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The g7+ has created a Bi-Annual g7+ Forum on Women, Resilience and Development, as a channel to encourage 
peer to peer knowledge sharing for gender-based solutions. This multi-country forum, organized by the g7+ 
Lisbon Foundation, is a space where g7+ countries, partners and experts can share ideas and lessons learned, 
and debate solutions for the benefit of girls and women in fragile and conflict-affected contexts, and conse-
quently for increasing peace, resilience and development. The Forum is co-chaired by Sierra Leone (Dr. Abie 
Kamara) and Finland (H.E. Ambassador Satu Suikkari-Kleven), on a permanent basis, and by other g7+ countries 
on a rotative basis.

The 2nd g7+ Women Forum was held online on 31st May 2022 and was broadcasted from the g7+ European Hub 
in Lisbon. This report summarises the main issues presented and debated in this forum, dedicated to “Equal Pay 
for Work of Equal Value”. 

One of the objectives was to increase knowledge and raise more awareness to all leaders and the actors involved 
to embed gender pay equality as one of the central goals of policies and practice, to benefit g7+ member coun-
tries’ societies and economies at large as they recover from the pandemic.

O g7+ criou o Fórum sobre Mulheres, Resiliência e Desenvolvimento, com periodicidade bianual, como um 
canal para incentivar  a partilha de conhecimento entre pares sobre soluções para a igualdade de género e 
empoderamento das mulheres. Este fórum multi-países, organizado pela Fundação g7+ Lisboa, constitui um 
espaço no qual os países do g7+, os parceiros e peritos podem partilhar ideias e lições aprendidas, bem como 
debater soluções em benefício das raparigas e mulheres em contextos de fragilidade e afetados por conflitos, 
e, consequentemente, em prol da construção da paz, da resiliência e do desenvolvimento.  O Fórum é copre-
sidido em permanência pela Serra Leoa (Dr. Abie Kamara) e pela Finlândia (Embaixadora Satu Suikkari-Kleven) 
e por outros Estados membros do g7+ numa base rotativa. 

O 2º Fórum Mulheres g7+ realizou-se online no dia 31 de maio de 2022 e foi transmitido a partir da Delegação 
Europeia do g7+ em Lisboa. Este relatório apresenta um resumo das intervenções e debates do fórum, subor-
dinado ao tema “Remuneração Igual para Trabalho de Igual Valor”.

Um dos objetivos desta edição foi aumentar o conhecimento e sensibilizar todos os líderes e intervenientes envolvi-
dos para incorporarem a igualdade salarial entre homens e mulheres como um dos objetivos centrais das políticas 
e práticas, para benefício das sociedades e economias dos países do g7+, nesta fase de recuperação da pandemia.
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This forum is another opportunity for us to approach, with everyone, gender in a vision 
based on equal values to face adversity and promote sustainable development based 
on gender equality and equity and women’s rights and autonomy.

This moment is timely to put gender equality and equity at the centre of the debate 
among all organisations working for equal rights for citizens, in order to respond to the 
challenges that arise for women in the face of scenarios of change at labour, economic, 
demographic, climatic and technological levels.

I highlight the strength, courage, capacity and creativity of women in the fight against 
the pandemic’s impacts on the economy and societies, as well as their importance in 
a context of threats to peace and security in the world, as well as the empowerment 
of women through equal employment opportunity and equal pay.

The engagement of women in achieving the g7+ goals is truly evident and crucial. With 
this, I reaffirm the commitment of the g7+ to continue to drive alliances to protect the 
advances in guaranteeing women’s rights, achieved in the last decade, and to promote 
a transformative recovery, with gender equality, based on the principles of equal redis-
tribution of work, resources, power and time.

Este fórum é mais uma oportunidade para abordarmos, com todas e todos, o género 
numa visão assente em valores iguais para enfrentar as adversidades e promover 
um desenvolvimento sustentável baseado na igualdade e equidade de género e nos 
direitos e na autonomia das mulheres. 

Este momento constitui, sem dúvida, uma contribuição para colocar a igualdade e equi-
dade de género no centro do debate, entre todas as organizações que trabalham em 
defesa de direitos iguais para os cidadãos, a fim de responder aos desafios com que as 
mulheres se defrontam face a cenários de mudança nos planos laborais, económicos, 
demográficos, climáticos e tecnológicos. 

