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O sistema sueco de segurança social, permite que tanto homens como mulheres tenham licença parental paga. Isso é fundamental 
para promover a igualdade de género no país.

O princípio fundamental é o de que todas 
as pessoas, independentemente do sexo,  
tenham o direito de trabalhar e de se susten-
tar, de articular a carreira e a vida familiar,  
e de viver sem medo de abuso ou violência.
 A igualdade de género não implica só 
a distribuição igualitária entre os homens 
e as mulheres em todas as esferas da 
sociedade, mas também os aspectos 
qualitativos, assegurando que os conheci-
mentos e a experiência tanto dos homens 
como das mulheres sejam usados para 
promover o progresso em todos os as-
pectos da sociedade.
 Em 2006, o Fórum Económico Mundial in-
troduziu o seu relatório anual de Diferenças  

IGUALDADE DE GÉNERO:

A ABORDAGEM SUECA DA IGUALDADE 
A igualdade de género é um dos pilares da sociedade sueca. O objetivo das políticas suecas de 
igualdade de género é o de assegurar que as mulheres e os homens tenham as mesmas oportuni-
dades, direitos e responsabilidades em todas as esferas da vida.
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Globais de Género, que mede a paridade 
nas áreas da economia, política, educação 
e saúde. Desde que foi publicado o pri-
meiro relatório, a Suécia esteve sempre 
entre os quatro países melhor posiciona-
dos no índice de igualdade de género, que 
pode encontrar-se em www.weforum.org.

A igualdade de género na escola
Enfatiza-se muito a igualdade de género 
na Lei da Educação, que rege toda a edu-
cação na Suécia. Segundo esta lei, a igual-
dade de género deve enformar todos os 
níveis do sistema educacional sueco.
 Cada vez mais, os princípios estão sen-
do integrados na educação desde o pré-

-escolar em diante, com o objetivo de dar 
às crianças as mesmas oportunidades na 
vida, independentemente do seu sexo, 
utilizando métodos que contrariam os pa-
drões e papéis tradicionais de género.
 Geralmente, as meninas obtêm melho-
res notas que os meninos nas escolas 
suecas. As meninas também obtêm me-
lhores resultados nas provas nacionais, 
e uma proporção superior de raparigas 
terminam o ensino secundário. 
 Há umas décadas, as universidades 
eram dominadas pelos homens, mas 
atualmente quase dois terços dos títulos 
universitários são conferidos às mulheres. 
Agora existe paridade entre homens  
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TRABALHANDO PARA  
A IGUALDADE

O Provedor da Discriminação (Diskrimi-
neringsombudsmannen, ou DO) é uma 
agência governamental que combate  
a discriminação e protege a paridade 
de direitos e oportunidades entre todas 
as pessoas. O Provedor da Discrimi-
nação analisa situações relacionadas 
com a igualdade de género no local de 
trabalho, no sistema educativo e nou-
tras áreas. Também é responsável por 
garantir que se respeite a lei de licença 
parental e que as pessoas que benefi-
ciem da licença não sejam prejudicadas 
no trabalho.

O Provedor da Discriminação fiscaliza  
o cumprimento da lei contra a discrimi-
nação. Esta lei proíbe a discriminação 
rela cionada com o sexo, a identidade  
ou expressão transgénero, orientação  
sexual, etnicidade, deficiência, idade, 
religião ou outra crença. www.do.se e mulheres quanto aos estudos de pós-

-graduação e doutoramento.

Licença parental
Um sistema amplo de segurança social 
que promove um equilíbrio saudável en-
tre o trabalho e a vida privada tem sido 
um fator importante para fazer da Suécia 
um país líder em matéria de igualdade 
de género. As e os progenitoras/es têm 
direito a compartilhar 480 dias de licença 
parental quando nasce ou é adotada uma 
criança. O gozo da licença pode ser repar-
tido por mês, dia ou mesmo hora. Mas 
ainda hoje são as mulheres que gozam a 
maioria dos dias, sendo aproximadamente 
um quarto utilizado pelos homens. 
 Durante os primeiros 390 dias as e os 
progenitoras/es têm direito a quase 80 % 
do seu salário, até uma quantia máxima  
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Durante séculos, o cargo de arcebispo 
foi ocupado por homens. Em 2013, a 
Suécia tornou-se um dos poucos paí-
ses a quebrar a tradição quando uma 
mulher Antje Jackelén foi eleita pela 
Igreja da Suécia como a primeira mu-
lher arcebispo.

