de Deus 0 0,0% 1 0,6% 1 0,2% 

Nova Apostólica 0 0,0% 1 0,6% 1 0,2% 

Ortodoxa 1 0,4% 1 0,6% 2 0,5% 

Testemunhas de Jeová 1 0,4% 0 0,0% 1 0,2% 

NR 15 5,7% 11 6,8% 26 6,1% 

Total 264 100% 162 100% 426 100% 

Quadro 59: Distribuição das pessoas com religião pelas diversas religiões 

 

Quando analisamos as religiões às quais pertencem as pessoas inquiridas (ver Quadro 

59 e Gráfico 68), é notória a esmagadora maioria pertencente à religião católica 

(89,0%, sendo 89,0% mulheres e 88,9% homens), o que, comparativamente aos Censos 

de 2011 onde 81% da população dizia-se católica, indica maior presença do catolicismo 

na sociedade funchalense. É de referir também a presença de outras religiões, como a 

evangélica (4,5% de mulheres e 2,5% de homens), a igreja do Reino de Deus (com 0,6% 

de homens), a igreja Nova Apostólica (com 0,6% de homens) e a igreja Ortodoxa (com 

0,6% de homens e 0,4% de mulheres). 

 

 

89,0% 

4,5% 

0,0% 

0,0% 

0,4% 

0,4% 

5,7% 

88,9% 

2,5% 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

0,0% 

6,8% 

Católica 

Evangélica 

Reino de Deus 

Nova Apostólica 

Ortodoxa 

Testemunhas de Jeová 

NR 
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M/H praticantes 
de religião 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 155 58,7% 68 42,0% 223 52,3% 

Não 107 40,5% 92 56,8% 199 46,7% 

NR 2 0,8% 2 1,2% 4 0,9% 

Total 264 100% 162 100% 426 100% 

Quadro 60: Distribuição de pessoas com religião que são ou não praticantes 

 

Do total das pessoas inquiridas, 52,3% respondeu ser praticante da sua religião, 

estando as mulheres à frente (58,7% de mulheres versus 42,0% de homens). Uma 

percentagem significativa também respondeu não ser praticante da sua religião 

(46,7%), estando os homens à frente das mulheres (56,8% de homens versus 40,5% de 

mulheres). Estes dados evidenciam que, apesar da maioria das/os inquiridas/os 

afirmar ter religião, quase metade não a pratica, indicando que existe uma forte 

tendência familiar e tradição que influencia a escolha religiosa na sociedade 

funchalense como, por exemplo, batizar as crianças sem lhes dar direito de escolha 

religiosa. Também é de salientar uma maior influência da religião no sexo feminino na 

população do Funchal, talvez também devido a pressões familiares. 
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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 18 5,9% 19 9,6% 37 7,4% 

Não 281 92,7% 173 87,8% 454 90,8% 

NR 4 1,3% 5 2,5% 9 1,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 61: Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não de cargos públicos 

 

Analisando os resultados referentes ao exercício de cargos públicos (ver Quadro 61 e 

Gráfico 70), verificamos que a esmagadora maioria não exerce estes cargos (90,8%), 

mas que, em relação aos que exercem, os homens estão à frente (9,6% de homens 

versus 5,9% de mulheres). De facto, segundo o relatório intercalar divulgado pela 

Comissão Europeia em outubro de 2013, Portugal foi um de sete países da União 

Europeia que perderam mulheres em cargos de liderança, e apenas 7,1% ocupam 

esses cargos. No estudo da UMAR, a diferença percentual entre homens e mulheres 

em cargos públicos não é tão acentuada, mas é indicativa da existência de 

estereótipos, discriminação de género e desvalorização das capacidades das mulheres 

no que diz respeito à ocupação de cargos públicos. 
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Associativismo e voluntariado por sexo 

 

 
Associativismo 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 49 16,2% 42 21,3% 91 18,2% 

Não 248 81,8% 148 75,1% 396 79,2% 

NR 6 2,0% 7 3,6% 13 2,6% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 62: Distribuição da amostra por sexo e fazer parte ou não de associações 

 

Em relação ao associativismo (ver Quadro 62 e Gráfico 71), a maioria das pessoas 

inquiridas respondeu não fazer parte de associações (79,2%), o que corrobora 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 (21,3% 

de homens versus 16,2% de mulheres). 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 do Funchal como em todo o 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. 
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Voluntariado 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 49 16,2% 25 12,7% 74 14,8% 

Não 248 81,8% 167 84,8% 415 83,0% 

NR 6 2,0% 5 2,5% 11 2,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 63: Distribuição da amostra por sexo e fazer ou não voluntariado 

 

Relativamente ao voluntariado (ver Quadro 63 e Gráfico 72), a maioria das pessoas 

inquiridas respondeu não fazer voluntariado (83,0%). Mas aqui, ao contrário do 

associativismo, as mulheres estão à frente (16,2% de mulheres versus 12,7% 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 56 18,5% 36 18,3% 92 18,4% 

