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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Nos últimos anos a Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) tem demonstrado o 

compromisso de transformar-se numa empresa líder em matéria relacionada com 

o avanço da mulher no sector de energia e numa campeã nacional para a igualdade 

de género no local de trabalho. O seu Conselho de Administração comprometeu a 

organização no sentido de alcançar um equilíbrio de género de 40 por cento de inclusão entre 

os seus trabalhadores e estruturas de gestão até 2030, como parte da sua visão estratégica, que 

deverá ser operacionalizada através do desenvolvimento e implementação de uma política 

institucional de igualdade de género, neste momento em forma de esboço, e o respectivo plano 

de acção. Em 2016, a EDM criou dentro da Direcção de Recursos Humanos um departamento 

para tratar assuntos de género e elegeu Pontos Focais de Género, com objectivo de especializa-

los em género de modo a prestarem assistência em todas as suas principais delegações no país, 

mostrando que a Direcção da EDM está disposta dotar a infra-estrutura e recursos necessários 

para implementar a política de género e o plano de acção a nível nacional. Ao assumir estes 

compromissos, a EDM demonstra a sua motivação para atingir a sua prioridade estratégica de 

se tornar “um modelo de serviço público inteligente que personifica a igualdade de género e a 

excelência de gestão e operacional.” 

Em especial, o compromisso com a igualdade de género é uma garantia constitucional.2Além 

disso, estes compromissos estão também reflectidos na Política de Género e Estratégia de 

Implementação3 de Moçambique para 2018 e no Plano Nacional para o Avanço da Mulher4 

2018-2024, bem como, no Protocolo sobre o Género e Desenvolvimento da SADC de 2008 

(conforme alterações introduzidas em 2018).5 Políticas e estratégias similares estão reflectidas 

nos pilares da USAID Power Africa6 e Engendering Utilities, bem como, nas prioridades do 

programa implementado em Moçambique.7A plataforma Power Africa explica porque a 

igualdade de género e o empoderamento da mulher são uma componente crucial do programa 

Power Africa: 

“...o foco do discurso em torno do género e da energia incide muitas vezes nas 

mulheres como utilizadoras finais desfavorecidas. A Power Africa esforça-se por olhar 

para além desta visão, vendo as mulheres como actrizes vitais dentro do sector 

energético em geral. É expectativa da Power Africa que as mulheres estejam 

 
2Artigo 36 da Constituição Moçambicana (Princípio da igualdade do género); O homem e a mulher são iguais perante a lei em todos 

os domínios da vida política, económica, social e cultural. 
3 Resolução 36/2018, de 12 de Outubro (Política de Género e Estratégia de Implementação)  
4 Resolução 21/2019 de 22 de Abril (Plano Nacional para o Avanço da Mulher 2018-2024) 
5Trade Law Centre (Tralac), SADC Protocol on Gender and Development (Agosto de 2018). 

https://www.tralac.org/documents/resources/sadc/1187-agreement-amending-the-sadc-protocol-on-gender-and-development-

31-august-2016/file.html; Southern African Research and Documentation Centre (SARDC), SADC Gender and Renewable Energy 

Network (Junho de 2018). https://www.sardc.net/books/BI/gender_energy_factsheet_3.pdf 
6 USAID, Gender Equality and Women’s Empowerment Policy (2012). https://www.usaid.gov/powerafrica/gender 
7“Partner with Utilities to Increase Gender Equality, Create Leadership Opportunities and Develop Talent” 

https://www.usaid.gov/energy/engendering-utilities 

https://www.tralac.org/documents/resources/sadc/1187-agreement-amending-the-sadc-protocol-on-gender-and-development-31-august-2016/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/sadc/1187-agreement-amending-the-sadc-protocol-on-gender-and-development-31-august-2016/file.html
https://www.sardc.net/books/BI/gender_energy_factsheet_3.pdf