Destaco a força, a coragem, a capacidade e a criatividade das mulheres na luta contra 
os impactos da pandemia na economia e nas sociedades, bem como a sua importância 
num quadro de ameaças à paz e segurança no mundo, e também o empoderamento 
das mulheres através de oportunidades de emprego iguais e salários iguais. 

O envolvimento das mulheres na concretização dos objetivos do g7+ é verdadeira-
mente evidente e crucial.  Com isto, reafirmo o compromisso do g7+ de continuar a 
impulsionar alianças que permitam proteger os avanços na garantia de direitos das 
mulheres, alcançados na última década, e promover uma recuperação transformadora, 
com igualdade de género e tendo por base os princípios de igualdade de redistribuição 
do trabalho, dos recursos, do poder e do tempo. 

Helder da Costa
General Secretary of the g7+, Opening of the II Women Forum

Secretário-Geral do g7+, Abertura do II Fórum Mulheres

“

“
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Sierra Leone, 2016. © Annie Spratt, Unsplash.

The importance 
of equal pay and the 
causes of inequalities

Importância 
da remuneração 
igual e causas das 
desigualdades
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Why is equal pay so important? First, it is a question 
of human rights and non-discrimination. Equal pay is 
a recognized human right, and a specific target (8.5) 
of the Sustainable Development Goals (SDGs) calls for 
equal pay for work of equal value. One of the objectives 
of SDG 5, on gender equality, also is to ensure the full 
and effective participation of women, as well as equal 
leadership opportunities, at all decision-making levels 
in political, economic and public life.

Second, it is an issue of social justice, as it is only fair 
that everybody gets paid the same amount for similar 
effort. Finally, it is of the utmost importance for promot-
ing inclusive development, as unequal pay is one of the 
underlying causes of poverty and its elimination can 
be approached as a poverty eradication measure. The 
progress on this has multiple effects, as contributes for 
the financial independence of women and thus increases 
their decision-making power and reflects in society as 
a whole. 

In general, the economic gender gap has seen only a 
marginal improvement in the last years. Having as basis 
several studies, Antonio Guterres, Secretary-General 
of the United Nations, has stated on several occasions 
that if women could take part in the economy on a level 
playing field with men, world Gross Domestic Product 
(GDP) would increase by 26% 1. 

Por que é a igualdade salarial tão importante? Primeiro, 
constitui uma questão de direitos humanos e de não 
discriminação. A igualdade de remuneração é um direito 
humano reconhecido, existindo uma meta específica 
(8.5) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) exige remuneração igual para trabalho de igual 
valor. Um dos objetivos do ODS 5, sobre igualdade de 
género, é igualmente garantir a participação plena e 
efetiva das mulheres, bem como oportunidades iguais 
de liderança, em todos os níveis de tomada de decisão, 
na vida política, económica e pública.

Em segundo lugar, é uma questão de justiça social, pois 
é justo que todos recebam o mesmo valor por tarefas 
similares. Finalmente, é de extrema importância para pro-
mover um desenvolvimento inclusivo, pois a desigualdade 
salarial é uma das causas subjacentes da pobreza e a 
sua eliminação pode ser abordada como uma medida de 
erradicação da pobreza. Os avanços nesse sentido têm 
múltiplos efeitos, pois contribuem para a independência 
financeira das mulheres e, assim, aumentam seu poder 
de decisão, refletindo-se na sociedade como um todo.

Em geral, a disparidade de género em termos económi-
cos registou apenas uma melhoria marginal nos últimos 
anos. Com base em vários estudos existentes, António 
Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas, afirmou por 
várias ocasiões que, se as mulheres pudessem participar 
na economia em igualdade com os homens, o Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial aumentaria 26%1.