Não 235 77,6% 149 75,6% 384 76,8% 

NR 12 4,0% 12 6,1% 24 4,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 64: Distribuição da amostra por sexo e inscrição ou não em sindicatos 
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Gráfico 72: Voluntariado por sexo 
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Analisando os dados referentes à sindicalização da população em geral (ver Quadro 64 

e Gráfico 73), a grande maioria respondeu não estar sindicalizada (76,8%). Quanto às 

pessoas que estão sindicalizadas, não existe uma diferença significativa entre os sexos, 

embora as mulheres estejam ligeiramente à frente (18,5% de mulheres versus 18,3% 

de homens). 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 49 30,6% 34 32,4% 83 31,3% 

Não 109 68,1% 70 66,7% 179 67,5% 

NR 2 1,3% 1 1,0% 3 1,1% 

Total 160 100% 105 100% 265 100% 

Quadro 65: Distribuição das/os trabalhadoras/es por conta de outrem pela inscrição 
ou não em sindicatos 

 

Em relação à sindicalização especificamente das/os trabalhadoras/es por conta de 

outrem (ver Quadro 65 e Gráfico 74), continuamos com uma maioria não sindicalizada 

(67,5%), mas neste caso a percentagem de trabalhadoras/es sindicalizadas/os já sobe 

para os 31,3%, estando os homens à frente (32,4% de homens versus 30,6% de 

mulheres). A densidade sindical em 2010 situava-se nos 19,3% (Visser, 2015), e a taxa 

de sindicalização em 2010 era de 10,4% (Portugal, 2012), existindo uma grande 

disparidade entre os setores público e privado, pelo que achamos relevante cruzar, em 

seguida, os dados obtidos com o setor de trabalho. 
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Gráfico 73: Sindicalização por sexo 
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Sindicalização 
trabalhadoras/es 

setor público 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 43 39,1% 28 34,6% 71 37,2% 

Não 66 60,0% 53 65,4% 119 62,3% 

NR 1 0,9% 0 0,0% 1 0,5% 

Total 110 100% 81 100% 191 100% 

Quadro 66: Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor público pela inscrição 
ou não em sindicatos 

 

Quando verificamos a percentagem das/os trabalhadoras/es do setor público que 

responderam estar sindicalizadas/os (ver Quadro 66 e Gráfico 75), verificamos que o 

número sobe para os 37,2%, estando as mulheres à frente (39,1% de mulheres versus 

34,6% de homens). Podemos tirar como ilação que, apesar da maioria não estar 

sindicalizada, no concelho do Funchal, as trabalhadoras do setor público demonstram 

ter mais consciência da importância de estarem sindicalizadas do que os homens. 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 dessindicalização na Madeira e os estudos realizados a nível nacional 

demonstram igualmente essa tendência no país. 
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Gráfico 74: Sindicalização de trabalhadoras/es por conta de outrem 

Homens Mulheres 
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Gráfico 75: Sindicalização de trabalhadoras/es do setor público 

Homens Mulheres 
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Sindicalização 
trabalhadoras/es 

setor privado 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 6 12,0% 6 25,0% 12 16,2% 

Não 43 86,0% 17 70,8% 60 81,1% 

NR 1 2,0% 1 4,2% 2 2,7% 

Total 50 100% 24 100% 74 100% 

Quadro 67: Distribuição das/os trabalhadoras/es do setor privado pela inscrição 
ou não em sindicatos 

 

No setor privado (ver Quadro 67 e Gráfico 76), a percentagem de sindicalização é 

consideravelmente inferior à do setor público, e situa-se, no nosso estudo, nos 16,2%. 

Ainda assim, uma percentagem bastante superior à taxa de sindicalização do ano 2010 

em Portugal no setor privado, que estava nos 9% (Portugal, 2012). Nestes resultados, 

observa-se também uma grande diferença entre mulheres e homens, onde estes estão 

à frente com 25,0%, enquanto as mulheres ficam nos 12,0%. Tal diferença entre os 

sexos pode se dever ao peso de setores com relevância na economia regional, 

representados maioritariamente por homens, como a construção civil e a agricultura. 

 

 
 

Exercício do direito de voto por sexo 

Exercício do 
direito de voto 

 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 278 94,2% 165 90,2% 443 92,7% 

Não 15 5,1% 14 7,7% 29 6,1% 

NR 2 0,7% 4 2,2% 6 1,3% 

Total 295 100% 183 100% 478 100% 

Quadro 68: Distribuição da amostra por sexo e exercício ou não do direito de voto 

12,0% 

86,0% 

2,0% 

25,0% 

70,8% 

4,2% 
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Não 

NR 

Gráfico 76: Sindicalização de trabalhadoras/es do setor privado 

Homens Mulheres 
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Quando analisamos o exercício do direito de voto (ver Quadro 68 e Gráfico 77), 

verificamos que a maioria das pessoas inquiridas respondeu que vai votar (92,7%). 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 no 

Funchal, mas também que o aumento da emigração, em crescimento nos últimos 

anos, contribuí 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 90,2% dos homens vão votar contra 

94,2% 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 do Funchal. É 

de referir que retiramos destes cálculos as/os menores, que não podem ainda votar, 

que participaram neste diagnóstico. 
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Gráfico 77: Exercício do direito de voto por sexo 
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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 14 4,6% 8 4,1% 22 4,4% 

Não 279 92,1% 178 90,4% 457 91,4% 

NR 10 3,3% 11 5,6% 21 4,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 69: 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 69 e Gráficos 78 e 79), 

verificamos que 4,4% das pessoas já sofreram assédio sexual no trabalho, e que as 

mulheres sofrem mais do que os homens (4,6% versus 4,1%). No entanto, esta 

percentagem é muito inferior à nacional que se situa nos 12,6%. Uma outra diferença 

entre os dados da Madeira e os nacionais é que as mulheres, a nível nacional, sofrem 

também mais do que os homens de assédio sexual no trabalho (Torres, 2015). 