3 

 

representadas como responsáveis pela tomada de decisões políticas nos governos 

nacionais e regionais, como executivas de parceiros do sector privado, como gestoras 

nas empresas de electricidade, como funcionárias de centrais de produção e sistemas de 

transmissão e distribuição, como empreendedoras nas empresas nascentes de energia 

renovável e, por último, como clientes dos serviços de electricidade. Ao adoptar uma 

abordagem sectorial de integração de género, a Power Africa pretende satisfazer as 

necessidades de energia das pessoas desfavorecidas, criando simultaneamente 

oportunidades para as mulheres ao longo da cadeia de valor da energia.”8 

O presente relatório representa mais um passo importante na finalização de uma 

política e plano de acção de género que responde directamente aos desafios da 

EDM em matéria de igualdade de género. Em Junho de 2019, a EDM convidou 

especialistas externos na área de género, com o apoio do programa SPEED+ da USAID, para 

realizarem uma auditoria de género desta empresa pública. Uma auditoria de género avalia até 

que ponto a igualdade de género está efectivamente institucionalizada nas políticas, programas, 

estruturas organizacionais, cultura, procedimentos e processos de tomada de decisões de uma 

organização. A auditoria de género da EDM analisou a forma como a direcção e o pessoal da 

EDM veem o género no local de trabalho e fez uma avaliação das medidas instituídas pela EDM 

até à data, com vista a promover internamente a igualdade de género, incluindo o avanço e o 

empoderamento da mulher. 

A EDM desempenhou um papel essencial na execução da auditoria, não só gerando uma adesão 

impressionante em toda a empresa em apoio à auditoria, mas também, fornecendo o apoio 

organizacional e de recursos logísticos, o que foi fundamental para garantir o sucesso da 

auditoria. A equipa de auditoria deslocou-se à sede da EDM em Maputo e a seis cidades das 

regiões norte, centro e sul de Moçambique, recolhendo dados qualitativos e quantitativos 

abrangentes através de 178 Entrevistas de Informadores Chave (Key Informant Interviews - 

KII),9 23 Discussões de Grupos Focais (Focal Group Discussions - FGD)10 e 539 respostas a 

inquéritos escritos. As KII, as FGD e os inquéritos escritos foram todos realizados de maneira 

confidencial e os dados e conclusões são reportados anonimamente ao longo deste relatório. 

No total, a equipa de auditoria pôde falar pessoalmente com mais de 270 funcionários a todos 

os níveis da organização e recolher mais de 21.000 respostas dos inquéritos em papel e em 

formato electrónico. Globalmente, estes dados compreendem o conjunto de desafios e 

oportunidades que existem na EDM que podem contribuir para o avanço ou impedir o alcance 

dos objectivos de igualdade de género e informar as recomendações para futuras intervenções, 

tal como apresentadas neste relatório. 

A auditoria foi complementada por uma avaliação da situação da actual cadeia 

(pipeline) educativa e de recrutamento para permitir o aumento do emprego 

feminino na EDM, a fim de cumprir as metas definidas para 2030. Sete instituições de 

ensino médio e superior, incluindo universidades e institutos técnicos, de três províncias de 

 
8“Empowering and Powering Women: Power Africa.”U.S. Agency for International Development, 24 de Agosto de 2018. 

https://www.usaid.gov/powerafrica/gender. 
9 KII ou Key Informant Interviews– Entrevistas de Informadores Chave” são entrevistas individuais. 
10“FGD, ou Focal Group Discussions (Discussões de Grupos Focais), são entrevistas realizadas com um grupo de 

colaboradores, homens ou mulheres, com uma estrutura previamente desenhada de perguntas destinadas a suscitar discussões 

e opiniões. 
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Moçambique foram incluídas na avaliação do pipeline. A recolha de dados foi realizada por uma 

pequena equipa de funcionários da EDM, em coordenação com o especialista em questões de 

género da SPEED+ e os resultados desta avaliação estão também incluídos no relatório. A 

pesquisa concentrou-se na engenharia electro-técnica e noutros cursos técnicos e profissionais 

relacionados e informou as recomendações práticas para que a EDM reforce parcerias 

estratégicas com instituições de ensino e a comunicação sensível ao género, a fim de assegurar 

uma reserva robusta de especialistas em energia da próxima geração do sexo feminino. 