The importance  
of equal pay  
and the causes  
of inequalities

Importância  
da remuneração  
igual e causas das 
desigualdades

1 See “High-Level Event Urges Action on Women’s Empowerment”, September 2017.
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The difference in pay is a major cause of lifetime income 
inequality, and labour policies are a critical factor when 
it comes to this gap. Women face greater constraints in 
balancing paid work and family responsibilities and bear 
a disproportionate burden of unpaid work across the 
world. Unpaid work supports the economy and often 
fills in for lack of public expenditures on social services 
and infrastructure. Unpaid care and domestic work is 
estimated to value from 10% to 39% per cent of the GDP, 
which means it can contribute more to the economy than 
the manufacturing, commerce or transportation sectors. 
Furthermore, in developing countries, the informal sector 
is the primary source of employment for women, falling 
out of the purview of labour laws and leaving many 
exposed to low pay and unsafe working conditions, and 
without social benefits or protection.

The World Bank notes that equal pay for work of equal 
value is only mandated in fewer than half of economies 
worldwide (90 economies), and that in 88 economies 
laws restrict the jobs and hours that women can work, 
affecting 1.6 billion women. Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
executive director of UN Women points out that “in 
many countries, men receive a higher salary based on 
the number of children they have. On the other hand, 
when a woman announces she is going to be a mother, 
it means she will earn much less money.” In fact, women 
with children are more vulnerable to these inequalities 
- also known as the “motherhood penalty”.

There is no consensus on the magnitude of the gender 
pay gap; some numbers point out to women gaining 
18% less than men in average, others to a wider gap, 
accordingly with the calculation criteria. Adding to this, 
the existence of several types of measures is a factor of 
increased complexity (see Box). According to the United 
Nations, women currently earn on average 77 percent of 
what men do, and - at the current rate of progress - it will 
take at least until 2086 to achieve pay equity in all parts 
of the world. The numbers also vary in each region, and 
according to the social groups (e. g. minorities can be 
subject to cumulative discrimination which adds to gender 
bias). However, one thing is certain: in average, women 
earn less than men in similar jobs or identical functions.

A diferença de remuneração é uma das principais causas 
da desigualdade de rendimentos ao longo da vida, e as 
políticas do trabalho são um fator crítico quando se aborda 
esta disparidade. As mulheres enfrentam maiores restrições 
para equilibrar o trabalho remunerado e as responsabilidades 
familiares, e têm uma carga desproporcional de trabalho não 
remunerado em todo o mundo. O trabalho não remunerado 
sustenta a economia e, frequentemente, preenche a insufi-
ciente despesa pública em serviços e infraestruturas sociais. 
Estima-se que os serviços de cuidado não remunerado e o 
trabalho doméstico representem entre 10% e 39% do PIB, o 
que significa que pode contribuir mais para a economia do 
que os setores industriais, de comércio ou de transporte. Além 
disso, nos países em desenvolvimento, o setor informal é a 
principal fonte de emprego para as mulheres, ficando fora 
do alcance das leis do trabalho e deixando muitas expostas 
a baixos salários e condições de trabalho precárias, sem 
benefícios ou proteção social.

O Banco Mundial afirma que o princípio de remuneração 
igual para trabalho de igual valor é obrigatório, apenas, 
em menos da metade das economias em todo o mundo 
(90 países) e que, em 88 economias, as leis restringem 
os empregos e as horas que as mulheres podem tra-
balhar, afetando 1,6 mil milhões de mulheres. Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres, 
destaca que “em muitos países, os homens recebem 
um salário mais alto com base no número de filhos que 
têm. Por outro lado, quando uma mulher anuncia que vai 
ser mãe, significa que vai ganhar muito menos dinheiro.” 
Na realidade, mulheres com filhos são mais vulneráveis 
a estas desigualdades - também conhecidas como 
“penalização da maternidade”.