 

É de salientar a percentagem de pessoas que não responderam a esta questão no 

nosso diagnóstico (3,3% de mulheres e 5,6% de homens), o que poderá indicar um 

certo prurido por parte das pessoas inquiridas em admitir que já sofreram assédio 

sexual no trabalho pelo menos uma vez ao longo das suas vidas, e também um certo 

desconhecimento do que é realmente o assédio sexual, havendo necessidade de 

apostar mais em ações de formação e informação nesta área. 
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Perceção acerca da discriminação de género  

 

Discriminação 
de género 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 38 12,5% 8 7,1% 52 10,4% 

Não 258 85,1% 178 86,8% 429 85,8% 

NR 7 2,3% 11 6,1% 19 3,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 70: Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido ou não discriminação de género 

 

Em relação à perceção sobre a discriminação de género (ver Quadro 70 e Gráficos 80 e 

81), 10,4% das/os inquiridas/os respondeu sofrer ou ter sofrido discriminação de 

género. Neste caso, as mulheres sofrem mais (12,5%) do que os homens (7,1%), o que 

4,4% 

91,4% 

4,2% 

Gráfico 78: Assédio sexual no trabalho 
no total da amostra 
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4,6% 
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Gráfico 79: Assédio sexual no trabalho por sexo 

Homens Mulheres 



Diagnóstico Social pela Igualdade de Género no Funchal 
       União de Mulheres Alternativa e Resposta - Madeira  

 

 

 
107 

é indicativo da sociedade machista que ainda impera e da discriminação que muitas 

mulheres sofrem em diversas áreas da sua vida, apesar de considerarmos que este 

número só não é superior quiçá por algum desconhecimento em que consiste 

realmente a discriminação de género.  

 

 

 

Consideramos importante questionar em que contextos em que as pessoas inquiridas 

sofreram discriminação de género (ver Gráfico 82). A nível profissional, 47,9% 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 familiar (27,1%), 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). A 

menor percentagem encontra-se na discriminação de género a nível pessoal (25,0%), 

10% 

86% 

4% 

Gráfico 80: Discriminação de género no total da amostra 
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Gráfico 81: Discriminação de género por sexo 
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sendo também este nível o menos específico de todos e também menos difícil de 

quantificar, e que engloba todas as interações pessoais. Já os homens dizem-se mais 

discriminados a nível profissional (57,1%) e a nível pessoal (35,7%), encontrando-se a 

menor percentagem na discriminação de género a nível familiar (7,1%). Estes dados 

apontam para a necessidade de produzir materiais formativos e informativos, e ações 

para possibilitar o debate compreender o significado que alguns atores sociais do sexo 

masculino atribuem à expressão discriminação de género. 

 

  

 

Conhecimento acerca da violência doméstica como crime público 

 

Conhecimento da VD 
como crime público 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 282 93,1% 179 90,9% 461 92,2% 

Não 18 5,9% 13 6,6% 31 6,2% 

NR 3 1,0% 5 2,5% 8 1,6% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 71: Distribuição da amostra por sexo e ter conhecimento ou não que a violência 
doméstica é um crime público 

 

Analisando os dados referentes a ter conhecimento da violência doméstica como 

sendo um crime público (ver Quadro 71 e Gráfico 83), verificamos que a esmagadora 

maioria das/os inquiridas/os respondeu ter conhecimento (92,2%), estando as 

mulheres à frente (93,1% versus 90,9% de homens), facto que poderá ter a ver com 

uma maior sensibilidade das mulheres ao tema da violência doméstica e consequente 

47,9% 

25,0% 

27,1% 

57,1% 

35,7% 

7,1% 

Profissional 

Pessoal 
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Gráfico 82: Contexto da discriminação de género por sexo 

Homens Mulheres 
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procura de informação, até porque a maioria das vítimas de violência doméstica são 

mulheres, como é do conhecimento público.  

 

 

 

Ter assistido a cenas de violência doméstica 

 

Ter assistido a 
violência 

doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 114 37,6% 48 24,4% 162 32,4% 

Não 185 61,1% 144 73,1% 329 65,8% 

NR 4 1,3% 5 2,5% 9 1,8% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 72: 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 72 

e Gráfico 84), independentemente de terem sido ou não vítimas de violência 

doméstica, a maioria das/os inquiridas/os respondeu não ter assistido (65,8%). No 

entanto, existe uma diferença significativa entre mulheres e homens, havendo mais 

mulheres (37,6%), em proporção, que assistiram a cenas de violência doméstica, do 

que homens (24,4%). Este facto talvez tenha a ver com as mulheres enquanto filhas 

que assistiram a violência doméstica sobre as mães e outros membros da família, 

talvez por passarem mais tempo em casa a ajudar a mãe nas tarefas domésticas, e 

também porque as mulheres são naturalmente mais cuidadoras, prestam mais 

atenção a membros da família e vizinhança, logo acabam por assistir a mais cenas de 

violência doméstica. 
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Gráfico 83: Conhecimento de VD como crime público 
por sexo 

