PROJETO “FRONTEIRAS DE VIDRO - CUSTOS E FATORES DA SEGREGAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCATIVA PARA HOMENS E MULHERES” *
Perfil ocupacional de homens e mulheres em Portugal em 2018
100%
95,7

Professoras do 1º Ciclo e Educadoras
de infância

96,0

87,5

Profissionais de enfermagem

78,6

Especialistas em ciências sociais e religiosas

76,6

Outras profissionais de saúde

81,5

Técnicas de serviços jurídicos, sociais e
religiosos

79,3

Outras profissionais da saúde

75,1

71,3

70%

DIRIGENTES

70%

70,5

Diretores e gerentes de outros serviços

72,8

Diretores-Gerais e gestores executivos de
empresas

Veterinárias

ESPECIALISTASPROFISSÕES
INTELECTUAIS
E CIENTÍFICAS

72,0

Especialistas em engenharia

72,5

Técnicas e assistentes de veterinária

71,0

Técnicas de medicina e farmácia

TÉCNICOS/AS E
PROFISSÕES DE
NÍVEL
INTERMÉDIO

72,2
74,6

76,6

80,0

85,3

Diretores de produção na agricultura, animal,
floresta e pescas
Diretores das indústrias transform., extração,
construção, transportes e distribuição

76,0
78,0

Analistas e programadores (software, web e
aplicaçoes)

80,7

Especialistas em bases de dados e redes

Diretores dos serviços das tecnologia de
informação e comunicação

Trabalhadoras de cuidados pessoais nos
serviços de saúde

90,3

Cabeleireiras, esteticistas e similares

81,0

Governantas domésticas e encarregadas
de limpeza e de trabalhos domésticos

Técnicas de secretariado

75,0

PESSOAL
ADMINISTRATIVO

Técnicos de atividade física e de
desporto
Técnicos de operação e controlo de processos
industriais
Técnicos operadores das TIC e de apoio aos
utilizadores

71,6

Técnicos das ciências físicas e de engenharia

83,1

Técnicos das telecomunicações e da radiodifusão
Encarregados das indústrias extrativa,
tranform., e construção

Empregados de aprovisionamento, armazém e
serviços de apoio à produção e transportes

70,7

Técnicos operacionais e controladores
dos transportes marítimo e aéreo

72,5

AGRICULTORES/AS
E TRABLHADORES/AS
QUALIFICADOS/AS DA
AGRICULTURA
E FLORESTA

Vendedores ambulantes e em mercados

71,9

TRABALHADORES
/AS QUALIFICADOS
/AS DA INDÚSTRIA,
CONSTRUÇÃO E
ARTÍFICES

OPERADORES/AS
DE INSTALAÇÕES E
MÁQUINAS E
TRABALHADORES/AS
DE MONTAGEM

Agricultores e trabalhadores qualificados da
agricultura e produção animal

72,9

76,4
77,1

Trabalhadores da impressão

83,1

Engenheiros de eletrotecnologia

100%

* Projeto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, financiado pelo Programa
EEA Grants Conciliação e Igualdade de Género.
O projeto estuda os impactos da segregação sexual do mercado de trabalho e das escolhas
vocacionais nas desigualdades económicas entre mulheres e homens.
Para o presente documento foram sistematizadas as profissões com participação
feminina e masculina superior a 70%.

74,6

Assistentes na preparação de refeições

72,6

Trabalhadoras de limpeza de veículos,
janelas, roupa e outras

Pessoal dos serviços de proteção e segurança

95,9

Operadores de máquinas para fabrico de produtos
de borracha, plástico e papel
Operadores de instalações e máquinas para
fabrico de produtos químicos

Trabalhadores qualificados da aquicultura e
pescas e caçadores
Trabalhadores qualificados da floresta e
similares

96,9
97,4
98,9
99,2

76,5

Prestador de serviços na rua

78,6

Vendedor ambulante

Operadores de instalações e acabamento de
metais

Trabalhadores do tratamento da madeira e
cortiça, marceneiros e similares
85,9

Operadores de instalações para fabrico de papel,
tratamento de madeira e cortiça

93,9

Operad. de inst. de extra. mineira e proc. de minerais
Motoristas de ligeiros e motociclos
Tripulação de convés de navios
Maquinistas de locomotivas e simil.
Motoristas de pesados e autocarros
Operadores de equipamentos móveis
98,7

94,0
90,1

Trabalhadoras de limpeza em casas
particulares, hotéis e escritórios

TRABALHADORES/AS
NÃO
QUALIFICADOS/AS

Agricultores e trabalhadores qualificados
de culturas agrícolas de mercado
80,3

91,9

Operadoras de máquinas para fabrico de
produtos texteis, pele e couro

Trabalhadoras da confeção de vestuário,
peles, calçado e similares

74,4

86,4

91,3

Operadoras de caixa e venda de bilhetes

SERVIÇOS
PESSOAIS, PROTEÇÃO
E SEGURANÇA E
VENDEDORES/AS

91,8

Em Portugal, apesar das profundas alterações no estatuto
das mulheres, mantem-se a segregação das profissões com
base no sexo, a qual é fortemente condicionada por aquilo
que se espera de mulheres e homens.

Empregadas de escritório em geral
72,6

80,6

84,0

92,1

Auxiliares de enfermagem e parteiras
84,1

82,3

PAPÉIS SOCIAIS DE GÉNERO

Auxiliares de educadores/as de infância e de
professores/as

Pintores, limpadores de fachadas, trab. de chapas
metálicas, serralheiros, montadores de estruturas
Instalad. e rep. de mat. elétrico, eletró. e comunic.
Trabalhadores qualificados da construção
Trab. qual. em acabamentos de construção e
similares

96,2
97,0
97,4
97,6

Trabalhadores não qualificados da
indústria extrativa e construção