Não existem números consensuais sobre a magnitude 
da disparidade salarial entre homens e mulheres; alguns 
dados estatísticos consideram que as mulheres ganham, 
em média, 18% menos que os homens, e outros apontam 
para uma disparidade maior, de acordo com os critérios 
de cálculo. Além disso, a existência de vários tipos de 
medidas e conceitos é um fator de complexidade acres-
cida. De acordo com as Nações Unidas, as mulheres 
atualmente ganham, em média, 77% da remuneração 
dos homens e, se forem mantidas as tendências atuais, 
só em 2086, pelo menos, será possível alcançar a equi-
dade salarial em todas as partes do mundo. Os números 
variam, igualmente, em cada região e de acordo com os 
grupos sociais (por exemplo, as minorias podem estar 
sujeitas a uma discriminação cumulativa que aumenta o 
preconceito de género). No entanto, uma coisa é certa: 
em média, as mulheres ganham menos que os homens 
em empregos semelhantes ou funções idênticas.
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In the g7+ Women Forum, Satu Suikkari-Kleven under-
lined that it is very important to look at the total remu-
neration, considering not only the salary, but the related 
benefits, such as vacations, health insurance, etc., in 
which the gap is also significant. Ensuring that jobs are 
objectively evaluated on the basis of the skills needed, 
such as the qualifications/education required and the 
responsibility the position entails, with a gender-neutral 
analysis and criteria, is another dimension that requires 
further work.

Furthermore, this analysis must also apply to work that 
is completely different but can be shown to be of equal 
value. Satu Suikkari-Kleven highlighted that women are 
the majority in professions that require skills not so 
valued by the society in monetary terms, in comparison 
with skills related to jobs that have been traditionally 
more male dominated. For instance, care work is often 
underpaid and traditionally undervalued, but of huge 
responsibility. These dimensions require questioning 
the traditional ways of thinking that contribute to biased 
decisions, and it is where the most structural and difficult 
changes have to be made in the societies and economies. 

No Fórum Mulheres g7+, Satu Suikkari-Kleven sublinhou 
que é muito importante ter em conta a remuneração 
total, considerando não só o salário, mas os benefícios 
conexos, como férias, seguro de saúde, etc., em que a 
disparidade também é significativa. Assegurar que os 
empregos sejam avaliados objetivamente, com base 
nas competências necessárias, como as qualificações/
educação exigidas, e a responsabilidade que a função 
implica, com uma análise e critérios neutros em termos 
de género, é outra das dimensões que requer esforços 
acrescidos.

Além disso, esta análise deve também aplicar-se ao tra-
balho que, sendo completamente diferente, está demon-
strado ser de igual valor. Satu Suikkari-Kleven destacou 
que as mulheres são maioria em profissões que exigem 
competências não tão valorizadas pela sociedade em 
termos monetários, em comparação com competências 
relacionadas com trabalhos tradicionalmente mais mascu-
linos. Por exemplo, o trabalho de cuidado é frequentemente 
mal pago e tradicionalmente desvalorizado, mas de grande 
responsabilidade. Estas dimensões obrigam a questionar 
as formas de pensar tradicionais que contribuem para 
decisões “enviesadas” (biased), e é nesse âmbito que as 
mudanças mais estruturais e difíceis nas sociedades e 
economias devem ser prosseguidas. 
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Abie Kamara pointed out that before the equal pay, 
there’s the fundamental issue of equal access to work, 
in which multiple factors of inequality are entrenched. 
In Sierra Leone, for instance, despite making up over 52% 
of the population of the country, women may occupy less 
than 20% of elective positions. Women are mostly poorly 
educated and have higher illiteracy rates, and even where 
they are educated and qualified, entrenched customs 
and traditions, political violence and prejudices, make it 
very difficult for a woman to apply for public positions, 
especially the elective ones.

The adoption of progressive laws is crucial to address 
these barriers. The lack of full implementation of pro-
gressive laws that protect and promote the participation of 
women remains “the elephant in the room”. In Sierra Leone, 
and most probably in many other countries in Africa, 
particularly fragile states, a number of progressive laws 
that seek to promote gender equality have been adopted, 
but they have either not been fully implemented or did 
not go far enough. There is currently a bill in Parliament, 
which, if enacted, will change some of the dynamics and 
increase the opportunities for women in Sierra Leone. It 
mandates that 30% seats of the 145 seats in Parliament 
should be occupied by women (the numbers currently 
stand at only 12%). This bill, when enacted, this bill will 
also improve women’s access to finance and will link 
government spending to enhance gender equality.

Although a male director and a female director, or a male 
or female parliamentarian, may get the same salary, these 
positions are still dominated by men. According to Abie 
Kamara, only when men and women have equal access 
to work should we refocus our energies on equal pay for 
work of equal value. Therefore, more women must be 
educated and empowered enough to compete with their 
male counterparts for jobs. Measures to reconcile work 
and family life may also have considerable contributions 
for incentivizing women in applying (and being selected) 
for several positions. 