Homens Mulheres 
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Ter denunciado casos de violência doméstica 

 

Ter denunciado 
violência doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 50 16,5% 16 8,1% 66 13,2% 

Não 248 81,8% 175 88,8% 423 84,6% 

NR 5 1,7% 6 3,0% 11 2,2% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 73: Distribuição da amostra por sexo e ter denunciado ou não casos de VD 
 

Em relação à denúncia dos casos de violência doméstica (ver Quadro 73 e Gráfico 85), 

também independentemente de ter sido ou não vítima de violência doméstica, a 

maioria das/os inquiridas/os nunca fez qualquer denúncia (84,6%). No entanto, temos 

muitas mais mulheres a denunciar casos de violência doméstica (16,5%) do que 

homens (8,1%). Talvez porque a maioria das vítimas de violência doméstica são 

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. 
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Gráfico 84: Ter assistido a violência doméstica por sexo 
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Gráfico 85: Ter denunciado casos de violência doméstica 
por sexo 
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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 

Sim 59 19,5% 12 6,1% 71 14,2% 

Não 238 78,5% 178 90,4% 416 83,2% 

NR 6 2,0% 7 3,6% 13 2,6% 

Total 303 100% 197 100% 500 100% 

Quadro 74: Distribuição da amostra por sexo e ter sofrido/sofrer ou não violência doméstica 
 
 

Em relação às vítimas de violência doméstica (ver Quadro 74 e Gráfico 86), 14,2% do 

total das pessoas inquiridas disse já ter sofrido ou estar a sofrer violência doméstica. 

Analisando a proporção de mulheres e homens, a percentagem de mulheres vítimas de 

violência doméstica é muito superior à dos homens (19,5% de mulheres versus 6,1% 

de homens). 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. 

 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. 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). O 

estudo da UMAR poderá indicar que existem um pouco mais de mulheres vítimas de 

violência doméstica no Funchal 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. 
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Em relação ao tipo de violência doméstica (ver Gráfico 88), as mulheres sofrem muito 

mais violência física do que os homens (46,9% versus 33,3% de homens), assim como 

sexual (3,1%) onde não há registo de vítimas masculinas. Já o tipo de violência mais 

sofrido pelos homens é a psicológica (66,7% versus 50,0% de mulheres). Estes dados 

vão de encontro aos 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. 
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2,6% 

Gráfico 86: Ter sofrido/sofrer violência doméstica 
no total da amostra 
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Gráfico 87: Ter sofrido/sofrer violência doméstica 
por sexo 
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Em relação a quem exerce ou exerceu violência doméstica sobre as mulheres (ver 

Gráfico 89), neste estudo, é, na maioria das vezes, o marido ou companheiro (73,5%), 

seguido de outros como o namorado, os pais, vizinhos ou amigos (25,0%) e, mais 

raramente, filhos (1,5%). 

 

 

 

Em relação a quem exerce ou exerceu violência doméstica sobre os homens (ver 

Gráfico 90), em primeiro lugar e ao contrário das mulheres, são os outros, que os 

inquiridos definiram como sendo os pais (54,5%), seguidos da mulher ou companheira 

(45,5%), sem registo de violência exercida pelos filhos. 
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Gráfico 88: Tipos de violência doméstica por sexo 
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Gráfico 89: Quem exerce/exerceu violência doméstica 
sobre as mulheres 
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Nota-se, portanto, que quem agride mulheres e homens têm perfis diferentes, 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, vizinhos e amigos, e também são 

agredidas pelos filhos. No caso dos homens, sofrem em primeiro lugar agressão por 

parte dos pais e só depois por parte da mulher ou companheira. 

 

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 19 32,2% 2 16,7% 21 29,6% 

Não 40 67,8% 10 83,3% 50 70,4% 

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

Total 59 100% 12 100% 71 100% 

Quadro 75: 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 75 e Gráfico 91). E 29,6% das crianças assistiu. Mas em relação 

a mães e pais, a diferença é grande. 32,2% das mães respondeu que as suas crianças 

assistiram a cenas de violência doméstica, comparativamente a 16,7% dos pais. O 

Relatório Anual de Segurança Interna diz-nos que, em 2014, 38% das crianças assistiu a 

45,5% 

0,0% 

54,5% 

Mulher/companheira 
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Gráfico 90: Quem exerce/exerceu violência doméstica 
sobre os homens 
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cenas de violência. O nosso estudo indica que no Funchal 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. 