Embora a auditoria tenha constatado a existência de melhores práticas e 

actividades de integração de género promissoras e com possibilidade de evoluir já 

em curso na EDM, também destacou desafios e lacunas que exigirão a 

concentração de recursos, investimento e capacitação, com vista a alcançar os 

objectivos estratégicos da EDM. De aproximadamente 3.500 trabalhadores da EDM, apenas 

cerca de 17% são mulheres. Destes 17%,11 a maioria das mulheres ocupa cargos não técnicos 

em administração e finanças. Dados desagregados por sexo para posições de emprego 

demonstram uma forte segregação profissional baseada no género e os dados para cargos de 

liderança e gestão indicam, de forma semelhante, uma disparidade entre o número de mulheres 

em posições de liderança em relação ao número de homens em tais posições, exacerbando o 

desequilíbrio ocupacional de género. Das 123 posições de gestão, 23 são ocupadas por 

mulheres e apenas um elemento de 6 membros do conselho de administração da EDM é uma 

mulher. Assim fica evidente que a EDM tem muitas poucas mulheres a ocupar cargos 

de direcção e que existe uma forte segregação profissional baseada no género, 

agravando o desequilíbrio profissional entre homens e mulheres. A auditoria constatou ainda 

que o assédio sexual e os preconceitos negativos e comportamentos discriminatórios dirigidos 

às mulheres estão entre os impedimentos mais prementes da retenção e progressão 

profissional das mulheres na EDM. 

O pessoal da EDM, particularmente entre as equipas de operação e manutenção da rede, possui 

preconceitos e crenças estereotipadas sobre a capacidade das mulheres de realizar 

as mesmas tarefas que os homens. As entrevistas realizadas com os participantes da 

auditoria masculina mostram que embora os homens indiquem ser a favor da agenda de 

igualdade de género da EDM, a  maioria do pessoal masculino continua a demonstrar 

preconceitos em relação às mulheres, em particular às que trabalham em funções técnicas ou às 

mulheres grávidas ou mães. Por exemplo, os homens entrevistados têm preconceitos de que as 

mulheres não têm a força física necessária para ocupar funções técnicas ou que ter mulheres a 

trabalhar em áreas tradicionalmente dominadas pelos homens pode ser prejudicial para a 

feminilidade das mulheres. 

A auditoria constatou sinais de discriminação generalizada e preconceitos em relação 

às mulheres que estão grávidas ou são mães. De um modo geral, a maternidade parece 

ser uma das principais barreiras ao desenvolvimento e progressão profissional das mulheres. 

Isto não acontece porque as mães têm dificuldades em concluir o trabalho e cumprir as 

responsabilidades profissionais, mas porque elas são vítimas de preconceitos e discriminação 

 
11 Como se observa no corpo do Relatório, enquanto o pessoal feminino está concentrado em cargos 

administrativos, a EDM aumentou a presença feminina em cargos de gestão para 24% a nível de diretor e 22% a 

nível de delegação ou escritório regional. 
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generalizados em toda a empresa. É comum a gravidez e a maternidade serem vistas como um 

fardo para a organização, especialmente em cargos técnicos e operacionais. Muitos homens 

possuem ideias tendenciosas de que a gravidez e a maternidade afectam negativamente o 

desempenho profissional das mulheres, a sua capacidade de equilibrar simultaneamente o 

trabalho e as responsabilidades de cuidadoras. Uma prática predominante resultante desse 

preconceito é a transferência involuntária das mulheres após a gravidez de cargos técnicos para 

cargos administrativos. As mulheres que são transferidas geralmente têm dificuldade em voltar 

às áreas técnicas após a gravidez, apesar da sua formação técnica. 

Estes preconceitos estão profundamente enraizados tanto nas normas tradicionais de género 

como nos receios e mal-entendidos sobre a mudança dos papéis de género em Moçambique, 

em que os homens são o chefe de família e o principal ganha-pão e as mulheres têm a função de 

cuidadoras dos filhos e do agregado familiar. Embora seja possível mudar estas crenças com a 

formação em sensibilização para questões de género a médio prazo, os dados mostram que os 

estereótipos de género são largamente defendidos e reforçados pelas normas sociais 

prevalecentes. 

As colaboradoras da EDM afirmaram que têm trabalhado para superar a discriminação e o 

preconceito, mostrando constantemente e consistentemente que são capazes de fazer o seu 

trabalho, suportando um escrutínio adicional do seu trabalho e negociando constantemente os 

termos da sua relação profissional com os seus colegas. Os técnicos do sexo feminino 

entrevistados na auditoria não mencionaram qualquer preocupação em não poderem realizar 

certas tarefas técnicas ou trabalhar depois de serem mães, mas antes afirmaram a sua 

capacidade de desempenhar as mesmas tarefas que os homens e a necessidade de lhes serem 

dadas as mesmas oportunidades para o fazer. 