Abie Kamara salientou que, previamente à questão da igual-
dade salarial, está a questão fundamental da igualdade de 
acesso ao trabalho, na qual estão enraizados múltiplos 
fatores de desigualdade. Na Serra Leoa, por exemplo, apesar 
de representarem mais de 52% da população do país, as 
mulheres podem ocupar menos de 20% dos cargos eletivos. 
As mulheres são, na sua maioria, pouco escolarizadas, com 
maiores taxas de analfabetismo e, mesmo nos casos em 
que são educadas e qualificadas, os costumes e tradições 
arraigadas, a violência política e os preconceitos dificultam 
muito a candidatura de uma mulher a cargos públicos, prin-
cipalmente os eletivos.

A adoção de leis progressistas é crucial para ultrapassar estes 
obstáculos. A inexistência de uma plena implementação 
de leis progressistas que protegem e promovem a partic-
ipação das mulheres continua a ser um fator incomodativo 
e central. Na Serra Leoa, e muito provavelmente em muitos 
outros países de África, particularmente Estados frágeis, 
foram adotadas várias das leis progressistas visando pro-
mover a igualdade de género, que acabaram por não ser 
totalmente implementadas ou não foram suficientemente 
longe. Existe atualmente um projeto de lei no Parlamento 
que, se aprovado, mudará parte da dinâmica e aumentará 
as oportunidades para as mulheres na Serra Leoa. Esta lei 
determina que 30% das 145 cadeiras do Parlamento sejam 
ocupadas por mulheres (a percentagem é atualmente é de 
apenas 12%). Este projeto de lei, quando aprovado, melhorará 
também o acesso das mulheres a financiamento e vinculará 
as despesas do governo à promoção da igualdade de género.

Embora um diretor e uma diretora, ou um deputado e 
uma deputada do Parlamento, possam receber o mesmo 
salário, estes cargos são ainda dominados por homens. 
De acordo com Abie Kamara, somente quando homens 
e mulheres tiverem acesso igualitário ao trabalho é que 
devemos recentrar as nossas energias na questão de 
remuneração igual para trabalho de igual valor. Nesse 
sentido, é necessário que mais mulheres sejam qualifica-
das e empoderadas o suficiente, para competir com seus 
colegas do sexo masculino por empregos. As medidas 
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There is an urgent need for us to 
address gender inequality in all 
spheres of life, in the African continent 
and in fragile states in particular. It is 
the way to go and the path to achiev-
ing the Sustainable Development 
Goals and so ensure that no one is left 
behind.

Há uma necessidade urgente de 
abordarmos a desigualdade de 
género em todas as esferas da vida, 
no continente africano e em estados 
frágeis em particular. Este é o caminho 
a seguir e a forma de alcançarmos os 
Objetivos de Desenvolvimento Suste-
ntável, de forma a garantir que nin-
guém fique para trás.

Abie Kamara

Ministry of Planning and Economic  
Development of  Sierra Leone,  
Permanent co-Chair of g7+ Women Forum

Ministério do Planeamento e  
Desenvolvimento Económico da Serra Leoa,  
Copresidente Permanente  
do Fórum Mulheres g7+

“

It is also important to address the social and economic 
impacts of COVID-19, which are different for men and 
women. Women are overrepresented in jobs that are 
more affected by COVID-19 disruptions, such as the 
education sector, retail, tourism, hospitality, and domestic 
services, as well as in health care. The pandemic has also 
widened the gender gap in labour force participation, 
risking decades of progress for women as workers and 
entrepreneurs. A legal environment that encourages wom-
en’s economic inclusion, including measures regarding 
equality in labour, can also make them less vulnerable 
in the face of a crisis.

