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Atitudes face 

à igualdade 

entre sexos
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Q1.

Os portugueses inquiridos 

acreditam que, na sociedade 

atual, existem mais vantagens 

em ser homem do que ser 

mulher. Esta perceção é 

particularmente expressiva no 

grupo das mulheres(62%).

Embora no total 38% assumam 

não existir diferença, no 

segmento das mulheres o 

reconhecimento de uma 

situação de igualdade é menos 

expressivo (29%). 

Q1. Considerando todos os aspetos, na sociedade atual, acha que existem mais vantagens em ser:

7%

38%

55%

Homem

Mulher

Não existe diferença

62% 47%

% Homens 
“vantagem em 

ser homem”

% Mulheres 
“vantagem em 

ser homem” 

% Homens “não 

existe diferença”
% Mulheres “não 

existe diferença”

29% 48%

9% 5%

% Homens 
“vantagem em 

ser mulher”

% Mulheres 
“vantagem em 

ser mulher” 
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Quando se trata de dar às mulheres direitos iguais aos dos homens, 

considero que em Portugal já se alcançou o suficiente

Alcançar a igualdade entre homens e 

mulheres é importante para mim

4 ‒

94%

21%

6%

79%

Concordo Discordo

10% 33%

96% 91%

% Homens 

que 

concordam

% Mulheres 

que 

concordam

Q2. Por favor, indique se concorda ou discorda com as seguintes afirmações:

Q2.

8 em cada 10 admitem que em Portugal ainda não se alcançou o suficiente 

em termos de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Contudo, 94% 

considera que este é um tema relevante para si.

Os direitos das mulheres na atualidade
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18%

20%

6%

82%

80%

94%Eu ficaria desconfortável se o diretor da empresa 

onde trabalho fosse uma mulher

Em Portugal e para o mesmo trabalho, os empregadores 

pagam às mulheres o mesmo que aos homens

Faz mais sentido ser a mulher a ficar em casa para 

cuidar dos seus filhos do que o homem

Concordo Discordo

5% 7%

14% 27%

15% 20%

% Homens 

que 

concordam

% Mulheres 

que 

concordam

Q2.

Embora mais de 9 em 10 inquiridos afirmem não se sentir desconfortáveis se o 

diretor da empresa onde trabalham fosse uma mulher, 80% estão a par das 

disparidades salariais entre sexos em Portugal. 

As mulheres e a sua situação perante o trabalho

Q2. Por favor, indique se concorda ou discorda com as seguintes afirmações:



O papel dos 

homens na 

igualdade 

entre sexos
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74% 26%As mulheres não alcançarão a igualdade em Portugal a menos que os 

homens também tomem medidas para apoiar os direitos das mulheres

Concordo Discordo

78% 69%

% Homens 

que 

concordam

% Mulheres 

que 

concordam

Q2. Por favor, indique se concorda ou discorda com as seguintes afirmações:

Q2.

São 74% os inquiridos que reconhecem o forte papel dos homens na conquista pelos direitos das 

mulheres, afirmando mesmo que as mulheres não alcançarão a igualdade em Portugal sem a 

ajuda do sexo oposto. Embora sejam mais as mulheres a manifestar esta opinião, 69% dos 

homem também concordam que devem ter um papel ativo na luta pela igualdade de direitos.

O papel dos homens na luta pela igualdade



Problemas que as 

mulheres jovens e 

adultas enfrentam 

em Portugal
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53%

50%

46%

38%

35%

30%

27%

24%

24%

23%

22%

19%

18%

14%

13%

10%

1%

2%

52% 54%

54% 46%

43% 50%

45% 31%

38% 31%

29% 30%

35% 18%

22% 26%

23% 25%

21% 26%

23% 20%

22% 15%

18% 19%

18% 11%

9% 17%

9% 11%

1% 2%

0% 4%
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Q3. Quais as questões mais importantes que as mulheres jovens e adultas em Portugal enfrentam atualmente?

% Homens% Mulheres

Q3.

Para os inquiridos, 

a violência 

doméstica é o 

problema mais 

importante que as 

mulheres 

enfrentam em 

Portugal. A 

igualdade de 

remuneração e o 

assédio sexual 

são os dois tópicos 

seguintes referidos

pela maioria.

Violência doméstica

Igualdade de remuneração

Assédio sexual

Equilíbrio do trabalho e responsabilidades no cuidado dos filhos

Falta de mulheres em funções de liderança

Discriminação no local de trabalho

Quantidade de trabalho não remunerado

Apoio a mulheres grávidas e mães

Violência sexual

Estereótipos de género

Sexualização das mulheres nos meios de comunicação

Falta de independência financeira/económica

Violência física

Acesso ao emprego

Abuso nas redes sociais

Direitos de licença parental

Acesso aos serviços de planeamento familiar

Nenhuma das anteriores



Mais informações sobre o estudo:

Em celebração do Dia Internacional da Mulher (8 de 

Março de 2021) realizámos um breve inquérito 

online, através do nosso Painel Questionários|Online, 

para compreender melhor a opinião dos cidadãos 

portugueses sobre as atitudes em relação à 

igualdade de sexos, bem como aos direitos e 

principais problemas enfrentados pelas mulheres, em 

Portugal.  

O estudo foi realizado pela Ipsos Apeme entre os 

dias 26 de Fevereiro e 8 de Março de 2021, a 

indivíduos de 18 a 65 anos residentes em Portugal e 

com acesso à internet. Foram realizadas 540 

entrevistas online, selecionadas por método de 

quotas de sexo e idade. 



Sobre a Ipsos Apeme

A Ipsos Apeme é a empresa de estudos de mercado do grupo Ipsos em Portugal. 

Resultado de uma fusão entre a Ipsos Portugal e a Apeme, conduzimos há mais de 30 

anos projetos de conhecimento no mercado nacional e internacional, junto de 

consumidores e stakeholders qualificados.

Para saber mais sobre este estudo, entre em contacto com:

elsa.gervasio@ipsos.com

claudia.ventura@ipsos.com

Em Portugal, encontramo-nos na 

Avenida Duque d’Ávila nº 26 – 3º andar 

1000-141 Lisboa 

Tel.: +351 21 358 34 80

ipsos.apeme@ipsos.com
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