 

 

 

Filhas/os que sofrem ou sofreram violência doméstica 
 

Filhas/os sofreram 
violência doméstica 

Número 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Número 
Homens 

% 
Homens 

Número 
Total 

% 
Total 

Sim 19 32,2% 1 8,3% 20 28,2% 

Não 40 67,8% 11 91,7% 51 71,8% 

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

Total 59 100% 12 100% 71 100% 

Quadro 76: Distribuição das vítimas de violência doméstica por sexo com filhas/os que 
também sofreram ou não violência doméstica 

 

Antes de analisar as outras variáveis, começámos por calcular a percentagem de 

filhos/as, das pessoas inquiridas, que foram vítimas de violência doméstica no total da 

amostra, e esta é de 4% (Gráfico 92), uma percentagem inferior à das pessoas 

inquiridas que foram vítimas de violência doméstica (14,2%, ver Quadro 74 e Gráfico 

86). Em relação às filhas/os de vítimas de violência doméstica que sofreram ou não 

violência doméstica (ver Quadro 76 e Gráfico 93), e que inclui filhas/os menores e 

maiores de idade, temos 28,2% das/os filhas/os das/os inquiridas/os que também 

sofreu violência doméstica. Mais uma vez, a diferença entre mães e pais é grande. 
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Gráfico 91: Vítimas de VD com filhas/os menores que 
assistiram a VD 
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32,2% das mães respondeu que as suas crianças assistiram a cenas de violência 

doméstica, comparativamente a 8,3% dos pais. Isto indica que quase um terço dos 

agressores que exerce violência sobre as companheiras, o fazem também sobre as/os 

filhas/os. 
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Gráfico 92: Pessoas com filhas/os que sofreram VD 
no total da amostra 
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Gráfico 93: Vítimas de VD com filhas/os que também 
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Quanto ao tipo de violência exercida sobre as/os filhas/os de vítimas de violência 

doméstica (ver Gráfico 94), as/os filhas/os de pais vítimas de violência doméstica 

apenas sofrem violência psicológica (100,0%). Já as/os filhas/os de mães vítimas de 

violência doméstica sofrem mais frequentemente violência psicológica (66,7%), 

seguida de violência física (29,2%) e ainda violência sexual (4,2%) (ver Gráfico 95). É de 

referir que estas formas de violência existem muitas vezes em simultâneo, e não de 

forma isolada. 

 

 

 

Portanto, segundo os resultados obtidos, se as mães sofrem mais violência psicológica, 

física e sexual, as/os filhas/os também sofrem, com frequência pela mesma ordem, 

embora com percentagens um pouco diferentes (mais violência psicológica, menos 

violência física e mais violência sexual em comparação com a vitimização das mães). Se 

os pais sofrem mais violência psicológica e física, as/os filhas/os sofrem apenas 

violência psicológica. Ou seja, os agressores das mulheres são mais violentos também 

sobre as/os filhas/os dessas mulheres, enquanto o mesmo não acontece com as 

agressoras dos homens, em que, apesar de exercerem também violência física sobre 

os homens, exercem apenas violência psicológica sobre as/os filhas/os desses homens. 
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Conclusões 

Este  estudo diagnóstico permitiu fazer um retrato sociológico da situação comparada 

entre mulheres e homens no concelho do Funchal, traçando 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. Também permitiu levantar o véu de algumas 

representações sociais estereotipadas que ainda constrangem, em maior grau, as vidas 

das mulheres, mas também as vidas dos homens. Nestas conclusões, apresentamos 

sumariamente as linhas principais da discriminação e da desigualdade, permitindo 

bases para 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 caraterização demográfica e salientando o tipo de famílias, o nosso 

estudo revela que a grande maioria pertence a famílias do tipo clássico (ou nuclear), 

sendo que, nas famílias monoparentais, as mulheres apresentam uma percentagem 

mais elevada (22,9%) dentro do conjunto dos vários tipos de famílias. Do conjunto das 

famílias monoparentais femininas, destacam-se as resultantes do divórcio (39%), 

embora as viúvas (26,8%) e mesmo as solteiras (22%) ainda representem percentagens 

importantes. Ora, estes dados apontam para a necessidade de olhar mais de perto a 

realidade destas famílias monoparentais femininas, já que diversos estudos apontam 

para maior risco de pobreza (Perista, 1992).  

 

No que diz respeito à educação, vale a pena salientar que a população estudantil situa-

se perto dos 15%, sendo que as mulheres se distribuem em maior número pelo 1º 

ciclo, secundário, licenciatura e mestrado, e os homens no 2º ciclo, no ensino médio e 

no doutoramento. Apesar deste quadro, é importante sinalizar que das pessoas 

inquiridas, 3,6% das mulheres e 2% dos homens sabem ler e escrever mas não 

frequentaram a escola. Indo de encontro à situação nacional, a grande maioria da 

população frequentou estabelecimentos de ensino público.  
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No que diz respeito a ser trabalhador/a estudante, no nosso estudo, temos mais 

mulheres nesta situação (5,61%), o que pode indiciar um maior empenho por parte 

das mulheres na melhoria das suas qualificações e formação académica. 

 

No estudo da UMAR, a situação face ao emprego constitui uma das preocupações 

centrais. Os resultados indicam que a grande maioria das pessoas trabalha por conta 

de outrem (53,0%), com pouca distinção entre os sexos. Já em relação ao trabalho por 

conta própria encontramos uma maior diferença sendo 3,0% das mulheres inquiridas e 

1,5% dos homens inquiridos. Os dados oficiais apresentam relações diferentes, com 

maior percentagem de homens a trabalhar por conta própria. Quanto à relação entre 

emprego no setor público ou no setor privado, é de registar que no nosso estudo a 

percentagem relativa ao público (69%) é significativamente 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. 

Outro dado importante do nosso estudo tem a ver com o facto de contrariar os dados 

nacionais referentes ao setor público, já que parecem indicar uma maior percentagem 

de homens (74,5% para 65,5% de mulheres). 

