
CONTE COM ELES 
PARA O SEU NEGÓCIO

Contrate o talento que procura 
e crie a melhor equipa para 
a sua empresa

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a 
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.



Estar aberto ao recrutamento de mulheres significa 
ter acesso a uma gama mais vasta de mão-de-obra. 

Permite-nos responder à escassez de mão-de-
obra qualificada através do acesso aos melhores 
talentos disponíveis, tanto masculinos como 
femininos.

A combinação das diferenças entre mulheres 
e homens pode gerar uma maior motivação e 

competitividade na empresa. Ambas as formas 
de trabalhar, tomar decisões e ver a realidade são 

complementares, o que pode trazer valor acrescentado 
para a empresa.

A diversidade implica uma pluralidade de 
perfis e pontos de vista e é, portanto, uma 
fonte de criatividade e inovação.

As equipas de trabalho mistas têm uma 
influência positiva no ambiente de 
trabalho, o que também tem um impacto 
na competitividade e produtividade da 
empresa.

Ter mulheres no pessoal projecta uma 
imagem da empresa mais responsável, 
justa, respeitosa e apropriada para os novos 
tempos. 

Facilita às empresas a adaptação às futuras 
alterações da legislação europeia, que 
se destinam a encorajar a adjudicação de 
contratos e a ajuda pública às empresas que 
promovem a igualdade.

A igualdade de oportunidades 
 contribui para a máxima  

utilização dos  
recursos humanos

Sabia que...?
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A diversidade aumenta o valor da 
nossa indústria e do nosso ambiente



A contribuição das mulheres 
é um elemento essencial da 
orientação para o cliente

A orientação para o cliente é uma 
componente particularmente importante 
da estratégia da empresa. Os mercados são 
cada vez mais diversos e diferenciados, 
e a diversidade das equipas representa 
uma maior capacidade da empresa para 
responder às exigências do mercado. 

Ter uma equipa diversificada serve para 
encontrar soluções e abordagens a 
diferentes clientes. 

Ter mulheres na equipa promove uma 
melhor identificação das necessidades e 
prioridades da maioria dos clientes finais 
de produtos e serviços de construção (novas 
construções, renovações), que também são 
mulheres.

A igualdade 
é uma 
oportunidade 
para melhorar 
os negócios
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Baixa presença de 
mulheres no sector

Principais barreiras ao 
recrutamento de mulheres na 
construção.

Força física e resistência

Falta de experiência necessária

Falta de flexibilidade nos horários 
(reconciliação)

Falta de competências profissionais

Influência dos estereótipos de género no 
processo de recrutamento

O sector não é atractivo para as 
mulheres

Com base no facto de as mulheres 
não participarem tradicionalmente na 
construção civil, acha que elas podem 
trabalhar no sector?

O que dizem 
os envolvidos

Realizámos um estudo em Espanha, Alemanha, Bélgica, França, Itália e Portugal para 
descobrir o que está a acontecer de modo a que, no sector da construção, apenas 9% dos 
trabalhadores são mulheres. Consultamos empresas, professores de formação profissional 
do sector e trabalhadoras do sector da construção. O objectivo é promover uma maior 
presença das mulheres na construção e alcançar um sector mais justo e competitivo.

EMPRESAS FORMADORES MULHERES
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Sim, com a formação adequada

Falta de candidatas femininas 
para os postos



Para reflexão...

Isto não é uma falta de competências 
profissionais. Todos acreditam que com a 
formação adequada, as mulheres podem ser 
tão capazes como os homens de realizar uma 
profissão. A falta de experiência pode ser uma 
barreira, embora as mulheres a vejam como 
um factor mais importante do que as próprias 
empresas. 

Para as empresas, o mais significativo é que 
não há candidatas femininas para os cargos. 
No entanto, os professores dizem que os seus 
alunos são contratados rapidamente e que, em 
contraste, as suas alunas, embora igualmente 
competentes, não acham tão fácil conseguir um 
emprego na indústria. O número de estudantes 
do sexo feminino na sala de aula/laboratório é 
ainda muito inferior ao dos estudantes do sexo 
masculino, pelo que parece que o sector não é 
atractivo para as mulheres.

As mulheres que já trabalham no sector 
acreditam que os estereótipos de género (*)  
afectam as suas hipóteses de emprego.

A força física e a resistência são citadas por 
empresas e professores como um factor que 
pode influenciar a contratação de mulheres.

* Os estereótipos de género são o conjunto de ideias 
ou preconceito generalizado utilizados para explicar o 
comportamento. As características e funções de que ambos 
tanto os homens como as mulheres têm ou deveriam ter. 
Estes estereótipos de género operam na cultura empresarial 
na crença de que certos papéis são melhor desempenhados 
por pessoas de um sexo do que por pessoas do outro.



Processos de selecção

Meios utilizados pelas empresas do 
sector para encontrar candidatos

Quando as empresas precisam de 
contratar, elas pensam  

62%

9%

29%

Anúncios e 
redes sociais

1 Agências de  
emprego e  

centros de formação

2
Amigos e redes 

profissionais

3

 

Indistinto

H o m e m

M u l h e r



Características que as empresas 
procuram quando celebram contratos

Experiência 
profissional Motivação

Formação 
específica

Para reflexão...

