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1 Introdução 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, visa a adoção de medidas específicas 

que possam contrariar a tendência histórica de desigualdade salarial entre mulheres e homens, 

determinando nos termos do seu n.º 2, que as empresas do setor empresarial do Estado promovam, de 

três em três anos, a elaboração de um relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens 

tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de diferenças injustificadas naquelas remunerações. 

A Parque Escolar, E.P.E. (doravante “Parque Escolar”), é uma Entidade Pública Empresarial criada pelo 

Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, como pessoa coletiva de direito público de natureza 

empresarial, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, sujeita à tutela dos 

membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, tendo por objeto o 

planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do programa de modernização da rede pública de 

escolas secundárias e outras afetas ao Ministério da Educação. 

Neste sentido, considerando a natureza jurídica da Parque Escolar e por forma a dar cumprimento à 

determinação do estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, 

procedeu-se à elaboração do presente relatório, consistindo num estudo da situação verificada na 

Parque Escolar, tendo em conta uma análise quantitativa e qualitativa da informação relativa às 

remunerações dos(as) colaboradores(as), considerando o total de efetivos, bem como outros 

indicadores, nomeadamente, escalões etários, habilitações literárias e carreira profissional. 

Ressalva-se que, para efeitos deste relatório, não foram considerados os membros do Conselho de 

Administração, cuja remuneração é fixada, nos termos legais, mas apenas as colaboradoras e os 

colaboradores da Parque Escolar. 

Os dados utilizados para elaboração deste relatório têm por referência a data de 31 de dezembro de 

2020. 
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2 Estrutura Organizacional 

A orgânica da Parque Escolar observa o seguinte modelo: 

 

 

 

 

À data de referência, os recursos humanos afetos à estrutura organizacional da Parque Escolar 

integravam 3 (três) membros do Conselho de Administração e 106 (cento e seis) colaboradores, 103 

(cento e três) com vínculo à empresa através de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado 

e 3 (três) através de acordo de cedência de interesse público. 
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3 Análise de Indicadores 

3.1 Análise quantitativa 

3.1.1 Caracterização Geral 
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3.1.2 Remunerações pagas a mulheres e homens 

 

 

Mulheres Homens Rácio 

Média Vencimento Base 
(€) 

1.944,37 2.424,51 0,80 

Média Retribuição Total 
(€) 

2.337,41 2.927,93 0,80 

 

3.1.2.1 Remunerações pagas a mulheres e homens (por habilitações) 

 

 

Média Vencimento Base 
(€) 

Média Retribuição Total 
(€) 

Habilitações Mulheres Homens Rácio Mulheres Homens Rácio 

Ensino Básico n.a. 949,84   n.a. 1.159,84   

Ensino Secundário / 
Técnico Profissional 

1.193,45 1.231,02 0,97 1.430,53 1.483,77 0,96 

Bacharelato 1.846,52 2.066,18 0,89 2.102,19 2.576,32 0,82 

Licenciatura 2.080,41 2.481,19 0,84 2.519,27 2.989,44 0,84 

Mestrado 2.110,31 2.462,03 0,86 2.391,36 2.987,36 0,80 

 

3.1.2.2 Remunerações pagas a mulheres e homens (por carreira profissional) 

 

 

Média Vencimento Base 
(€) 

Média Retribuição Total 
(€) 

Carreira  Mulheres Homens Rácio Mulheres Homens Rácio 

Apoio Geral n.a. 949,84   n.a. 1.159,84   

Administrativa 1.175,52 1.055,16 1,11 1.446,47 1.128,38 1,28 

Especialista 1.055,16 1.318,95 0,80 1.328,98 1.661,47 0,80 

Técnica 2.101,11 2.454,61 0,86 2.525,21 2.964,02 0,85 
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3.1.2.3 Remunerações pagas a mulheres e homens (por cargo/função) 

 

 

Média Vencimento Base 
(€) 

Média Retribuição Total 
(€) 

Cargo/Função Mulheres Homens Rácio Mulheres Homens Rácio 

Motorista n.a. 949,84   n.a. 1.159,84   

Assistente 
Administrativo(a) 

1.193,45 1.055,16 1,13 1.430,53 1.128,38 1,27 

Técnico(a) 1.902,40 2.280,58 0,83 2.087,48 2.684,34 0,78 

Coordenador(a) 2.209,11 2.611,41 0,85 2.822,82 3.379,90 0,84 

Diretor(a) 2.736,06 3.270,58 0,84 4.032,50 4.320,44 0,93 

 

3.2 Análise Qualitativa 

De acordo com os dados constantes do presente relatório, verifica-se que existe uma presença equitativa 

entre mulheres e homens na Parque Escolar.  

Ao nível da distribuição por unidades orgânicas, existe uma maior representação de mulheres nas áreas 

de apoio transversal e uma menor representação nas áreas operacionais, nomeadamente na Direção 

Geral de Manutenção. 