 

O vínculo contratual mais frequente das e dos trabalhadoras/es funchalenses é o 

contrato sem termo (72,2%), embora os homens apresentem uma maior percentagem 

com mais segurança no trabalho (74,5% para 70,8% de mulheres).  Assim, e em sentido 

diverso aos dados oficiais, o nosso estudo parece apontar para uma maior 

precariedade no emprego das mulheres.  

 

Já em relação aos cargos empresariais e às responsabilidades na chefia, os dados do 

estudo da UMAR corroboram os nacionais, embora o estudo da UMAR apresente 

indicadores mais gravosos. Assim, em relação aos cargos empresariais, o estudo 

apresenta mais homens do que mulheres (1,8% para 1,2%) e em relação às chefias 

existe uma diferença significativa entre mulheres e homens (24,0% de trabalhadoras 

para 33,6% de trabalhadores), diferença esta que é superior à constatada a nível 

nacional. 
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Em relação à jornada de trabalho pago, fora do lar, os homens indicam uma jornada 

maior (8h) enquanto as mulheres apresentam 7,4h/dia, embora a diferença não seja 

muito grande, tendo em conta a jornada de trabalho doméstico e do cuidar das 

crianças e dos/as idosas/os, como vimos nas variáveis apresentadas. Vale a pena 

salientar 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 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 sobreexploração das/os 

trabalhadoras/es. 

 

Quanto aos rendimentos auferidos, a maior percentagem situa-se entre os 400 a 800 

euros mensais (28,6%), sem distinção de sexo, o que mostra que uma parte 

significativa da população aufere baixos rendimentos. Já encontramos diferenças entre 

os sexos no escalão de rendimentos superiores a 2000€/mês: 4,1% de homens e 

apenas 1,3% de mulheres. É crucial ainda referir que, em termos do rendimento do 

trabalho, temos muito mais mulheres a receber de 0 a 400 euros mensais (14,2% 

versus 4,6%). 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. 

Acrescenta-se ainda que, nos vários escalões de rendimentos auferidos pelo trabalho, 

à medida que se sobe, a desigualdade entre homens e mulheres aumenta. Cruzando 

com o vínculo contratual, verificamos também que as mulheres estão mais 

representadas nos escalões mais baixos e com vínculos mais precários.  

 

Quanto às taxas de desemprego, 18,2% das mulheres estavam desempregadas assim 

como 18,3% dos homens, muito acima dos números oficiais que apontam para uma 

taxa de desemprego na Madeira na ordem dos 13% (DREM, 2015). 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 desencorajados de tanto 
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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 mulheres (16,8% das 

mulheres e 13,7% dos homens), o que poderá ter a ver com a maior esperança de vida 

das mulheres, neste momento.  

 

Relacionando rendimento, emprego e membros do casal, a maioria das/os 

inquiridas/os (por volta dos 41%) afirmou que são os homens quem tem rendimentos 

superiores. Quanto à dependência face à família, encontramos mais homens (27,9%) 

que se dizem dependentes economicamente do que mulheres (26,4%). 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). Já na faixa 

etária entre os 21 e os 40 anos, 36,3% de mulheres (face a 27,3% de homens) afirmou-

se dependente da família, podendo indicar uma retração face ao trabalho pago com a 

maternidade.  

 

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 (70,9%) do que as mulheres solteiras (48,8%). Em relação à 

situação profissional, as mulheres desempregadas afirmam-se mais dependentes 

economicamente de familiares do que os homens (40,0% das mulheres e 30,9% dos 

homens). Com a população estudantil, o resultado é inverso, isto é, os homens dizem-

se mais dependentes economicamente do que as mulheres (40,0% dos homens vs 

27,5% 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 
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(65,7% 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, 54,2% das mulheres afirmou ter 

usufruído dos direitos de maternidade contra apenas 37,4% de homens, corroborando 

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 43% das mulheres tenha afirmado o usufruto do direito de 

aleitação, a maioria não usufruiu 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 (99%), significativamente mais do que os 

homens (89,8%). Se lavar a loiça é a tarefa mais partilhada entre os membros do casal, 

engomar é a que mais distancia mulheres de homens. Se em relação ao tipo de tarefa, 

encontrámos alguma diferença, a grande distância evidencia-se nas horas dispendidas 

no trabalho doméstico: as mulheres dispendem o dobro de horas nas tarefas 

domésticas (3,6 h/dia) do que os homens (1,8 h/dia). São também mais as mulheres 

(70,4%) do que os homens (63,5%) 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 

(67,5% versus 47,0%).  

 

Verificamos ainda que a maioria das famílias coloca as crianças pequenas em 

estabelecimentos de ensino pré-escolar, público ou privado — 61,3% no total, para 

26,4% em creches, 16% em  jardins de infância, ou 18,9% em ambos. É importante 

referir que em relação às creches mais pais (32,2%) do que mães (23,2%) utilizam estes 
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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 perto dos 30% 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 

cuidarem das crianças em casa até estas terem idade para frequentar o ensino 

obrigatório. 

