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ECONOMIA

A lei da paridade nas empresas cota-

das em bolsa já está a produzir efei-

tos, mas com falhas: as mulheres 

estão cada vez mais representadas 

em órgãos de decisão — passaram de 

14,3% em 2016, antes da entrada em 

vigor da lei, para 24,8%, nos números 

de Abril de 2019 —, mas o aumento 

deve-se em particular a cargos não-

executivos. Isto é, as mulheres estão 

a chegar ao topo, mas continuam 

afastadas das posições de gestão exe-

cutiva e poder efectivo. 

O projecto Women on Boards, coor-

denado por Sara Falcão Casaca e 

Maria João Guedes, do Instituto 

Superior de Economia e Gestão da 

Universidade de Lisboa (ISEG), pre-

tende fazer um mergulho a fundo 

nos processos das empresas de adap-

tação à Lei n.º 62/2017, que exige 

mais paridade nos órgãos de gestão 

das empresas públicas e cotadas em 

bolsa. Para as empresas cotadas em 

bolsa, o patamar mínimo de repre-

sentação feminina após as assem-

bleias gerais electivas desde Janeiro 

de 2018 é de 20%, passando a 33,3% 

a partir de Janeiro do próximo ano. 

Actualmente, há 39 empresas cota-

das em bolsa. Este estudo compreen-

sivo sobre mulheres nos órgãos de 

gestão em Portugal quer ir muito 

além de monitorizar o cumprimento 

dos limiares de representação equi-

librada, mas, para já, o primeiro pas-

so foi recolher dados a partir de rela-

tórios e contas, relatórios governa-

mentais e da sociedade civil e actas 

das assembleias gerais para traçar 

uma descrição mais apurada. 

O WoB contou 23 empresas que 

tinham renovado os seus conselhos 

de administração desde Janeiro do 

ano passado — ou seja, que têm que 

cumprir o limiar de 20% —, entre as 

39 empresas actualmente cotadas na 

bolsa de Lisboa às quais a lei se apli-

ca. Segundo dados ontem apresen-

tados aos jornalistas, entre as 17 

Corticeira Amorim, Sonae Capital e 
Jerónimo Martins estão no top dos grupos 
do PSI-20 com representação mais 
equilibrada na administração. Mulheres  
continuam longe dos cargos executivos

Paridade
Aline Flor

empresas do índice PSI-20 abrangi-

das pela lei ( ca de fora a EDP Reno-

váveis, com sede em Madrid), 12 

empresas que estão sob as novas 

regras totalizam 25% de mulheres 

nos órgãos de administração. Ou 

seja, num órgão de administração 

com nove membros (a média em 

Portugal), a probabilidade ainda será 

encontrar apenas duas mulheres. 

Corticeira Amorim, Sonae Capital e 

Jerónimo Martins estão no top das 

empresas do PSI-20 com represen-

tação mais equilibrada nos órgãos de 

administração, mas é a Inapa que 

lidera entre o total de empresas da 

bolsa de Lisboa, com 43% de repre-

sentação feminina nos órgãos de 

administração. 

Estará, no entanto, a lei a gerar 

mais igualdade entre homens e 

mulheres? Estarão a assumir cargos 

“com desa os semelhantes” e a ter 

“igual voz nas decisões estratégicas 

importantes”? As perguntas coloca-

das por Sara Falcão Casaca na apre-

sentação de ontem encontram pos-

síveis respostas nos dados relativos 

ao corrente mês sobre a distribuição 

de cargos executivos: apenas 12% dos 

cargos executivos nas empresas cota-

das em bolsa são ocupados por 

mulheres; a proporção desce para 

11% nas empresas do PSI-20.  

Os passos são tremidos: os dados 

do Instituto Europeu para a Igualda-

de de Género (EIGE) relativos a Abril 

mostravam que, apesar de Portugal 

ter aumentado a sua percentagem de 

mulheres nos órgãos de decisão das 

maiores empresas cotadas em bolsa 

(PSI-20) — em particular depois da 

aprovação da lei em 2017 —, elas ain-

da estão mais representadas em car-

gos não-executivos (31,7%) do que 

executivos (14,6%). Ou seja, para já, 

o caminho para lugares de poder 

efectivo ainda é feito lentamente. 