De um modo geral, a auditoria constatou que as mulheres enfrentam desafios no que 

diz respeito às oportunidades de desenvolvimento de carreiras para a sua progressão. 

A título de exemplo, as mulheres não participam no esquema de rotação da EDM e sentem que 

as oportunidades de formação não são decididas de forma equitativa. Tanto o pessoal do sexo 

masculino como do feminino acredita que existe uma falta geral de transparência e de 

procedimentos e critérios objectivos de desenvolvimento de carreira em toda a empresa, tanto 

nas práticas de contratação como nas de progressão na carreira. Os colaboradores afirmaram 

que uma série de processos de recrutamento e decisões de progressão baseiam-se no 

amiguismo,12 e não no conhecimento, experiência, desempenho e equidade. 

A auditoria também destacou a dimensão do assédio sexual no local de trabalho e em 

ambientes de ensino, tendo o assédio sexual efeitos negativos no bem-estar e na capacidade de 

avanço das mulheres, associado a custos explícitos para a EDM, incluindo quedas na 

produtividade. Os participantes nas discussões dos grupos focais e os entrevistados do sexo 

masculino e feminino afirmaram que o assédio sexual na EDM é generalizado. Enquanto o 

Código de Ética da EDM afirma que os  colaboradores da EDM devem respeitar-se 

mutuamente e não se envolverem em comportamentos que constituam assédio sexual, que é 

então definido como comportamentos directo ou indirecto, explícito ou implícito, verbal ou 

insinuado, manifesto ou  subtil, único ou múltiplo, para obter favores sexuais, muito poucos 

 
12 O “Amiguismo” refere-se à prática de demonstrar favoritismo com base nas relações familiares ou de amizade. 
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casos de assédio sexual são denunciados, e a auditoria constatou que existe uma clara 

concepção errónea entre muitos  colaboradores sobre as formas específicas como o assédio 

sexual  e todos os comportamentos que constituem assédio sexual se manifestam. As mulheres 

têm muito medo de denunciar quando são assediadas sexualmente. Alguns colaboradores não 

estão certos sobre os mecanismos existentes para denunciar casos de assédio sexual, enquanto 

outros estão preocupados com o facto de a EDM não dispor de medidas adequadas para lidar 

com casos denunciados destas situações. Embora o Código de Ética da EDM declare que 

homens e mulheres devem ser respeitados, contudo, este deve ser mais incisivo no que refere 

ao assédio sexual. Por exemplo, o Código de Ética poderia ser muito mais específico com 

exemplos do que constitui assédio sexual, quem é protegido contra o assédio sexual, a 

responsabilidade especial das pessoas em funções de chefia e supervisão e as consequências da 

perpetração de assédio sexual. Estas constatações exigem que a EDM faça um esforço 

concertado e institucionalizado em todas as unidades orgânicas com vista a prevenir e 

responder mais eficazmente ao assédio sexual. 

As mulheres também mencionaram os desafios que enfrentam no acesso a transportes 

seguros e acessíveis para chegar e sair do trabalho como uma preocupação – especialmente 

quando se trabalha à noite, incluindo horas extras ou turnos longos. Uma série de mulheres em 

todos os cargos e funções na EDM indicou que geralmente ficam para além da hora normal de 

trabalho para concluir as tarefas diárias, aumentando assim o seu risco e a sensação de 

insegurança ao voltar para casa às altas horas da noite. 

Existe um reconhecimento generalizado do desequilíbrio de género na EDM e um 

desejo de mudá-lo. No inquérito escrito, a maioria dos entrevistados afirmou que se sentia 

bem informada e capacitada para promover a igualdade de género no seu departamento, mas 

durante as entrevistas, os colaboradores manifestaram dificuldades em definir o significado de 

igualdade de género e como ela pode ser institucionalizada. Esta disparidade registada nos 

dados indica que será fundamental que a EDM ofereça acções de capacitação adicional ao 

pessoal e aos gestores seniores com o objectivo de esclarecer conceitos de género e como 

implementar iniciativas de equidade de género e de avanço das mulheres, particularmente no 

que diz respeito à realização dos objectivos de equilíbrio de género na empresa. 