 

No que se refere ao cuidado de idosas/os, apenas 9% das/os inquiridas/os afirmaram 

ter idosas/os a cargo. Podemos levantar a hipótese de que o abandono das/os 

idosas/os poderá dever-se à falta de condições económicas das famílias, mas também 

aos fracos apoios sociais existentes para as mesmas. Já em relação à prestação de 

cuidados para familiares, mais do dobro de mulheres (21,6% para 10% de homens) 

respondeu tirar dias para esta tarefa.  

 

Quanto à mobilidade, as mulheres utilizam mais os transportes públicos do que os 

homens (41,9% para 21,8%). O meio de transporte preferido dos homens é o 

automóvel (58,3%), enquanto as mulheres andam mais de autocarro (46,0%). 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 26,4% do total aufere subsídio de desemprego (33,3% de 

homens versus 21,8% de mulheres).  

 

Beneficiários de RSI constituem uma minoria (4,4%), com maior proporção de homens 

(5,1% para 4,0% de mulheres), o que contraria os estudos internacionais sobre o 
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desenvolvimento que apontam para a necessidade de mais apoios sociais às mulheres 

por se verificar que têm mais eficácia para o bem-estar da família. 

 

18% do total da amostra respondeu beneficiar de pensões de sobrevivência, velhice e 

invalidez, com 20,1% de mulheres pensionistas para 14,7% de homens, sendo que as 

pensões por velhice correspondem a 46,7%, seguida pelas de sobrevivência (28,3%) e 

em último as de invalidez (18,5%). A maior percentagem de mulheres (38,1% ) situa-se 

na pensão de sobrevivência, que pode ser relacionada com a maior esperança de vida 

e, relacionada com esta, a viuvez.  

 

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 (4,0% de 

mulheres para 0,5% de homens), evidenciando a relação estreita entre o género 

feminino e o cuidado dos/as filhos/as. 

 

10,0% das/os inquiridas/os beneficiam de habitação social, com ligeira vantagem das 

mulheres (10,6% vs 9,1%). 6,4% das/os pensionistas beneficia do complemento 

Solidário para Idosos/as, um pouco mais o sexo masculino (7,1%) do que o feminino 

(6,1%). 1,2% das pessoas inquiridas beneficia do subsídio por assistência a 3ª pessoa, 

e, mais uma vez, mais mulheres (1,7%) do que homens (0,5%).  

 

No que se refere à saúde, outra dimensão fundamental para avaliarmos das 

desigualdades de género, diversas variáveis entraram em consideração neste 

diagnóstico. A maioria das pessoas frequenta centros de saúde públicos (66,8%), mas 

as mulheres frequentam mais do que os homens (70,6% versus 60,9%). Estes 

resultados parecem ir ao encontro do facto de que as mulheres sofrem mais de 

problemas de saúde crónicos do que os homens (36,3% versus 24,9%), corroborando 

estudos nacionais. Elas também sofrem mais de doenças cardiovasculares (11,9% 

versus 9,7% dos homens), do foro psicológico/psiquiátrico (6,0% versus 4,8% dos 

homens) e de doenças oncológicas (6,5% de mulheres). Os homens sofrem mais de 

hipertensão (24,2% versus 23,8% de mulheres), de doenças respiratórias (19,4% versus 
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14,9% de mulheres), de diabetes (12,9% versus 10,1% de mulheres) e de doenças 

renais (4,8% versus 2,4% de mulheres). 

 

Na dimensão da cultura e desporto, temos mais mulheres (8,9%) do que homens 

(5,1%) a frequentar as bibliotecas públicas, e mais homens do que mulheres dedicam-

se a práticas culturais (48,2% vs 42,9%). Nas práticas culturais, destacam-se algumas 

diferenças de género: as mulheres na leitura (17,3% vs 14,1%), no teatro (14,1% dvs 

9,3%) e nas visitas a museus (14,6% vs 14,5%, aqui com uma diferença muito 

pequena). Os homens preferem o cinema (20,0% vs 17,0%), ir a concertos (16,2% vs 

13,8%) e a outro tipo de espetáculos (16,2% vs 13,6%). 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 (53,3% vs 39,6%). De 

entre as mulheres, as menos ativas são as de idade entre os 81 e os 100 anos. As 

mulheres praticam mais exercício físico de forma recreativa e para manutenção da boa 

forma física, enquanto os homens mostram procurar mais o desporto de competição, 

provavelmente devido à sua socialização no sentido de maior competitividade física. 

As razões do sedentarismo situam-se, para as mulheres nos motivos familiares 

(11,3%), nas doenças (19,6%), e na falta de instalações e de oferta (8,2%), os homens 

por motivos profissionais/escolares (30,4%) e pela idade (14,5%).  

 

Na dimensão da religião, dos 85,2% que responderam ter religião (87,1% de mulheres 

para 82,2% de homens), e apenas 13,6% (16,8% de homens e 11,6% de mulheres), não 

se identifica com qualquer religião. Face aos dados nacionais, o catolicismo tem uma 

presença maior na sociedade funchalense (89% para 81%, em termos nacionais). 

52,3% respondeu ser praticante da sua religião, estando as mulheres à frente (58,7% 

vs 42,0%). 