Naturally, equality will not be achieved only through leg-
islative mechanisms, as gender inequalities are directly 
linked to prejudices and mentalities, which take time to 
change. Currently, women still need to overcome enor-
mous challenges, and discrimination based on gender 
and the lack of respect for women’s rights is a problem 
that affects all continents in general and Africa in partic-
ular. In many countries, despite the efforts developed, 
barriers to full economic, social, political participation 
of women continue to persist. This does not mean that 
these efforts have been in vain, but rather that they are 
increasingly necessary and urgent, and that they must 
be reinforced in addressing gender inequalities in all 
spheres of life – and particularly in fragile states. Only 
in this way will it be possible to build sustained peace 
and development, ensuring that no one is left behind. 

de conciliação entre vida profissional e familiar também 
podem contribuir consideravelmente para incentivar as 
mulheres a candidatarem-se (e serem selecionadas) 
para diversos cargos.

É igualmente importante abordar os impactos sociais 
e económicos do COVID-19, que são diferentes para 
homens e mulheres. As mulheres estão maioritariamente 
representadas nos empregos mais afetados pelas inter-
rupções impostas pela pandemia, como no setor da edu-
cação, retalho, turismo, hotelaria e serviços domésticos, 
bem como na área de saúde. A pandemia veio também 
ampliar a disparidade de género na participação na força 
de trabalho, arriscando décadas de progresso para as 
mulheres como trabalhadoras e empresárias. A pro-
moção de um ambiente jurídico que estimule a inclusão 
económica das mulheres, incluindo medidas de igualdade 
no trabalho, pode contribuir para que as mulheres se 
tornem menos vulneráveis em face de uma crise.

A igualdade não será alcançada, naturalmente, apenas 
através de mecanismos legislativos, pois as desigual-
dades de género estão diretamente ligadas a pre-
conceitos e mentalidades, que demoram para mudar. 
Atualmente, as mulheres ainda têm de enfrentar enormes 
desafios, sendo que a discriminação em função do género 
e o desrespeito pelos direitos das mulheres é um prob-
lema que afeta todos os continentes em geral e África 
em particular. Em muitos países, apesar dos esforços 
desenvolvidos, persistem barreiras à plena participação 
económica, social e política das mulheres. Isso não sig-
nifica que esses esforços tenham sido em vão, mas sim 
que são cada vez mais necessários e urgentes, e que 
devem ser reforçados na resposta às desigualdades de 
género em todas as esferas da vida – e, particularmente, 
em Estados frágeis. Só assim será possível construir 
um desenvolvimento e paz sustentada, garantindo que 
ninguém fique para trás. 
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Box: Equal pay 
- What does it mean?

Caixa: Igualdade salarial  
- O que significa?

There are two main concepts related to pay equity 
and equality:

• “Equal remuneration for equal work,” which means 
that men and women receive equal pay and benefits 
for work that is the same or requires the same skills, 
effort, and responsibility, and that is performed under 
similar working conditions. 

• “Equal remuneration for work of equal value”, which 
means that rates and types of remuneration are based 
on an objective evaluation of the work performed, 
thus ensuring that men and women receive equal 
remuneration for jobs which may involve different 
types of qualifications, skills, responsibilities or work-
ing conditions which are nevertheless of equal value 
overall. This principle is enshrined in the International 
Labour Organisation - ILO Convention No. 100 (1951).

Furthermore, there’s the specific concept of “gender pay 
gap”, which is an internationally established measure 
of women’s position in the economy in comparison to 
men. This indicator specifies the difference between a 
man’s and woman’s salary in the labour market, usually 
expressed as a percentage of the male wage. Closing 
the gender pay gap goes beyond just ensuring equal 
pay, and several factors influence it: 

• Discrimination and bias in hiring and pay decisions;

• Women and men working in different industries 
and different jobs, with female-dominated sectors/
industries and jobs attracting lower wages;

• Women’s disproportionate share of unpaid caring 
and domestic work;

• Lack of workplace flexibility to accommodate caring 
and other responsibilities, especially in senior roles;

• Women’s greater time out of the workforce impact-
ing career progression and opportunities.

Existem dois conceitos principais sobre equidade e 
igualdade salarial:

• “Remuneração igual para trabalho igual”: significa 
que homens e mulheres recebem remuneração e 
benefícios iguais por trabalho igual ou que exija as mes-
mas competências, esforço e responsabilidade, e que 
seja realizado em condições de trabalho semelhantes.