De um modo geral, a maioria do pessoal está ciente do desequilíbrio de género que se regista 

na EDM percebe a igualdade de género como algo importante para a empresa e 

reconhece o desequilíbrio de género como algo que afecta negativamente a sua unidade de 

trabalho. A equipa de auditoria também constatou que um pequeno grupo de supervisores do 

sexo masculino, na faixa etária de até 50 anos de idade, concorda com a ideia de que tanto os 

colaboradores do sexo masculino como do feminino são capazes de realizar as mesmas tarefas 

e acredita em proporcionar igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Estes 

defensores de igualdade de género do sexo masculino podem ser um elemento-chave em 

esforços no futuro, com vista a melhorar a igualdade de género e mudar os estereótipos de 

género na EDM. 

Existem exemplos de actividades bem-sucedidas e potencialmente com capacidade 

de expansão já implementadas pela EDM que, num passado distante ou recente, 

tornaram diferenças positivas observáveis nas experiências das mulheres e dos 
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homens no local de trabalho. Por exemplo, a EDM operacionalizou os seus planos de 

igualdade de género ao criar o Fórum Mulher, encarregado de implementar o plano de acção 

para a realização dos objectivos organizacionais de género. Além disso, o recrutamento, a 

retenção e a cultura do local de trabalho, intencionalmente concebidos para a Central 

Termoeléctrica de Maputo, são vistos como um modelo para a implementação a nível nacional 

de iniciativas de igualdade de género e do avanço da mulher. Os colaboradores, em particular 

as mulheres, destacaram ainda a importância de práticas do passado, tais como a prestação de 

cuidados infantis (crêches) ao pessoal da EDM, como sendo benéficas para promover o 

equilíbrio entre a vida profissional e familiar e para reduzir as barreiras que se colocam às mães 

trabalhadoras devido ao seu papel como cuidadoras em casa, para serem mais produtivas no 

local de trabalho. O “Traga a sua Filha ao Trabalho Hoje” é outra iniciativa promissora do 

passado com potencial para informar e inspirar a próxima geração de especialistas em energia. 

Reviver alguns desses esforços comprovados no passado e alargar os actuais pode ser visto 

como uma “acção de impacto imediato” para a igualdade de género e o avanço das mulheres na 

EDM. 

A EDM organizou ainda palestras de sensibilização sobre a equidade de género, criou recursos 

como o Fórum Mulher e aumentou a presença feminina em cargos de direcção para 24 por 

cento a nível de directores e 22 por cento a nível de delegações regionais. Além destas 

medidas, em 2018 a EDM iniciou o processo de “mapeamento”, um processo de 

reestruturação organizacional em todo o sistema desenhado para eliminar as disparidades 

existentes entre as hierarquias e escalas salariais dos colaboradores com experiência e 

formação semelhantes. A EDM também mantém uma lista de colaboradores desagregados por 

sexo e idade e pode rastrear dados sobre mulheres em cargos de liderança ou de gestão. 

Embora o processo de mapeamento tenha enfrentado algumas dificuldades de implementação, 

é, no entanto, uma medida essencial para promover a igualdade de género. Todavia, no que diz 

respeito ao pipeline para novas contratações, e, apesar da implementação do princípio de 

igualdade de género nos novos recrutamentos, são necessárias mais medidas proactivas com 

vista a garantir que a EDM possa atrair e reter um número suficiente de candidatos do sexo 

feminino qualificados para atingir a sua meta de 40 por cento de equilíbrio de género. 

Apesar dos mecanismos existentes destinados a aumentar o número de estudantes 

do sexo feminino em disciplinas técnicas, as mulheres estão muito pouco 

representadas nos cursos de engenharia e técnicos nas três províncias estudadas, 

nomeadamente Maputo, Tete e Nampula. Este aspecto é especialmente evidente em 

Nampula e Tete, onde algumas das instituições de ensino que participaram na avaliação do 

pipeline não têm estudantes do sexo feminino. A maior percentagem de estudantes do sexo 

feminino encontra-se em Maputo, mas ainda não ultrapassa 20 por cento do corpo estudantil. 

Vários factores contribuem para a falta de equilíbrio de género nas instituições de ensino, 

nomeadamente estereótipos de género na selecção de cursos, ambiente escolar negativo, 

assédio sexual e responsabilidades das mulheres fora da escola. 