 

Em termos de cidadania e participação política, a esmagadora maioria não exerce 

cargos políticos (90,8%), mas, em relação aos que exercem, os homens estão à frente 

(9,6% vs 5,9%). Perto de 80% não faz parte de associações, embora de entre as/os que 

participam, destacam-se os homens (21,3% para 16,2%); e a grande maioria não está 
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sindicalizada (76,8%), embora as mulheres estejam ligeiramente à frente na 

sindicalização (18,5% de mulheres versus 18,3% de homens). Também no 

voluntariado, as mulheres estão em maioria (16,2% vs 12,7% de homens). Mais de 90% 

das/os inquiridas/os afirmaram exercer o seu direito de voto, com maior abstenção do 

sexo masculino.  

 

Reunindo as conclusões em relação à ultima dimensão estudada, a vitimização por 

assédio sexual e a discriminação de género, salientamos que 4,4% das pessoas já 

sofreu assédio sexual no trabalho (4,6% de mulheres para 4,1% de homens), 10,4% 

das/os inquiridas/os respondeu sofrer ou ter sofrido discriminação de género (12,5% 

de mulheres para 7,1% de homens). Curiosamente, os homens dizem-se mais 

discriminados a nível profissional (57,1%) e a nível pessoal (35,7%). Ainda na 

vitimização, o nosso estudo desenvolveu mais profundamente a vitimização por 

violência doméstica. Assim, 92,2% afirmaram saber que a violência doméstica é um 

crime público (93,1% de mulheres para 90,9% de homens), a maioria dos/as 

inquiridas/os (65,8%) afirmou não ter assistido a situações de violência doméstica, 

embora mais mulheres tivessem respondido nesse sentido (37,6% para 24,4%). A 

grande maioria (84,6%), portanto, mesmo quem assistiu, nunca apresentou qualquer 

denúncia, apesar de mais mulheres ter denunciado casos de violência doméstica 

(16,5%) do que homens (8,1%). Inquirimos também sobre quem sofre ou sofreu de 

vitimização por violência doméstica, 14,2% do total das pessoas inquiridas disse já ter 

sofrido ou estar a sofrer violência doméstica (19,5% de mulheres versus 6,1% de 

homens). 29,6% das crianças assistiu a cenas de violência doméstica. 32,2% das mães 

respondeu que as suas crianças assistiram a cenas de violência doméstica, 

comparativamente a 8,3% dos pais. 

 

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 no 

Funchal no que diz respeito à Igualdade de Género. Como tal, consideramos ser 

importante apostar em mais estudos deste género, assim como na formação e 
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informação das pessoas, para que compreendam até que ponto a desigualdade de 

género afeta as suas vidas. 

 

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; 

 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; 

 a dependência face aos rendimentos dos familiares; 

 o abandono 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 30% das famílias não coloca as crianças pequenas em 

equipamentos para a primeira infância; 

 a realidade da violência doméstica sobre as mulheres. 

 

Como síntese final, este diagnóstico permitiu esquiçar um retrato das desigualdades 

de género no Funchal 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, o dobro de 

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 é na faixa etária das mulheres entre os 21 e os 

40 anos que se situa a maior percentagem no que diz respeito à dependência face aos 

rendimentos familiares. Também, pelos dados obtidos neste estudo, é notória uma 

menor proteção social no que diz respeito às mulheres desempregadas, que, apesar de 
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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.  

 

Em termos de cidadania e participação política, a diferença percentual entre homens e 

mulheres em cargos públicos no Funchal não é tão acentuada como em termos 

nacionais (perto de 10% no Funchal para 7% a nível nacional), mas é ainda 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 14% das pessoas inquiridas afirmou sofrer ou ter sofrido de 

violência doméstica, 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 no Funchal têm mais precariedade no trabalho e na vida; 

- 14,2% das trabalhadoras por conta de outrem ganham 400€ ou menos por mês com 

uma jornada de trabalho de 7 horas; 

- As mulheres são a maioria das famílias monoparentais; 

- As mulheres ingressam no mundo do trabalho mais cedo do que os homens mas 

ocupam os escalões mais baixos nas empresas; 

- 40% das desempregadas estão completamente dependentes dos apoios familiares, 

pois não têm qualquer rendimento; 

- As mulheres gastam o dobro do tempo nas tarefas domésticas (3,6 horas diárias vs 

1,8 horas diárias para os homens); 

- As mulheres acompanham mais os filhos ao médico; 

- As mulheres são mais frequentemente encarregadas de educação; 
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- As mulheres despendem mais tempo a cuidar das/os doentes e das/os idosas/os; 

- As mulheres utilizam mais os transportes públicos; 

- As mulheres frequentam mais os centros de saúde públicos; 

- As mulheres são mais sindicalizadas e exercem mais voluntariado; 

- As mulheres exercem mais o direito de voto; 

- As mulheres sofrem mais assédio sexual no trabalho; 

- As mulheres sofrem mais discriminação de género; 

- As mulheres são a maioria das vítimas de violência doméstica. 

 

Realçamos o facto de, tendo em conta os dados obtidos neste estudo, existir alguma 

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 

realçar a existência duma percentagem de homens significativa que se diz vítima de 

assédio sexual, discriminação de género e de violência doméstica, que deve merecer 

mais atenção no trabalho a desenvolver futuramente. 

 

É de salientar que o estudo da UMAR é pioneiro no Funchal e na Madeira, 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. 

 

Finalmente, podemos concluir que, no Funchal, estamos ainda muito distantes duma 

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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