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De acordo com os objetivos do projeto, este Webinar Europeu reveste-se de 

extrema importância para a prossecução dos seus resultados e por isso 

apelamos a todos que possam refletir e contribuir para as seguintes questões: 

 

1. A remuneração média mensal base nos setores predominantemente masculinos 

(como curtumes e têxtil) é maior do que nos setores predominantemente femininos 

(setores de vestuário e calçados). Estão as mulheres a ser alvo de segregação 

horizontal (concentração de mulheres em determinados sectores de atividade 

menos valorizados socialmente)? 

2. A disparidade salarial entre homens e mulheres nos setores predominantemente 

masculinos (como curtumes e têxtil) é menor do que nos setores 

predominantemente femininos (vestuário e calçado). As mulheres nas estão a ser 

alvo de discriminação direta? 

3. As categorias profissionais nas ITVCC estão bem classificadas e hierarquizadas na 

tabela salarial? 

4. Os Acordos Coletivos (nível setorial ou empresarial) protegem as mulheres da 

discriminação direta e indireta? 

5. Em conformidade com a regulamentação em vigor, como garantir uma efetiva 

transparência salarial nas empresas?   

6. Como pode o Diálogo Social e a Negociação Coletiva contribuir para relações mais 

equilibradas entre mulheres e homens na conciliação da vida profissional e 

familiar? 
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PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS ENTRE MULHERES E HOMENS NAS RELAÇÕES DE 
EMPREGO E NA CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A FAMILIAR 

 
13.00 (PT time) 
14.00 (CET | HU time) 
16.00 (TU time) 

Receção dos convidados 

13.10 (PT time) 
14.10 (CET | HU time) 
16.10 (TU time) 

Apresentação Individual dos participantes  

13.15 (PT time) 
14.15 (CET | HU time) 
16.15 (TU time) 

Sessão de Abertura e Saudação 
• Manuel Freitas (FESETE); 

13.25 (PT time) 
14.25 (CET | HU time) 
16.25 (TU time) 

Igualdade de Género – Perspetiva Europeia  
• Danny Scheerlinck (European Commission - Employment, Social 

Affairs & Inclusion); 

• Maike F. Niggemann (IndustriAll); 

14.05 (PT time) 
15.05 (CET | HU time) 
17.05 (TU time) 

Apresentação do Projeto "Contributos para eliminação das práticas 
discriminatórias entre mulheres e homens nas relações de emprego "  

• Bruno Freitas e Francisca Vidal (FESETE); 
14.25 (PT time) 
15.25 (CET | HU time) 
17.25 (TU time) 

Questões 

14.40 (PT time) 
15.40 (CET | HU time) 
17.40 (TU time) 

Pausa 

15.00 (PT time) 
16.00 (CET | HU time) 
18.00 (TU time) 

Igualdade de Género nas ITVCC (caso Turco, Húngaro e Português) 
• Haluk Deniz Medet (DISK TEKSTIL); 

• Szabolcs Beőthy-Fehér (BDSZ); 

• Isabel Tavares (FESETE); 
16.00 (PT time) 
17.00 (CET | HU time) 
19.00 (TU time) 

Questões / Debate 

16.20 (PT time) 
17.20 (CET | HU time) 
19.20 (TU time) 

A importância da Igualdade de Género ao nível do trabalho e familiar 
• Carla Tavares (Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho 

e no Emprego - CITE); 

• Sandra Ribeiro (Presidente da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género - CIG); 

17.00 (PT time) 
18.00 (CET | HU time) 
20.00 (TU time) 

Fim do Seminário 

 