A discriminação entre pares, assim como políticas escolares subdesenvolvidas para assumir a 

responsabilidade por questões de discriminação e assédio sexual, contribuem para um ambiente 

educacional negativo. Por exemplo, todas as instituições de ensino visitadas têm bolsas de 

estudo ou sistemas de quotas para favorecer estudantes do sexo feminino, mas a maioria 
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carece de apoio adequado em termos de acompanhamento. No lado positivo, os estudantes do 

sexo masculino geralmente aceitam trabalhar ao lado das mulheres em disciplinas 

“tradicionalmente masculinas”. 

Os estereótipos de género são perpetuados pela forma como o sector energético é 

retratado como um ambiente dominado pelos homens, incluindo pela própria 

EDM, uma questão levantada especialmente pelos directores das escolas. Os 

estereótipos de género, que estão enraizados principalmente na cultura, sociedade e famílias, 

limitam o acesso das raparigas a cursos que conduzem a licenciaturas em engenharia electro-

técnica e mecânica e outras áreas relevantes. Os pais desempenham um papel fundamental na 

educação, especialmente por influenciarem a escolha dos seus filhos de especializações ou 

cursos, um impacto que pode ser encorajador e também desencorajador para que eles tenham 

acesso a certos campos de educação. As instituições de ensino e os empregadores 

desempenham um papel fundamental para que estes estereótipos sejam superados ou 

reforçados. As instituições de ensino foram quase unânimes em identificar a necessidade e o 

valor tanto de parcerias mais fortes com a EDM como de uma comunicação mais sólida para 

demonstrar modelos femininos do sector, a fim de promover as oportunidades das mulheres 

como profissionais da área de electricidade. 

A auditoria produziu uma série de recomendações para implementação que 

começarão a abordar os desafios e criar a cultura equitativa do local de trabalho, 

apropriada a um serviço público inteligente, modelo e líder da indústria. Embora 

alguns dos desafios destacados na auditoria possam reflectir normas, e práticas sociais e 

culturais que a EDM não pode resolver sozinha, esta empresa deve garantir que tais 

normas e práticas não sejam reforçadas nem permitir que elas sejam reforçadas 

dentro do local de trabalho e da cultura profissional do serviço público em 

detrimento da sua força de trabalho e de si mesma. Quando equipada com a capacidade e os 

recursos necessários para enfrentar estes desafios, a EDM pode continuar na sua trajectória de 

integração da igualdade de género nos seus processos de gestão e operacionais. 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA 

MAIORES COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS E COLECTIVOS EM RELAÇÃO À 

EQUIDADE DE GÉNERO E AO EMPODERAMENTO DAS MULHERES 

• Desenvolver e implementar a Política e Estratégia de Género da EDM através da definição de 

metas claras e de uma monitoria e avaliação sólida dos seus impactos. 

• Destacar a Política e Estratégia de Género da EDM e as metas de equilíbrio de género em 

acções de formação para todo o novo pessoal. 

• Capitalizar e desenvolver as competências das mulheres com qualificações técnicas que já 

estejam a trabalhar na EDM. 
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• Estabelecer parcerias com organizações que trabalham na área de género e energia para a 

realização de actividades de empoderamento e mentoria de mulheres da EDM. 

• Fortalecer o Fórum Mulher da EDM para actuar como líder nos Esforços de Equidade de 

Género da EDM.  

• Formular uma estratégia de capacitação para gestores e supervisores. 

• Formular uma estratégia e programa de envolvimento masculino da EDM. 

IMPLEMENTAR UMA ESTRATÉGIA ABRANGENTE E MULTIFACETADA PARA ATRAIR 

TALENTOS FEMININOS PARA A EDM ATRAVÉS DO RECRUTAMENTO, 

CONTRATAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROGRESSÃO PROFISSIONAL SENSÍVEIS AO 

GÉNERO 

• Melhorar a planificação dos Recursos Humanos, incluindo a recolha de dados desagregados 

por sexo dos funcionários e promover processos de contratação e sistemas de gestão de 

pessoal mais transparentes. 

• Institucionalizar o uso de recrutamento competitivo para novas contratações e promoções 

internas. 