Já nos cargos de topo, entre as 

empresas do PSI-20, apenas duas têm 

mulheres a liderar órgãos de decisão: 

a Sonae (proprietária do PÚBLICO), 

onde Cláudia Azevedo ocupa o lugar 

de CEO, e a Galp Energia, que tem 

Há mais mulheres no topo das 
empresas mas têm pouco poder

o limiar da paridade. 

Os dados do Governo mostram 

que entre Agosto de 2017 e o nal de 

2018 a proporção de mulheres na 

administração das empresas cotadas 

em bolsa havia subido de 12% para 

17%, nas entidades do sector empre-

sarial do Estado passou de 28% para 

32% e nas entidades do sector empre-

sarial local de 20% para 35% (ver 

texto relacionado).  

A lei de paridade portuguesa está 

colocada entre as mais rmes da 

Europa, juntando-se a países como 

Islândia, Noruega e França — e espe-

ra-se que, com o passar do tempo, 

Portugal ultrapasse a média europeia 

(28%) para se juntar às médias de 

representação de mulheres nos 

órgãos decisores de empresas destes 

países.  

Cláudia Azevedo é a única mulher no cargo mais alto da gestão executiva entre as empresas do PSI-20

NELSON GARRIDO

Paula Amorim à frente do conselho 

de administração. Em Abril, 7,4% das 

maiores empresas europeias eram 

lideradas por mulheres.  

Implementação “positiva” 
Um relatório da Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género 

publicado esta semana, relativo à 

aplicação da lei no ano passado, con-

sidera que, no que toca à aproxima-

ção aos limiares exigidos pela lei, “o 

nível de implementação atingido é 

já francamente positivo”. Em 2018, 

relata o organismo, “não foi aplicada 

nenhuma repreensão registada a 

entidades do sector empresarial do 

Estado ou a empresas cotadas em 

bolsa”, o que indicia que as empre-

sas que tiveram assembleias gerais 

electivas no ano passado cumpriram 

Apesar de  
a percentagem  
de mulheres nos 
órgãos de decisão 
das maiores 
empresas do 
PSI-20 ter subido, 
estão mais 
representadas  
em cargos não- 
-executivos (31,7%)
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Mulheres nos órgãos de
administração das empresas
do PSI-20 e na UE28
Em %

Índice PSI-20
% de mulheres nos órgãos
de administração

Empresas cotadas em bolsa

Membros nos órgãos
de administração
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Fonte: EIGE (Abril de 2019), Women on Boards (Outubro de 2019) PÚBLICO
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As entidades do Sector Empresarial 

do Estado estão próximas do limiar 

mínimo de nido pela lei da repre-

sentação equilibrada entre mulhe-

res e homens, que entrou em vigor 

em 2017. O projecto Women on 

Boards (WoB), a cargo de investiga-

doras do Instituto Superior de Eco-

nomia e Gestão da Universidade de 

Lisboa (ISEG), já conta 36% de 

mulheres nos órgãos de administra-

ção das empresas do Estado, segun-

do dados actualizados a Outubro de 

2019. 

O projecto é o “primeiro estudo 

compreensivo sobre mulheres nos 

órgãos de gestão em Portugal” e está 

acompanhar o processo de imple-

mentação da Lei n.º 62/2017, que 

abrange também as empresas por-

tuguesas cotadas em bolsa. Desde 

Janeiro de 2018, as empresas do Sec-

tor Empresarial do Estado e Local 

têm de eleger 33,3% de mulheres 

para os novos mandatos dos seus 

órgãos de administração e scaliza-

ção. 

Os primeiros dados do Women on 

Boards, divulgados ontem, mostram 

que actualmente 36% do total de 

membros dos órgãos de administra-

ção de entidades do Estado — foram 

analisadas 144 empresas, de um uni-

verso de 186 — é do sexo feminino, 

havendo 29 mulheres em cargos de 

presidência destes órgãos. No que 

toca aos órgãos de scalização, o 

rácio já se situa nos 43% (com 34 

mulheres a presidir). 