Lembre-se, a falta de experiência não tem sido citada pelas 
empresas como uma barreira muito importante para a entrada 
das mulheres no sector. No entanto, quando se trata de 
recrutar pessoal, são procurados primeiro profissionais 
experientes. 

A maioria usa anúncios em websites e redes 
sociais para procurar profissionais e pensar 
espontaneamente em homens para preencher 
vagas na empresa. Isto pode indicar que os 
anúncios de emprego não têm como alvo as 
mulheres e, portanto, utilizar linguagem não 
inclusiva para definir o cargo, o que pode 
desencorajar as mulheres de serem atraídas para 
a indústria.

A caça ao emprego através de amigos e redes 
profissionais é também um canal ineficaz para 
a maioria das mulheres devido à sua falta de 
experiência na indústria.

90% das empresas consultadas 
não dispõem de mecanismos 
específicos para assegurar 

um processo de selecção objectivo. Das que 
têm medidas em vigor, indicam a utilização 
de linguagem inclusiva nas propostas, equipas 
mistas de selecção de pessoal, e tomada de 
decisão final em equipas.

das mulheres entrevistadas 
foram vítimas de 
discriminação de género no 
processo de selecção, ou 
seja, foi mais difícil para elas 
encontrar um emprego no 
sector por serem mulheres.

79%

1 2 3



Buenas prácticas para promover el 
aprendizaje y la imagen del sector:

Competências profissionais

A construção é uma indústria que requer 
mão-de-obra qualificada. A maioria dos 
empregadores diz ter dificuldade em 
encontrar profissionais.

A maioria das empresas (60%) acredita que 
as mulheres podem ser tão competentes 
como os homens no sector com formação 
adequada, enquanto que para 28% das 
mulheres podem ter dificuldade em 
executar correctamente as tarefas devido à 
resistência física exigida por alguns ofícios 
de construção.

Oferecem às mulheres um nível mais elevado de precisão e qualidade na execução das tarefas, 
bem como uma maior aderência às normas de segurança. Nos ofícios, as tarefas relacionadas 
com o acabamento são identificadas principalmente pelos professores, uma vez que as alunas 
primam pela precisão e atenção aos detalhes que as tarefas de acabamento exigem.

As respostas são geralmente positivas para 
as trabalhadoras da construção civil: são tão 
boas como os homens e o seu recrutamento 
também traz vantagens no local de trabalho 
(especialmente a complementaridade da 
equipa com os homens, mais criatividade e 
motivação adicional).

3 em cada 5 formadores
acreditam que as mulheres entram no sector por 
vocação, demonstrando uma maior motivação.



Capacidade de relacionamento e 
trabalho em equipa.

Qualidade na execução de tarefas.

Visão geral da construção, 
independentemente da tarefa 
específica.

Respeito pelas regras, em particular as 
regras de saúde e segurança.

As competências foram identificadas como 
(a) adquiridas através de formação e  
(b) competências interpessoais (relações 
com outros) e intrapessoais (auto-
confiança, motivação, etc.). Nenhuma das 
competências desejáveis pode ser associada 
ao facto diferencial e biológico de ser um 
homem ou uma mulher. Por conseguinte, 
o perfil profissional de homens e mulheres 
não deve ser influenciado por estereótipos.

A resistência física exigida pela construção 
é novamente mencionada, principalmente 
devido à movimentação manual de cargas. 
A resistência é uma das capacidades 
físicas básicas, em particular aquela que 
nos permite realizar uma actividade ou 

Para reflexão...

Principais características do profissional “ideal” 
para as empresas do sector
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esforço durante o maior tempo possível. A 
movimentação de cargas em construção 
é responsável pela ocorrência de fadiga 
física e/ou lesões, principalmente músculo-
esqueléticas. Assim, a partir da prevenção 
dos riscos profissionais, estabelece-se a 
obrigação de adoptar medidas técnicas e 
organizacionais, bem como de fornecer 
os meios mecânicos adequados (camiões, 
empilhadores, gruas, etc.) para evitar 
estes riscos de ferimentos em todos os 
trabalhadores, homens e mulheres. Além 
disso, o sector cada vez mais modernizado 
está a dar lugar a processos industrializados 
onde a força é um factor irrelevante. 
Naturalmente, há ofícios para os quais a 
força física de uma pessoa continua a ser 
um factor a considerar na sua contratação.



Hoje em dia, as empresas estão sujeitas à necessidade de inovar numa base permanente, a 
fim de satisfazer as necessidades e exigências do mercado, cuja característica fundamental 
é a sua constante evolução. A necessidade de inovar significa que as empresas devem 
modernizar-se continuamente se não quiserem ser relegadas para segundo plano e, 
consequentemente, tornarem-se não competitivas. Esta inovação refere-se não só a 
processos e técnicas de trabalho, mas também a modelos de gestão empresarial.

Neste contexto, surge uma nova gestão da 
empresa onde os recursos humanos são 
configurados como o principal activo da 
organização e onde o princípio da igualdade 
de oportunidades se torna a força motriz e 
é introduzido como um princípio básico da 
cultura empresarial. 