• Elaborar termos de referência não tendenciosos para vagas em aberto e requisitos claros de 

emprego para eliminar preconceitos e a discriminação nas práticas de recrutamento e 

contratação. 

• Elaborar directrizes claras para os supervisores sobre a rotação de pessoal. 

• Fornecer acções de formação, mentoria, orientação e oportunidades de formação em cargos 

de direcção para as colaboradoras. 

• Analisar a Disparidade Salarial de Género na EDM e reflecti-la na Política de Género. 

• Fortalecer parcerias entre a EDM e instituições de ensino, com vista a fomentar e a formar 

futuros profissionais do sexo feminino no sector de electricidade. 

• Aumentar a disponibilidade de estágios e introduzir o uso de colaboradores da EDM como 

professores nas escolas técnicas. 

• Aumentar o marketing sensível ao género da EDM em todos os tipos de comunicação social 

como parte da sua estratégia para recrutar mais candidatos do sexo feminino, utilizando 

modelos positivos de mulheres da EDM. 

INSPIRAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL DE EQUIDADE E DIVERSIDADE DE 

GÉNERO ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS PERCEPÇÕES, DO PRECONCEITO E DA 

DISCRIMINAÇÃO DO PESSOAL 
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• Instituir medidas amplas para desconstruir e desmontar as percepções tendenciosas e 

atitudes discriminatórias existentes.  

• Formação de pessoal masculino e feminino sobre equidade de género e preconceitos 

inconscientes. 

• Proporcionar aos supervisores capacitação específica sobre a equidade de género e o avanço 

das mulheres. 

ATRAIR E RETER FUNCIONÁRIAS E PROMOVER A IGUALDADE DE GÉNERO, 

PERMITINDO AOS PAIS TRABALHAR E MELHORAR O SEU EQUILÍBRIO NA VIDA 

PROFISSIONAL 

• Instituir uma cultura de trabalho por objectivos e tarefas, em vez de trabalhar longas horas 

no escritório e padronizar na política formal da empresa a prática existente de permitir que 

o pessoal trabalhe horários flexíveis.  

• Desenvolver programas de formação em matéria de género para mudar as percepções 

negativas em torno da maternidade e responsabilidades comuns.  

• Proporcionar espaços de amamentação para mulheres lactantes. 

• Formalizar, definir e padronizar a prática de permitir que o pessoal trabalhe em horários 

flexíveis em política formal. 

• Realizar um estudo de custos e viabilidade de alguma forma de cuidados infantis facilitados.  

• Promover a prática de gozar e conceder licença de paternidade e examinar a possibilidade de 

aumento do número de dias de licença de paternidade disponíveis para os colaboradores. 

RESPEITAR E ATENDER ÀS QUESTÕES DIFERENCIADAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DE 

HOMENS E MULHERES E INVESTIR NA TOLERÂNCIA ZERO AO ASSÉDIO SEXUAL 

• Alterar o Código de Ética da EDM para que se refira e defina explicitamente o assédio 

sexual, a responsabilidade específica de gestores e supervisores e inclua informações sobre 

os canais de denúncia. 

• Instituir uma campanha de tolerância zero ao assédio sexual e estabelecer apoio às vítimas, 

bem como procedimentos rigorosos de investigação e obrigatoriedade do cumprimento.  

• Assegurar que a EDM mantenha instalações para uma higiene menstrual adequada.  

• Promover uma política de consumo zero de álcool no trabalho e fornecer apoio aos 

colaboradores que sofrem de alcoolismo e abuso de substâncias psicotrópicas. 

• Introduzir medidas destinadas a reduzir a insegurança nas deslocações de e para o trabalho. 
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• Garantir que todas as medidas de segurança estejam em vigor e sejam aplicadas e que o 

pessoal esteja ciente e adira às medidas de segurança. 

APRESENTAR A EDM COMO UM MODELO DE SERVIÇO PÚBLICO INTELIGENTE QUE 

SIMBOLIZA A IGUALDADE DE GÉNERO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

• Comunicar os resultados da auditoria de género a todo o pessoal. 

• Formular uma estratégia de comunicação interna e externa sensível ao género, por exemplo, 

divulgando os objectivos, metas e actividades da política de igualdade de género. 

• Elaborar um guião de fácil utilização e uma lista de verificação sobre a comunicação sensível 

ao género.  