Afunilando a análise apenas às 62 

empresas que renovaram os seus 

órgãos de administração desde 

Janeiro de 2018 (entre as que os 

investigadores tiveram acesso), há 

uma grande aproximação à parida-

de: estes órgãos são compostos por 

43% de mulheres, e entre os mem-

bros com funções executivas 42% 

são mulheres, uma tendência posi-

tiva que contrasta com a situação 

nas empresas cotadas em bolsa. 

A Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CIG) também 

divulgou esta semana o relatório 

relativo à aplicação da lei no ano 

passado. No nal de 2018, o Sector 

Empresarial do Estado tinha ainda 

32% de mulheres no total de mem-

bros dos seus órgãos de administra-

ção, cando a um ponto percentual 

de cumprir a lei sobre representa-

ção equilibrada entre mulheres e 

homens. Houve um aumento de 

cinco pontos percentuais entre o 

nal de 2017 e o nal de 2018, pas-

sando de 27% para 32% (num total 

de 181 empresas contabilizadas). 

Aline Flor
O relatório elaborado pela CIG 

indica ainda que em 2018 “não foi 

aplicada nenhuma repreensão regis-

tada a entidades do Sector Empre-

sarial do Estado ou a empresas cota-

das em bolsa”, o que indicia que as 

eleições para os órgãos de adminis-

tração e scalização terão cumprido 

o limiar de 33,3% de nido pela lei. 

Houve ainda um aumento de 15 

pontos percentuais na proporção 

de mulheres nos órgãos de adminis-

tração no que toca ao sector empre-

sarial local, que passa de apenas 

20% de mulheres no nal de 2017 

(186 empresas) para 35% (num total 

de 158 empresas) no nal de 2018. 

A lei reforça ainda a obrigação de 

elaboração de planos para a igual-

dade, que já eram exigidos ao Sector 

Empresarial do Estado. Das 181 enti-

dades do Sector Empresarial do 

Estado, 44 têm um plano para a 

igualdade (24,3%); entre as 158 do 

sector empresarial local, há 17 

(10,8%) com um plano publicado até 

ao nal de 2018.  

No relatório, a comissão acres-

centa ainda que “tem vindo a de-

senvolver um trabalho de esclareci-

mento e apoio às entidades abran-

gidas” pela lei, o que inclui formação 

aos pro ssionais e disponibilização 

de documentos. 

Em 2018 não foi 
aplicada nenhuma 
repreensão 
registada a 
entidades do 
Sector Empresarial 
do Estado ou a 
empresas cotadas 
Comissão para a Cidadania  
e Igualdade d e Género

Empresas públicas cumprem  
representação equilibrada

aline.flor@publico.pt Homens ainda dominam os assentos no topo das empresas públicas

DANIEL ROCHA

Nos países em que as leis são mais 

leves, os números situam-se mais 

próximos da média europeia (na 

qual Portugal ainda se encontra), 

havendo ainda um grupo de países 

que tem uma representação de 

mulheres bastante baixa, semelhan-

te ao que acontecia em Portugal há 

cerca de cinco anos.  

Parte do projecto Women on 

Boards passará também por uma 

análise às dinâmicas intra-board, 

tentando desvendar, por exemplo, 

como é que se decide quem ocupa 

os lugares executivos e não-execu-

tivos e que impacto esse processo 

tem na de nição de melhores polí-

ticas de igualdade. Tendo em conta 

o que se conhece da realidade de 

outros países sobre os processos de 

integração de mais mulheres nos 

cargos de decisão, Sara Falcão Casa-

ca espera que a obrigatoriedade de 

haver planos para a igualdade nas 

organizações marque a diferença 

qualitativa.  

Um das premissas do projecto é 

que a igualdade não é só equilíbrio 

numérico e, por isso, até 2021 a equi-

pa tentará saber o que é que está a 

mudar (ou não) nas dinâmicas inter-

nas das empresas.  

O próximo passo é conseguir que 

o maior número possível de mem-

bros dos conselhos de administração 

e de scalização das empresas res-

ponda a um questionário enviado 

pelas investigadoras para traçar o 

per l destas lideranças. Uma tarefa 

que se tem revelado desa ante. 

33,3% 
Desde Janeiro de 2018, as 
empresas do Sector 
Empresarial do Estado e Local 
têm de eleger 33,3% de 
mulheres para os seus órgãos  
de administração e fiscalização


