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A igualdade entre homens e mulheres não só é um imperativo constitucional, como deve ser assumido
como um desígnio da sociedade portuguesa. Num contexto demográfico nacional que apresenta uma distribuição
entre sexos próxima da paridade - 53% de mulheres e 47% de homens -, impõe-se a promoção de orientações e ações políticas que prossigam o esforço de concretização da igualdade de oportunidades, tendo em
vista a participação plena e inclusiva de mulheres e homens em todas as dimensões da vida social. A Defesa
Nacional não é exceção.
Considerando a necessidade permanente de adaptação das Forças Armadas às transformações no
ambiente estratégico em que se inserem, importa capacitá-las com os recursos mais adequados e qualificados
para a prossecução das múltiplas missões que lhes são confiadas. Neste sentido, os recursos humanos são,
sem dúvida, um ativo estratégico fundamental. Entre as evoluções verificadas ao longo das últimas décadas, a
alteração do papel das mulheres na sociedade destaca-se como contributo para uma capacitação mais alargada
dos recursos humanos disponíveis, criando novas oportunidades de participação e desenvolvimento de percursos
profissionais. Passados 30 anos do ingresso de mulheres nas Forças Armadas portuguesas, devemos salientar e reconhecer o caminho percorrido e as concretizações alcançadas. Mas devemos, igualmente, continuar a
trabalhar na melhoria das condições proporcionadas a homens e mulheres que servem a Defesa Nacional, bem
como tornar as Forças Armadas, cada vez mais, um reflexo da sociedade portuguesa.
Assim, o Plano Sectorial da Defesa Nacional para a Igualdade, para 2019-2021, visa a criação de
condições que permitam uma participação plena e inclusiva do universo daqueles que servem a Defesa Nacional,
assente no princípio da não-discriminação e no combate a estereótipos, através de uma agenda transformadora
assente em três eixos de ação: Igualdade; Conciliação e Formação. Tratando-se de uma orientação de futuro,
assume-se como objetivo estratégico - e como tal transversal a todos os eixos de ação - um acréscimo do
recrutamento de mulheres para as Forças Armadas portuguesas, a par da melhoria dos níveis de retenção, que
originará uma redução das desigualdades nos quantitativos existentes e uma participação mais representativa da
sociedade portuguesa na Defesa Nacional.
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Introdução
Todas as pessoas têm o direito de realizar o seu potencial e de não serem discriminadas com base
no sexo. A não discriminação e a promoção da igualdade entre homens e mulheres é um dever do Estado
português, desde logo, enquanto tarefa fundamental que lhe incumbe perante os cidadãos nacionais, nos termos
da Constituição da República Portuguesa, mas igualmente ao nível internacional. Apesar da igualdade formal
estar definitivamente consagrada na ordem jurídica portuguesa, persistem ainda, em diferentes áreas da nossa
sociedade, desigualdades substanciais entre mulheres e homens, sobretudo no que respeita à realização dos
direitos económicos e sociais e, mais concretamente, no que respeita às oportunidades e condições de trabalho.
Quando tal acontece, a sociedade fica mais pobre, menos coesa e menos democrática.
Compete, assim, ao poder político tornar o objetivo da igualdade formal e material entre mulheres e
homens num desígnio de toda a sociedade e criar as condições para que esse desígnio se torne realidade.
O XXI Governo Constitucional reconhece a igualdade e a não discriminação como condição para a
construção de um futuro sustentável para Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos
e que assegura plenamente a participação de todas e de todos.
No plano internacional, Portugal está vinculado aos principais instrumentos internacionais nestas matérias
e assumiu vários compromissos políticos nestes domínios, em particular no quadro da Organização das Nações
Unidas (ONU), do Conselho da Europa (CoE), da União Europeia (UE) e da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP). Aqui destacam-se a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o
Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), a Declaração e
Plataforma de Ação de Pequim, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Europeu para
a Igualdade entre Homens e Mulheres 2011-2020 e a Resolução nº 1325 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança.
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Promover a Igualdade na Defesa Nacional
A igualdade entre homens e mulheres é um imperativo estratégico fundamental para o cumprimento
da missão da Defesa Nacional e é, também, um requisito de liderança. À medida que o ambiente global de
ameaças continua a evoluir, as Forças Armadas portuguesas enfrentam ambientes operacionais cada vez mais
complexos e assimétricos, que exigem o emprego de todos os ativos da Defesa e, principalmente, dos seus
recursos humanos. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional identificou, em 2013, esta necessidade, ao referir que “é nos cidadãos e na promoção de uma cultura de segurança e defesa que começa a concretização
desta estratégia nacional”.