• Promover a recolha de dados desagregados por sexo na colecta de dados sobre clientes e 

utilizadores. 

FORTALECER A CADEIA EDUCACIONAL DE CANDIDATOS TÉCNICOS DO SEXO 

FEMININO NA EDM 

• Estabelecer programas de parceria com instituições nacionais e regionais do ensino 

secundário e terciário, com vista a aumentar a disponibilidade de mulheres graduadas em 

electricidade. 

• Organizar visitas de estudo à EDM. 

• Ajustar o desenho e a implementação de actividades de acordo com as características sociais 

e demográficas de determinadas províncias, tendo em conta o facto de que os estereótipos 

de género, as questões culturais e a disponibilidade de emprego variam entre as províncias. 

• Criar um programa para que as colaboradoras da EDM participem em seminários e cursos 

especializados nas instituições de ensino locais e apoiar o envolvimento das colaboradoras da 

EDM como professoras periódicas nas universidades e escolas técnicas. 

• Apoiar as instituições de ensino na promoção da admissão e retenção de estudantes do sexo 

feminino nos cursos relevantes. 

________ 

GLOSSÁRIO 
Barreiras / causas 

estruturais de género 

Desigualdades nas estruturas sociais com base em concepções 

institucionalizadas das diferenças de género. Concepções de 
masculinidade e feminilidade, expectativas das mulheres e dos homens, 

julgamentos das acções das mulheres e dos homens, regras prescritas 
sobre o comportamento das mulheres e dos homens – tudo isto, e mais, 

cria e mantém a desigualdade de género nas estruturas sociais. Os 
ambientes sociais e culturais, assim como as instituições que os 
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estruturam e os indivíduos que operam dentro e fora dessas instituições, 
estão envolvidos na produção e reprodução de normas, atitudes e 

estereótipos de género. 

Equidade de género 

 

É um processo para aplicar justiça e equidade no tratamento das 

mulheres e homens, a fim de eventualmente alcançar a igualdade de 
género, muitas vezes exigindo um tratamento diferenciado de mulheres 

e homens (ou medidas específicas) com vista a compensar as 
desvantagens históricas e sociais que têm impedido as mulheres e os 

homens de partilhar condições equitativas. Se a igualdade de género for 
o objectivo, a equidade de género é um meio para alcançar esse 

objectivo. 

Género Refere-se aos papéis socialmente construídos atribuídos a mulheres e 
homens, bem como às relações entre si, ao invés das características 

biológicas e físicas. Os papéis de género variam de acordo com os 
contextos culturais, socioeconómicos e políticos e são afectados por 

outros factores, nomeadamente o tempo, a idade, a raça, a classe e a 
etnia 

Igualdade de 

géneroahah 

 

Significa que mulheres e homens e raparigas e rapazes gozam dos 

mesmos direitos, deveres, oportunidades, visibilidade, participação e 
liberdade para definir a sua própria vida e tomar decisões informadas e 

livres. 

Inclusão social Éo processo de melhoria da capacidade, oportunidade e dignidade das 

pessoas que têm sido prejudicadas com base em factores como a sua 
identidade, sexo, sexualidade, raça, etnia, religião, idade ou nível de 

escolarização, naparticipação na sociedade. 

Integração do género  É o processo de integração das percepções, experiências, conhecimentos 
e interesses das mulheres e dos homens na elaboração de políticas, na 

planificação e na tomada de decisões. Não substitui a necessidade de 
políticas e programas específicos direccionados às mulheres e legislação 

positiva, nem elimina a necessidade de unidades ou pontos focais de 
género. A integração das questões de género é uma estratégia que visa 

alcançar a igualdade de género. 

Paridade de género Refere-se à igualdade em números entre homens e mulheres. 

Preconceitos de género Refere-se à tomada de decisões com base em estereótipos ou 
percepções de género que resultam no favorecimento de um género em 
detrimento do outro. 

Segregação 

ocupacional  

É a distribuição dos funcionários entre e dentro das profissões com base 
nas características demográficas—na maioria das vezes de género. A 

segregação ocupacional muitas vezes ocorre em padrões, seja 
horizontalmente (entre ocupações) ou verticalmente (dentro da 
hierarquia de ocupações). Enquanto fenómeno do local de trabalho, está 

ligado à disparidade salarial entre os géneros. 

 

 