Cumpre também assinalar que a composição do Conselho de Administração, com 2 (duas) pessoas do 

género masculino e 1 (uma) do género feminino, dá cumprimento ao normativo legal aplicável em termos 

de representatividade de género. 

Na Parque Escolar existem 22 cargos de direção/coordenação. Dos 106 colaboradores, mulheres e 

homens, 20,7% desempenha cargos de direção/coordenação, com uma maior representação de 

mulheres nos referidos cargos. De um total de 53 mulheres, 22,6% ocupa um cargo de 

direção/coordenação. Já no que respeita aos homens, 18,8% num total de 53 desempenha um cargo de 

direção/coordenação.  

Ao nível da distribuição por carreira profissional, verifica-se uma maior representação de mulheres na 

carreira Administrativa, 89%, e uma representação equilibrada, entre mulheres e homens, na carreira 

Técnica, 47% de mulheres e 53% de homens. 

Num total de 106 colaboradoras e colaboradores, 89% possuem formação superior. Das 53 mulheres, 

85% tem formação superior e 15% tem o ensino secundário concluído. Relativamente aos homens, dos 

53 colaboradores, 92% tem formação superior e 6% tem o ensino secundário concluído.   

Verifica-se algum desequilíbrio na distribuição das mulheres e dos homens, por grupo etário, sendo que 

a maioria dos colaboradores se encontram no intervalo dos 40 aos 44 anos (42% das mulheres e 39,6% 

dos homens), fixando-se a média de idades nos 45,3 anos. 
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Em termos genéricos, na Parque Escolar, a retribuição média mensal das mulheres era em 2020, 

globalmente, inferior à dos homens, representando a retribuição média das mulheres cerca de 80% do 

valor médio da retribuição dos homens. 

Da análise à estrutura de habilitações da Parque Escolar, constata-se que o grupo de habilitação 

“Licenciatura” era o predominante na empresa, concluindo-se que, no referido grupo, a retribuição média 

mensal das mulheres era globalmente inferior à dos homens, padrão que se repete nos restantes grupos 

de habilitação. 

Quanto às carreiras, a carreira “Técnica” era a mais representativa em número de colaboradores, 

mulheres e homens, sendo a retribuição média mensal das mulheres inferior à dos homens, situação 

que se inverte na carreira “Administrativa”, onde a retribuição média mensal das mulheres era superior à 

dos homens. 

Relativamente ao cargo/função, verifica-se uma maioria de mulheres nos cargos de “Diretor(a)”, sendo a 

retribuição média mensal das mulheres ligeiramente inferior à dos homens, e nos cargos de “Assistente 

Administrativo(a), onde a retribuição média mensal das mulheres é superior à dos homens. 

  

4 Conclusões 

No respeito pelos princípios de legalidade e ética empresarial e de compromisso de erradicação de todas 
as práticas de discriminação, e no prosseguimento de uma política de gestão de recursos humanos com 
vista à plena igualdade de oportunidades, a Parque Escolar repudia qualquer prática que assente em 
desigualdades salariais entre mulheres e homens. 

Assim sendo, na Parque Escolar não se verificam situações de discriminação salarial por motivos de 
género. Os critérios de retribuição são comuns a mulheres e a homens, e as diferenças de remuneração 
não constituem discriminação por se considerarem assentes em critérios objetivos, comuns a mulheres 
e a homens, nomeadamente, baseados na experiência profissional, desenvolvimento de carreira, 
desempenho ou antiguidade. 

Importa salientar que o setor público empresarial tem vivido num contexto de grandes restrições que têm 
impedido, ou fortemente limitado, as progressões, com as consequentes valorizações remuneratórias, 
bem como os novos recrutamentos. 

Considerando que não existem indícios de qualquer restrição no acesso de ambos os géneros a funções 
de direção/coordenação na Parque Escolar, não se justificará a adoção de qualquer medida a este 
respeito. 

De salientar que a existência de critérios de progressão, assentes num sistema de avaliação dos níveis 
de desempenho e do cumprimento de objetivos, conferem à Parque Escolar mecanismos que 
proporcionam uma maior robustez às políticas salariais prosseguidas e uma menor vulnerabilidade a 
fatores indutores de discriminação de qualquer natureza, sendo que aquelas estão condicionadas à 
existência de condições financeiras e às limitações legais aplicáveis ao setor público empresarial. 

Neste contexto, não se entende como necessária a definição de um plano de ação para implementação 
de medidas tendentes à eliminação de discriminações remuneratórias, considerando-se estar 
assegurada uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens. 

A Parque Escolar assume o compromisso de contínua melhoria de políticas e práticas neste domínio, 
pelo que manterá sob monitorização os indicadores anteriormente analisados e outros que se venham a 
mostrar relevantes.  


