Edição Lisboa • Ano XXX • n.º 10.776 • 1,30€ • Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Liga dos
Campeões
Benfica
ganha e
continua
em último
Desporto, 42/43

HOJE Col. Y,
o Último Homem
Vol. 9 —
Por +
Mãe Terra 12,90€
Reino Unido
Imigrantes: 39
mortos e nove vivos
descobertos em
dois camiões Mundo, 28

HOJE Livro Por +
O Fim das
13,90€
Compras Online

Há mais mulheres no topo das
empresas mas têm pouco poder
Lei da paridade nas empresas do PSI-20 produziu efeitos, mas tem algumas falhas: as mulheres na
administração das empresas continuam afastadas das posições de gestão executiva Economia, 22/23

EDGARD GARRIDO/REUTERS

Revolta no Chile Presidente pediu perdão e anunciou reformas sociais p26/27

Reguladora tem
30 fiscais para
30 mil unidades
de Saúde
Qualidade da clínica onde
obstetra de Setúbal fazia
ecograÄas nunca foi alvo de
Äscalização p14

Linha do Douro:
CP repara
comboios e
aumenta oferta
Material circulante fora de
serviço vai ser recuperado
para responder ao aumento
da procura turística p24

Alqueva terá
o maior painel
fotovoltaico
a flutuar na UE
A instalação de 127 mil
painéis fotovoltaicos vai
ocupar uma área de 50
hectares sobre a água p20
PUBLICIDADE

Esta sexta
jogossantacasa.pt

Proibido jogar a menores de 18 anos

ISNN-0872-1548

ef2197e1-2a9d-4dd2-91e1-a790eddb5816

22 • Público • Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019

ECONOMIA

Há mais mulheres no topo das
empresas mas têm pouco poder
NELSON GARRIDO

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
A lei da paridade nas empresas cotadas em bolsa já está a produzir efeitos, 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 nãoexecutivos. Isto é, as mulheres estão
a chegar ao topo, mas continuam
afastadas das posições de gestão executiva e poder efectivo.
O projecto Women on Boards, coordenado por Sara Falcão Casaca e
Maria João Guedes, do Instituto
Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa (ISEG), pretende fazer um mergulho a fundo
nos processos das empresas de adaptação 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 representação feminina após as assembleias gerais electivas desde Janeiro
de 2018 é de 20%, passando a 33,3%
a partir de Janeiro do próximo ano.
Actualmente, há 39 empresas cotadas em bolsa. Este estudo compreensivo sobre mulheres nos órgãos de
gestão em Portugal quer ir muito
além de monitorizar o cumprimento
dos limiares de representação equilibrada, mas, para já, o primeiro passo foi recolher dados a partir de relatórios e contas, relatórios governamentais 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 aplica. Segundo dados ontem apresentados aos jornalistas, entre as 17

empresas do índice PSI-20 abrangidas pela lei (Æca de fora a EDP Renováveis, 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 representação mais equilibrada nos órgãos de
administração, mas é a Inapa que
lidera entre o total de empresas da
bolsa de Lisboa, com 43% de representação feminina nos órgãos de
administração.
Estará, no entanto, a lei a gerar
mais igualdade entre homens e
mulheres? Estarão a assumir cargos
“com desaÆos semelhantes” e a ter
“igual voz nas decisões estratégicas
importantes”? As perguntas colocadas por Sara Falcão Casaca na apresentação de ontem encontram possíveis respostas nos dados relativos
ao corrente mês sobre a distribuição
de cargos executivos: apenas 12% dos
cargos executivos nas empresas cotadas 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 Igualdade 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 ainda estão mais representadas em cargos 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

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

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%)