A senhora Jackelén, nascida na Alema-
nha, foi ordenada sacerdote na Suécia 
em 1980. Obteve um doutoramento na 
Universidade de Lund em 1999 e foi bis-
po na diocese de Lund antes de ocupar 
o seu cargo atual.

UMA MULHER ARCEBISPO 
A Igreja de Suécia – separada do Estado 
no ano de 2000 – promove a igualdade 
de género. O seu órgão mais importante, 
o Sínodo Geral, é constitudo por 125 mu-
lheres e 126 homens no período de 2014  
a 2017. Desde 1960, as mulheres foram 
ordenadas sacerdotes na Igreja da Suécia  
e aproximadamente 45% de todas as 
pessoas ordenadas são mulheres. Não 
obstante, uma análise mais profunda  
revela que é comum encontrar desigual-
dades de remuneração dentro da Igreja, 
com as mulheres a ganharem menos  
que os seus colegas masculinos.

Os pais suecos tiram em média cerca de um quarto da licença parental.

Arcebispo Antje Jackelén.
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A lei sueca proíbe a discriminação 
de género no local de trabalho.

de SEK 942 (EUR 101, USD 109) por dia. 
Durante os últimos 90 dias recebem  
uma quantia fixa de SEK 180. As pessoas  
desempregadas também têm direito à  
licença parental paga.
 Noventa dias são conferidos exclusiva-
mente a cada progenitor e não podem ser 
transferidos para o/a outro/a. Adicional-
mente, um dos progenitores terá 10 dias 
adicionais de licença aquando do parto, 
ou 20 dias em caso de crianças gémeas. 
 Os progenitores que compartilham o sub-
sídio da licença em partes iguais, recebem 
um bónus livre de impostos de SEK 50  
por dia, durante 270 dias no máximo.
 As pessoas que adotam uma criança 
têm direito a um total de 480 dias em 
conjunto, desde o dia em que a criança 
fica ao seu cuidado. Uma pessoa solteira 
tem direito aos 480 dias completos.  n
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A LEGISLAÇÃO

A LEI DO ABORTO

Desde 1975, as mulheres na Suécia 
têm o direito legal de fazer um 
aborto durante as primeiras 18 se-
manas de gravidez. Isto quer dizer 
que uma mulher pode decidir ela 
própria se quer ter um aborto até 
o fi nal da 18 semana de gravidez 
sem nenhuma justifi cação. Depois 
da semana 18, um aborto pode 
ser realizado até a semana 22 se 
existirem razões específi cas que 
o justifi quem. Nestes casos, a 
situação é analisada antes que o 
Instituto Nacional de Saúde decida 
se permite o aborto ou não.

A LEI SOBRE VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES 

A Lei sobre Violência Contra as 
Mulheres entrou em vigor em 1998. 
A lei estipula que a violência e abuso 
a que uma mulher seja sujeita por 
exemplo, por parte de um homem 
numa relação de intimidade, seja 
avaliada cumulativamente. Cada 
ofensa corporal, sexual e/ou psi-
cológica contra a mulher é tido em 
conta. A sentença máxima para 
uma violação grave da integridade 
de uma mulher são seis anos de 
prisão.

PROIBIÇÃO CONTRA A 
COMPRA DE SERVIÇOS 
SEXUAIS

Em 1999, a Suécia introduziu uma 
lei que proíbe a compra de serviços 
sexuais, a primeira na sua categoria. 
A lei tornou ilegal comprar serviços 
sexuais na Suécia – além do leno-
cínio que já estava proibido – sem 
penalizar a prostituta. 
Em 2005, o delito foi integrado no 
Código Criminal Geral. A aborda-
gem jurídica da Suécia, incidindo 
sobre os compradores em vez de 
nas trabalhadoras do sexo, tem sido 
adotada pela Noruega, Islândia, 
Canadá e Irlanda do Norte até ao 
momento.

Existem duas secções na lei contra a discri-
minação que tratam a igualdade de género 
no trabalho. Em primeiro lugar, existe o re-
quisito de que todas as entidades emprega-
doras tentem alcançar ativamente objetivos 
específi cos para promover a igualdade entre 
homens e mulheres.
 Em segundo lugar, a lei proíbe a discrimi-
nação e obriga as entidades empregadoras a 
investigar e adotar medidas contra qualquer 
tipo de assédio. Além disso, as entidades 
empregadoras estão obrigadas a tratar por 
igual todas as pessoas empregadas ou can-
didatas a emprego que estão, estiveram ou 
estarão em licença parental. 
 O Governo sueco tenta garantir que o po-
der e os recursos sejam distribuídos equitati-
vamente entre os sexos, e criar as condições 
que confi ram o mesmo poder e as mesmas 
oportunidades aos homens e às mulheres.

