IGUALDADE DE
GÉNERO:
FORMAS DE
DISCRIMINAÇÃO
NO TRABALHO

Discriminação:
conceito

Discriminação é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em
raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e
infundada.

Formas de discriminação no trabalho
Existem diferentes formas de discriminação no trabalho nomeadamente:
• Género
• Origem racial e étnica
• Religião e crença
• Deficiência
• Orientação sexual

Formas de discriminação no trabalho- Género

Os homens portugueses ganham em média mais 22,1% do que as mulheres. E só o Chile (com uma diferença de 23,7%) e a
Estónia (de 25,7%) ultrapassam Portugal na tabela. A discrepância salarial em todo o mundo é, em média, de 18,8%.
Ainda de acordo com o estudo, em 2018, contabilizavam-se 673,9 milhões de mulheres (52,5% das empregadas) e 1,05
bilhão de homens (51,7% dos empregados) que trabalhavam como assalariados em todo o mundo. A proporção feminina
aumentou dez pontos percentuais face a 1991, comparativamente ao aumento de 6,8% para os homens.
Para fazer face às estatísticas, alguns países já tomaram a iniciativa de criar leis que possam garantir ou regular a igualdade
salarial entre homens e mulheres. Contudo, de acordo com o mais recente ranking do Banco Mundial, há apenas seis
países no mundo que garantem a igualdade laboral. São eles a Bélgica, Dinamarca, França, Letónia, Luxemburgo e Suécia.

Formas de discriminação no trabalho- Origem racial e étnica
Algumas das características de desigualdade no emprego que afetam a população afrodescendente em
Portugal são:
• Insegurança no trabalho
• Sobre-representação em profissões de baixas qualificações
• Salários mais baixos

• Menos oportunidades de ser promovido no emprego
• Menos oportunidades de ser protegido pela segurança social

Formas de discriminação no trabalho- Religião e crença
• A discriminação religiosa no trabalho muitas vezes acontece por causa do estado de inferioridade do
empregado perante o patrão, pelos motivos de subordinação na relação trabalhista.

Formas de discriminação no trabalho- Deficiência
• Os trabalhadores com deficiência recebem menos que os colegas, sendo “forçados” a trabalhar mais
horas sem o respetivo pagamento suplementar.

• O nível de empregabilidade dos trabalhadores com deficiência é reduzido, apesar de a lei estabelecer
quotas nessa matéria. Não obstante a existência de incentivos (pense-se na comparticipação no
pagamento das despesas necessárias com a adaptação do posto de trabalho e com a eliminação de
barreiras arquitetónicas, a comparticipação de pagamentos dos prémios de seguros de acidentes de
trabalho, a redução da taxa contributiva em sede de segurança social), a verdade é que, na maior parte
dos casos, as empresas não veem a contratação de um trabalhador portador de deficiência como uma
mais-valia, como um fator de inclusão social ou como fator motivacional.

Formas de discriminação no trabalho- Orientação sexual
• Mesmo com grandes conquistas, a população LGBTQIA+ enfrenta obstáculos existentes na inserção e
permanência no mercado de trabalho o que caracteriza o fenômeno do assédio seja na prática da violência
moral ou sexual que pode ocorrer no curso de um processo seletivo a uma vaga de trabalho ou no ambiente
de trabalho após a contratação.

• Geralmente, no ambiente de trabalho a discriminação pela orientação sexual aparece na forma de humor,
de forma indireta e através de comentários inadequados, humilhações, ridicularizações e piadas manifestas
no dia a dia nas interações sociais entre pessoas, buscando expor o colaborador homossexual de uma forma
caricata e pejorativa.

• https://youtu.be/05N5oPJ9lXg
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