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, considera que, no que toca à aproximação 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 empresas que tiveram assembleias gerais
electivas no ano passado cumpriram

o limiar da paridade.
Os dados do Governo mostram
que entre Agosto de 2017 e o Ænal de
2018 a proporção de mulheres na
administração das empresas cotadas
em bolsa havia subido de 12% para
17%, nas entidades do sector empresarial do Estado passou de 28% para
32% e nas entidades do sector empresarial local de 20% para 35% (ver
texto relacionado).
A lei de paridade portuguesa está
colocada entre as mais Ærmes da
Europa, juntando-se a países como
Islândia, Noruega e França — e espera-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.
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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
Mulheres nos órgãos de
administração das empresas
do PSI-20 e na UE28
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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, semelhante 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-executivos e que impacto esse processo
tem na deÆnição de melhores políticas de igualdade. Tendo em conta
o que se conhece da realidade de
outros países sobre os processos de
integração de mais mulheres nos

Empresas públicas cumprem
representação equilibrada

PÚBLICO

cargos de decisão, Sara Falcão Casaca 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 equipa tentará saber o que é que está a
mudar (ou não) nas dinâmicas internas das empresas.
O próximo passo é conseguir que
o maior número possível de membros dos conselhos de administração
e de Æscalização das empresas responda a um questionário enviado
pelas investigadoras para traçar o
perÆl destas lideranças. Uma tarefa
que se tem revelado desaÆante.
aline.flor@publico.pt

Aline Flor
As entidades do Sector Empresarial
do Estado estão próximas do limiar
mínimo deÆnido pela lei da representação equilibrada entre mulheres e homens, que entrou em vigor
em 2017. O projecto Women on
Boards (WoB), a cargo de investigadoras do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de
Lisboa (ISEG), já conta 36% de
mulheres nos órgãos de administração das empresas do Estado, segundo 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 implementação da Lei n.º 62/2017, que
abrange também as empresas portuguesas cotadas em bolsa. Desde
Janeiro de 2018, as empresas do Sector Empresarial do Estado e Local
têm de eleger 33,3% de mulheres
para os novos mandatos dos seus
órgãos de administração e Æscalização.
Os primeiros dados do Women on
Boards, divulgados ontem, mostram
que actualmente 36% do total de
membros dos órgãos de administração de entidades do Estado — foram
analisadas 144 empresas, de um universo de 186 — é do sexo feminino,
havendo 29 mulheres em cargos de
presidência destes órgãos. No que
toca aos órgãos de Æscalização, 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 paridade: estes órgãos são compostos por
43% de mulheres, e entre os membros com funções executivas 42%
são mulheres, uma tendência positiva 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 Ænal de 2018, o Sector
Empresarial do Estado tinha ainda
32% de mulheres no total de membros dos seus órgãos de administração, Æcando a um ponto percentual
de cumprir a lei sobre representação equilibrada entre mulheres e
homens. Houve um aumento de
cinco pontos percentuais entre o
Ænal de 2017 e o Ænal de 2018, passando de 27% para 32% (num total
de 181 empresas contabilizadas).

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

O relatório elaborado pela CIG
indica ainda que em 2018 “não foi
aplicada nenhuma repreensão registada a entidades do Sector Empresarial do Estado ou a empresas cotadas em bolsa”, o que indicia que as
eleições para os órgãos de administração e Æscalização terão cumprido
o limiar de 33,3% deÆnido pela lei.
Houve ainda um aumento de 15
pontos percentuais na proporção
de mulheres nos órgãos de administração no que toca ao sector empresarial local, que passa de apenas
20% de mulheres no Ænal de 2017
(186 empresas) para 35% (num total
de 158 empresas) no Ænal de 2018.
A lei reforça ainda a obrigação de
elaboração de planos para a igualdade, que já eram exigidos ao Sector
Empresarial do Estado. Das 181 entidades 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 Ænal de 2018.
No relatório, a comissão acrescenta ainda que “tem vindo a desenvolver um trabalho de esclarecimento e apoio às entidades abrangidas” pela lei, o que inclui formação
aos proÆssionais e disponibilização
de documentos.
DANIEL ROCHA

Homens ainda dominam os assentos no topo das empresas públicas