Neste sentido, as novas tendências na 
gestão de recursos humanos e organização 
empresarial introduzem como elementos 
fundamentais, entre outros, a motivação, 
o desenvolvimento de um bom clima de 
trabalho ou a conciliação da vida familiar, 
laboral e pessoal, que se tornam factores 
chave para melhorar a produtividade, 
mas também para atrair e reter pessoal 
qualificado.

O compromisso da empresa.  
A direcção da empresa deve liderar e 
assumir explicitamente o objectivo da 
igualdade de género. Para o fazer, deve 
ter documentos de política interna que 
o incluam como princípio básico e o 
estabeleçam ao mesmo nível que os outros 
princípios.

Conhecimento da situação.  
Para saber qual é a situação real em termos 
de igualdade de género, é necessário 
recolher toda a informação sobre os 
desequilíbrios e estereótipos de género que 
existem em cada área da empresa.

Plano de acção

Estamos empenhados em 
mudar: por onde começar?

1 Cultura empresarial igualitária

Propostas de implementação:



Comunicação e transparência.  
Criação de um mecanismo para receber 
preocupações, consultas ou propostas dos 
trabalhadores, bem como para acompanhar 
comportamentos que se desviem do 
objectivo da igualdade e analisar as razões 
para tal.

Atribuição de responsabilidades.  
Uma vez que a implementação de uma 
estratégia de igualdade de género não é 
apenas uma questão de gestão, é necessário 
identificar os departamentos e/ou pessoas 
que serão responsáveis por iniciar processos 
de mudança.

Sistemas de promoção objectivos.  
Gerar uma cultura de trabalho por objectivos 
e reconhecimento baseado em resultados 
é a melhor forma de garantir a igualdade 
de oportunidades e permitir às mulheres 
o acesso progressivo a todos os níveis da 
organização.

Distribua este 
documento pelo 
pessoal; é um bom 
começo para iniciar 
uma mudança 
cultural

Planeamento de protocolos internos sobre 
igualdade de género, incluindo: 

• Um plano de desenvolvimento 
do pessoal que identifique as 
competências operacionais e não 
operacionais que terá de cobrir.

• Um plano de conciliação da vida 
familiar e profissional (flexibilidade, 
licença de paternidade, etc.). 

• Um plano de formação para o pessoal 
interno sobre igualdade de género.



Recrutamento e selecção é a prática na 
gestão de recursos humanos em que as 
empresas procuram recursos humanos com 
conhecimentos específicos, experiência, 
atitudes e aptidões para preencher certos 
postos de trabalho. Este procedimento visa 
atrair candidaturas e seleccionar as pessoas 
mais qualificadas e adequadas para a vaga 
de emprego, tornando imperativo que as 
empresas satisfaçam as expectativas criadas 
para o emprego. 

2 Estratégias de recrutamento e  
selecção não discriminatórias

Descrição do trabalho identificando 
trabalhos com ambos os géneros 
gramaticais e utilizando linguagem neutra 
e determinando critérios objectivos tais 
como conhecimentos técnicos, funções e 
responsabilidades e requisitos essenciais.

Publicação de anúncios de emprego 
utilizando linguagem neutra e não agressiva 
que inclui tanto mulheres como homens e 
descreve apenas os requisitos essenciais. 
Não é apenas uma questão de linguagem 
inclusiva, mas a natureza das mensagens 
por detrás dela e a sua capacidade de tornar 
a posição atractiva tanto para mulheres 
como para homens.

Canais de recrutamento que asseguram 
que a informação sobre a vaga seja acessível 

tanto às mulheres como aos homens da 
empresa, ou do exterior, se anunciada 
externamente

Avaliação objectiva das candidaturas 
com base nos critérios previamente 
definidos na descrição de funções, 
tendo em conta os antecedentes do 
candidato. 

Propuestas de implantación



Entrevistas e outros testes de selecção 
para assegurar que o processo é justo 
em termos de género, centrando-se nos 
requisitos, aptidões e competências para o 
cargo. Aqueles que conduzem o processo de 
selecção devem ter uma compreensão clara 
dos benefícios da diversidade de género.

Selecção do candidato fazendo uma 
avaliação objectiva das pessoas interessadas 
no trabalho com base na experiência, 
formação académica e contínua, aptidões 
e competências, sem ter em conta o sexo 
da pessoa. A selecção do candidato deve 
ser transparente e baseada em critérios 
demonstráveis, para que não haja lugar a 
ambiguidade. 



Mais informações em:

www.womencanbuild.eu

Contacte-nos
Se precisar de uma consulta, pode contactar-nos para o ajudar a 
encontrar as pessoas certas, preparadas e com o maior potencial 
para o trabalho.

Precisa de pedreiros profissionais, pintores, 
ladrilhadores, operadores de gruas, 
electricistas....Não fiques para trás! Muitas 
outras empresas do sector já têm mulheres 
profissionais entre o seu pessoal.

Portugal: 
Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção 

Civil e Obras Públicas do Sul (CENFIC). 

http://www.cenfic.pt
http://www.cenfic.pt