Poder económico e político
As diferenças de remuneração entre ho-
mens e mulheres podem ser explicadas, 
em grande medida, por diferenças de 
profi ssão, setor, cargo, experiência laboral 
e idade. Algumas, contudo, não podem ser 
explicadas dessa forma mas, antes, pelo 
género. Em média, o salário mensal de uma 
mulher na Suécia é um pouco inferior a 
87% do salário de um homem – 95% quando 
consideradas as diferenças na profi ssão 
e no setor. As diferenças de remuneração 

MULHERES E HOMENS NO LOCAL DE TRABALHO
A Suécia conseguiu muitos avanços em assegurar que as mulheres e os 
homens sejam tratados de forma igual no local de trabalho. Mas as di-
ferenças de remuneração continuam a existir, e no setor privado sueco 
a proporção de mulheres nos cargos mais importantes continua baixa.

A Suécia tem um dos maiores números de representação de mulheres no parlamento.
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A Lei sueca visa o comprador, 
não a prostituta.

são mais marcadas nas autarquias. A menor 
diferença encontra-se entre trabalhadoras/
es de colarinho azul.
 Segundo o relatório bianual do Instituto 
Nacional de Estatística publicado em 2014, 
só um em cada dez cargos de Diretor/a 
Geral é ocupado por uma mulher, enquanto 
três em cada dez cargos executivos são 
ocupados por mulheres. Nas empresas 
cotadas na bolsa, apenas 5% dos cargos de 
presidentes dos conselhos de administra-
ção e 24% dos membros dos conselhos de 
administração são ocupados por mulheres. 
 Em todos os setores, o relatório indica que 
35,6% das pessoas em cargos de gestão 
intermédia e de topo são mulheres, e que 
elas sempre tiveram mais representação 
no setor público.
 Em 2015, 82 mulheres e 90 homens eram 
diretores/as das agências governamentais 
mais importantes da Suécia – cargos de 
nomeação pelo Governo, que também fi xa 
os salários para estes cargos. Não obstante, 
entre as dez pessoas diretoras gerais mais 
bem pagas só duas eram mulheres.
 A Suécia tem uma das representações 
mais altas do mundo de mulheres no parla-
mento. Após as eleições parlamentares de 
2014, 43,6% (152) dos 349 deputados/as 
são mulheres. Não obstante, essa percen-
tagem é inferior aos 45% das eleições de 
2010. Atualmente, 12 entre 24 ministros/as 
do Governo são mulheres. �



HISTÓRIA

1250 O Rei Birger Jarl aprova uma Lei 
sobre a Violência Contra as Mulheres, 
que proíbe a violação e o rapto.

1845 São introduzidos direitos iguais 
de herança para mulheres e homens.

1921 As mulheres obtêm o direito  
de voto e a ser candidatas a cargos 
públicos. 

1965 A Suécia adota uma Lei Contra  
a Violação dentro do Casamento.

1972 A tributação conjunta dos côn-
juges é abolida na Suécia.

1974 A Suécia é o primeiro país do 
mundo que substitui a licença por 
maternidade por licença parental. 

1975 Uma nova Lei do Aborto entra 
em vigor.

1998 A Lei de Violência Contra as  
Mulheres é aprovada.

1999 A Lei de Proibição da Compra  
de Serviços Sexuais entra em vigor.

2002 A licença parental é aumentada 
para 480 dias, e cada um/a dos/as 
progenitores/as tem direito a dois 
meses de subsídio não transferível.

2005 A nova legislação sobre crimes 
sexuais continua a fortalecer o direito 
absoluto de cada pessoa à sua pró-
pria integridade sexual e plena auto-
nomia pessoal.

2009 A Lei Contra a Discriminação 
substitui as várias leis separadas anti-
-discriminatórias.

2011 A perseguição – o assédio  
repetido – é classificada como crime.  
Um dos objetivos da lei é prevenir 
ainda mais a violência masculina  
contra as mulheres. A Suécia assina 
a Convenção do Conselho da Europa 
para a Prevenção e o Combate à  
Violência Contra as Mulheres e a  
Violência Doméstica.