Assim, o Plano Sectorial da Defesa Nacional para a Igualdade, para 2019-2021, assume como seu
o lema da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas — «Ninguém pode ficar
para trás». Norteado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 — “alcançar a igualdade de género
e capacitar todas as mulheres e raparigas” — o Plano concorre para a finalidade de “garantir a participação
plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada
de decisão na vida política, económica e pública” (ODS 5).
O Plano está alinhado com os instrumentos nacionais e internacionais nesta matéria, o que permitirá à
Defesa Nacional abordar os seus compromissos com a igualdade de forma coordenada, colaborativa e integrada,
apoiada em resultados mensuráveis. Assim, ele está alinhado com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a
Não Discriminação — Portugal + Igual (ENIND), aprovada pela RCM nº 61/2018, com o Programa 3 em
linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019, bem como com a
Resolução nº 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança.
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Mais recrutamento e maior retenção de mulheres nas Forças Armadas
A Defesa Nacional reconhece que as diferentes capacidades, potencialidades e experiências de mulheres
e homens trazem perspetivas e modos de pensar distintos e que essa diversidade constitui uma das chaves
para a inovação. Assim, ao garantir a igualdade, a Defesa Nacional obtém uma vantagem estratégica, aproveitando o potencial de todas as pessoas e criando um ambiente inclusivo, no qual cada pessoa é valorizada e
incentivada a contribuir para a inovação, otimização e sucesso da missão.
Uma das principais preocupações da Defesa Nacional é garantir o recrutamento e a capacidade de
retenção dos recursos humanos necessários ao cumprimento das suas missões. Sendo Portugal uma nação
cuja composição demográfica apresenta praticamente o mesmo número de mulheres e de homens, é nestas e
nestes que assenta a sustentabilidade da Defesa Nacional.
Atualmente, as mulheres representam 20% do total dos militares, civis e militarizados das Forças
Armadas, incluindo o setor empresarial da Defesa. Se no pessoal civil se verifica uma relativa paridade (a
percentagem de mulheres é, aqui, ligeiramente superior à dos homens — 58% e 42%, respetivamente), no que
respeita ao pessoal militar e militarizado a disparidade em prejuízo das mulheres é muito acentuada (12% e
2% de mulheres, respetivamente). Ora, uma composição mais equilibrada da Defesa Nacional torná-la-á mais
representativa do país que defende e mais inclusiva em todos os seus níveis de atuação.
Ao fornecer uma orientação abrangente para o tema da igualdade, este Plano procura envolver e
comprometer as lideranças civis e militares com o objetivo decisivo do equilíbrio da participação de homens
e mulheres o qual, a médio e longo prazo, deverá levar a que cada vez mais mulheres procurem as Forças
Armadas e nelas encontrem uma perspetiva de carreira.
O Plano Sectorial da Defesa Nacional para a Igualdade contém, assim, uma agenda transformadora. Na
verdade, só promovendo um efeito de inovação nas normas, nos comportamentos, nas relações de poder e nos
estereótipos será verdadeiramente possível enfrentar a inércia e a resistência na aplicação das regras e eliminar
os obstáculos à igualdade entre mulheres e homens, condição para uma sociedade plenamente democrática.
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Estrutura e plano de ação: Igualdade, Conciliação e Formação
O Plano Sectorial da Defesa Nacional para a Igualdade, para 2019-2021, estabelece três eixos
estruturantes associados a três grandes objetivos, que garantem o enquadramento geral de todas as medidas
previstas. Todos eles concorrem, direta ou indiretamente, para a finalidade estratégica, transversal e prioritária
para a Defesa Nacional que é promover o maior recrutamento e retenção de mulheres nas Forças Armadas:

Igualdade
Garantir uma governança que integre o combate à discriminação e a promoção da Igualdade nos objetivos e nas
ações, a todos os níveis, da Defesa Nacional. É um eixo baseado nos princípios constitucionais da igualdade
e da não discriminação, e da promoção da igualdade entre homens e mulheres, como tarefa fundamental do
Estado (artigos 13.º e 9.º, alínea h) da Constituição da República Portuguesa).

Conciliação
Garantir as condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens na atividade profissional,
promovendo a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Este é um direito de todos os trabalhadores,
sem discriminação em razão do sexo (alínea b) do n.º 1 do artigo 59.º, da Constituição da República Portuguesa).

Formação
Garantir as condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género e promover a
igualdade entre homens e mulheres em todos os níveis de educação e formação da Defesa Nacional. A capacitação dos recursos humanos da Defesa Nacional é uma das ferramentas mais importantes para a igualdade,
sendo a eliminação dos estereótipos assumida como preocupação central.
Neste Plano são definidas 30 medidas concretas a prosseguir, no período de três anos (2019-2021),
alinhadas com o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH). No último ano deste
período, deverá seguir-se o processo de avaliação, revisão e redefinição, para o período seguinte.
O Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade é fruto do trabalho da Equipa Interdepartamental
para a Igualdade do Ministério da Defesa Nacional, que integra representantes dos três ramos das Forças
Armadas, do EMGFA, dos Serviços Centrais do Ministério da Defesa Nacional, da Autoridade Marítima Nacional,
do Instituto de Defesa Nacional e do Instituto Universitário Militar.
É designada a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) como entidade coordenadora
do Plano Setorial, coadjuvada pela Equipa Interdepartamental do MDN para a Igualdade de Género, a qual tem
as seguintes funções:
- Orientar e acompanhar as entidades responsáveis pela implementação das medidas, solicitando, sempre que
necessário, informações sobre o respetivo processo de execução;
- Garantir a monitorização da implementação do Plano Setorial, assegurando o funcionamento regular da Equipa
Interdepartamental do MDN para a Igualdade;
- Elaborar, anualmente, um relatório intercalar sobre a execução das medidas do Plano Setorial, a submeter à
Tutela até 15 de janeiro de cada ano;
- Elaborar um relatório final de execução do Plano Setorial, a submeter à Tutela até ao final do primeiro trimestre seguinte ao termo da respetiva vigência.
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EIXO 1: IGUALDADE
Objetivo:
Garantir uma governança que integre o combate à discriminação em razão do sexo e a promoção da igualdade
nas políticas e nas ações, a todos os níveis, da Defesa Nacional.
O Eixo 1 visa orientar o apoio da liderança para a temática da igualdade, tendo em vista a eliminação
de todos os obstáculos estruturais e conjunturais à igualdade entre mulheres e homens no setor da Defesa
Nacional. Para tal, pretende-se:
- Promover o maior recrutamento e retenção de mulheres no serviço militar;
- Reforçar a integração da perspetiva da Igualdade nos dispositivos estratégicos e operacionais das Forças
Armadas;
- Integrar a perspetiva da igualdade na formação dirigida a todos os recursos humanos;
- Promover uma comunicação institucional promotora da igualdade;
- Integrar a perspetiva da igualdade nas relações externas e cooperação no domínio da Defesa;
- Garantir informação, incluindo dados estatísticos, de qualidade, desagregada por sexo;
- Combater a segregação sexual nas profissões.
A Defesa Nacional deverá ser uma área governativa onde as diferenças individuais são reconhecidas, respeitadas
e abraçadas como uma oportunidade para aprender e melhorar capacidades, onde o talento é reconhecido e
as oportunidades de liderança são explicitamente abertas a todos com capacidade para tal, e que promove a
colaboração e a igualdade.
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Medidas:
1. Criação da figura de Gender Advisor no EMGFA e Ramos, junto dos Gabinetes do CEMGFA e dos CEM,
e definição das respetivas competências.
2. Criação do Gabinete da Igualdade no MDN, na dependência do responsável máximo da DGRDN.
3. Elaboração e aprovação do código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no local de trabalho.
4. Elaboração do Guia da Profissão Militar.
5. Promoção da paridade em todos os níveis de cargos dirigentes no MDN.
6. Inclusão de objetivos de promoção da igualdade entre homens e mulheres no âmbito do SIADAP.
7. Aumento do número de mulheres que integram as equipas de divulgação das temáticas da Defesa Nacional.
8. Integração da temática da igualdade entre homens e mulheres nos conteúdos transmitidos no Dia da Defesa Nacional.
9. Adequação da informação sobre o Dia da Defesa Nacional aos diferentes públicos-alvo (rapazes e raparigas).
10. Utilização de linguagem não discriminatória nos documentos e discursos oficiais.
11. Adequação aos diferentes públicos-alvo dos conteúdos e instrumentos de comunicação das Forças Armadas,
através de um Plano Integrado de Comunicação Estratégica.
12. Reforço da posição portuguesa nas relações externas, nos fora internacionais, no contexto multilateral e
nas relações bilaterais, em matéria de igualdade entre homens e mulheres.
13. Assegurar a recolha, tratamento e divulgação de informação estatística relativa aos recursos humanos
(plano de atividades, relatório de atividades, balanço social, anuário estatístico, registo mensal de efetivos),
desagregada por sexo.
14. Realizar um estudo sobre a situação das mulheres nas Forças Armadas, designadamente, sobre as dificuldades de incorporação e retenção, em articulação com o Plano de Ação para a Implementação da RCSNU1325.
15. Criação do Prémio Anual Defesa Nacional e Igualdade.
16. Criação e implementação do projeto de mentoria “Militares por um dia”, orientado para raparigas a frequentar o 3º ciclo do ensino básico.
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EIXO 2: CONCILIAÇÃO
Objetivo:
Garantir as condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens na atividade profissional,
promovendo a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar.