2012 O Instituto Nacional de Estatística 
(SCB) publica as suas estatísticas na 
forma de indicadores relacionados 
com os objetivos da igualdade de  
género.

2014 A Suécia é o primeiro país do 
mundo a ter um governo feminista.
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O Instituto Sueco (SI) é um órgão público que promove o interesse e a confiança na Suécia em todo o mundo. O SI visa esta-

belecer uma cooperação e relações duradouras com outros países através da comunicação estratégica e intercâmbio nas 

áreas da cultura, educação, ciência e negócios.

Mais informações sobre a Suécia: sweden.se, a Embaixada ou Consulado Sueco no seu país de residência, ou o  

Swedish Institute, Box 7434, SE-103 91 Estocolmo, Suécia Telefone: +46 8 453 78 00; Mail: si@si.se 

www.si.se www.sharingsweden.se

OUTROS LINKS DE INTERESSE
www.allakvinnorshus.org A Casa de Todas as Mulheres 

www.forsakringskassan.se A Agência Sueca de Segurança Social

www.genus.se O Secretariado Sueco para a Investigação de Género

www.government.se O Governo e a administração governamental na Suécia

www.kvinnofridslinjen.se Linha direta para mulheres submetidas a ameaças, violência ou 
abuso sexual.

www.scb.se O Instituto Nacional da Estatística 

www.wombri.se O Instituto de Investigação de Negócios da Mulher

sweden.se

� Mainstreaming de Género 
Mainstreaming de Género é um termo que 
foi criado pelas Nações Unidas em 1997,  
e que respeita à integração da perspectiva 
da igualdade de género no trabalho das 
agências governamentais a todos os ní-
veis. A ideia é a de que a igualdade de gé-
nero não é um assunto separado, isolado, 
mas um processo contínuo. Para fomentar 
a igualdade, o conceito de igualdade deve 
ser tomado em consideração aquando da 
distribuição de recursos, na criação de 
normas legislativas e na tomada de deci-
sões.

Em 2013 aproximadamente 29.000 casos de 
violência contra as mulheres foram regista-
dos na Suécia, com cerca de 2.000 abusos 
graves repetidos em relações de intimidade.  
Ao longo dos anos, o número de casos  
registados aumentou bastante, porque mais 
mulheres denunciaram. As alterações na 
legislação no princípio dos anos 80 remo-
veram as possibilidades de retirar uma de-
núncia depois de feita; isto foi necessário 
para combater as ameaças às mulheres que 
tinham efetuado uma denúncia.

As mulheres que necessitam de ajuda podem 
entrar em contacto com alguma das mais de 
180 casas de abrigo que existem na Suécia. 
A maioria das casas de abrigo estão ligadas a 
uma ou a duas grandes organizações nacio-
nais, a Associação Sueca de Casas de Abrigo 
para Mulheres (www.unizon.se), ou a Orga-
nização Nacional das Casas de Abrigo para 
Mulheres e Jovens (www.roks.se). 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Outras organizações que trabalham com 
as questões relacionadas com a violência 
contra as mulheres incluem:

• A plataforma Nacional sobre a Violência 
Contra a Mulher que promove a coope-
ração entre agências e organizações que 
têm contacto com mulheres expostas à 
violência.  
www.operationkvinnofrid.nu 

• O Centro Nacional para o Conhecimento  
sobre a Violência dos Homens Contra as 
Mulheres, sedeado na Universidade de 
Uppsala, que foi encarregue pelo Governo  
de aumentar a consciência sobre a vio-
lência masculina contra as mulheres, a 
violência no âmbito de crimes de honra 
e a violência nas relações entre pessoas 
do mesmo sexo. Também trabalha para 
melhorar e difundir práticas de apoio às 
mulheres vítimas de violência.  
www.nck.uu.se

 Na Suécia, Mainstreaming de Género 
é considerada a estratégia principal para 
conseguir objetivos na política da igual-
dade. Em 2014, o Governo decidiu que 
41 agências governamentais trabalhassem 
ativamente com mainstreaming de género 
entre 2015 e 2018 num programa coletivo 
denominado Programa pela Integração  
da Perspetiva do Género em Agências 
Governamentais (GMGA). O seu objetivo 
é integrar a igualdade de género em todos 
os aspectos do trabalho de cada agência. 
Para o efeito o Governo alocou SEK 26 mi-
lhões pelo período de quatro anos.  n