O Eixo 2 visa orientar o apoio da liderança no reforço da flexibilidade, adaptabilidade e inclusão na
Defesa Nacional, capaz de atrair e reter talentos no ambiente competitivo em que vivemos. Para tal, pretende-se:
- Garantir a proteção na parentalidade;
- Promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar.
É necessário que a Defesa Nacional compreenda e reconheça a diversidade da sua atual e futura força
de trabalho e responda com flexibilidade às necessidades individuais, aos diversos estágios da vida, bem como
às práticas do seu pessoal. Ao implementar mecanismos e estruturas de apoio que permitam uma maior retenção e a adequada compatibilização entre a vida pessoal e familiar, por um lado, e o regular desenvolvimento
da carreira militar, por outro, a Defesa Nacional beneficiará da manutenção de uma força de trabalho motivada,
empenhada e talentosa.

Medidas:
1. Criação e garantia da divulgação dos mecanismos facilitadores da conciliação da vida profissional, pessoal
e familiar.
2. Desenvolvimento de um documento conjunto dos Ramos das Forças Armadas sobre Medidas de Proteção
da Parentalidade, tendo em conta as especificidades das Forças Armadas e as suas missões.
3. Criação de equipamentos/estruturas de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida
profissional, pessoal e familiar, como creches e jardins-de-infância, serviços de apoio à mono-parentalidade,
salas de estar equipadas com entretenimento para crianças, ocupação de tempos livres (OTL), entre outros.
4. Incentivo à definição de horários que facilitem a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.
5. Promover a colocação de militares o mais perto possível da sua área de residência, ou da sua preferência,
por motivos familiares.
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EIXO 3: FORMAÇÃO
Objetivo:
Garantir as condições para uma educação e uma formação livres de estereótipos de género e promover a
Igualdade em todos os níveis de educação e formação da Defesa Nacional.
O Eixo 3 visa orientar o apoio da liderança na qualificação dos recursos humanos da Defesa Nacional
no âmbito da Igualdade entre Homens e Mulheres, indispensável para a prossecução dos dois primeiros eixos.
Para tal, pretende-se:
- Promover, através das instituições da educação e da aprendizagem ao longo da vida, uma cultura de igualdade, livre de estereótipos de género, na Defesa Nacional;
- Promover dinâmicas coletivas e organizacionais para a igualdade nos Estabelecimentos Militares de Ensino;
- Integrar a perspetiva da Igualdade na produção científica e tecnológica dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar.
Os estereótipos de género estão na origem das discriminações, diretas e indiretas, em razão do sexo
que impedem a igualdade substantiva entre mulheres e homens, reforçando e perpetuando modelos de discriminação históricos e estruturais. A educação e a formação são a base para a eliminação destes estereótipos,
promovendo uma cultura de igualdade na Defesa Nacional.

Medidas:
1. Ministrar Curso de Formação de Formadores para a Igualdade.
2. Inclusão, nos planos de formação anuais da Secretaria-geral, de cursos em Igualdade de Género, incluindo
a perspetiva intersectorial e a dimensão da comunicação institucional.
3. Integração da temática da igualdade nos cursos ministrados no IDN para professores.
4. Participação de docentes dos Estabelecimentos Militares de Ensino na formação do IDN para professores,
garantindo 5% de vagas em cada curso para estes docentes.
5. Integração de formação no âmbito da Igualdade, nos planos de formação dos Estabelecimentos Militares de
Ensino, para profissionais de educação não docentes.
6. Criação de uma Linha de Investigação nos Centros de Investigação dos Estabelecimentos de Ensino Superior
Público Universitário Militar (EESPUM) sobre a igualdade de género.
7. Inclusão de um módulo sobre a temática da Igualdade de Género em todos os cursos de formação e promoção.
8. Organização de Seminário “Igualdade na Defesa”.
9. Formação em gender budgeting para o pessoal técnico das áreas da administração pública e finanças públicas dos departamentos governamentais.
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Equipa Interdepartamental para a Igualdade do MDN
Dra. Isabel Elias da Costa - Conselheira | DGRDN
Dra. Maria Cândido Morgado - Conselheira suplente | DGRDN
Dra. Teresa Chaves de Almeida | SG
Dra. Cláudia Bicho | DGPDN
Capitão-tenente Marta Gabriel | EMGFA
Major Diana Morais | Exército
Major Ana Silva | Força Aérea
Major Nuno Martins | Força Aérea
Capitão-tenente Mónica Maymone | Marinha
2TEN Ivo Santos Soares | Marinha
Primeiro-sargento Ana Luísa Martins | Marinha
Capitão-tenente João Lourenço | AMN
Dra. Ilda Pinto | IDN
Tenente-coronel Nuno Santos | IUM
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