• “Remuneração igual para trabalho de igual valor”: 
significa que as taxas e tipos de remuneração são 
baseados numa avaliação objetiva do trabalho real-
izado, garantindo assim que homens e mulheres rece-
bam remuneração igual para trabalhos que possam 
envolver diferentes tipos de qualificações, competên-
cias, responsabilidades ou condições de trabalho que 
são, contudo, de igual valor global. Este princípio encon-
tra-se consagrado na Organização Internacional do 
Trabalho - Convenção n.º 100 (1951) da OIT.

Além destes, existe o conceito específico de “dispar-
idade salarial entre géneros” (gender pay gap), que 
constitui uma medida internacionalmente estabelecida 
da posição das mulheres na economia, em comparação 
aos homens. Este indicador especifica a diferença entre 
o salário de um homem e de uma mulher no mercado 
de trabalho, geralmente expressa em percentagem do 
salário masculino. Eliminar esta disparidade salarial entre 
homens e mulheres vai para além de garantir a igualdade 
de remuneração, sendo influenciada por vários fatores:

• Discriminação e parcialidade nas decisões de con-
tratação e remuneração;

• O facto de as mulheres e os homens trabalharem 
em diferentes indústrias e empregos, existindo seto-
res/indústrias tipicamente dominadas por mulheres e 
empregos que atraem salários mais baixos;

• A participação desproporcional das mulheres nos 
cuidados não remunerados e no trabalho doméstico;

• Falta de flexibilidade no local de trabalho para acomo-
dar a questão dos cuidados e outras responsabilidades, 
especialmente em cargos séniores;

• A maior quantidade de tempo em que as mulheres 
estão fora do mercado de trabalho, com impacto nas 
oportunidades e progressão de carreira.
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Democratic Republic of the Congo, 2012. © Sylvain Liechti, UN Photo.
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The speakers in the Forum highlighted the importance of 
global legal instruments and frameworks in addressing 
the inequalities. Ana Caetano mentioned that among 
these juridical instruments are the Equal Remuneration 
Convention, approved in 1951, and the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
of 1979. These frameworks are a relevant reference so 
that coherent policies can be implemented at national 
and regional levels, that contribute to its objectives of 
achieving gender equality.

The 2030 Agenda for sustainable development, while not 
binding, is also a relevant reference and incentive frame-
work, including global development goals that aim for 
gender equality at all levels. Therefore, by 2030, it would 
be necessary to achieve full and productive employment, 
decent work for all women and men, including young 
people, people with disabilities, and equal pay for equal 
work. It is necessary, in line with SDG 5, to end all forms 
of discrimination against women and girls everywhere, 
to recognize and value unpaid domestic care work, and 
informal work. It is also necessary to carry out reforms to 
give women equal rights to economic resources in order 
to achieve wage equality as soon as possible.

Existing approaches and good practices to reduce the 
gender pay gap were addressed at the Forum.  At global 
level, Satu Suikkari-Kleven mentioned the Equal Pay 
International Coalition (EPIC), with a Secretariat led by 

As oradoras do Fórum salientaram a importância de 
enquadramentos e instrumentos jurídicos globais na 
resposta a estas desigualdades. Ana Caetano salientou 
que, entre estes quadros legais, estão a Convenção sobre 
a Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 
por Trabalho de Igual Valor, celebrada em 1951, e ainda 
a Convenção internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação sobre as Mulheres, de 1979. 
Estes enquadramentos são uma referência importante 
para que, a nível nacional e regional, possam ser imple-
mentadas políticas coerentes que contribuam para os 
seus objetivos de concretização da igualdade de género. 

A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, não 
sendo vinculativa, é também um quadro de referência e 
incentivo relevante, incluindo objetivos globais de desen-
volvimento que visam a igualdade de género a todos os 
níveis. Assim sendo, até 2030, é necessário alcançar um 
emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todas 
as mulheres e homens, inclusive para os jovens, pessoas 
com deficiências e remuneração igual para trabalho 
igual. É, necessário, de acordo com o ODS 5, acabar com 
todas as formas de discriminação contra as mulheres 
e meninas em toda a parte, reconhecer e valorizar o 
trabalho de assistência doméstica não remunerado, e o 
trabalho informal. É ainda necessário realizar reformas 
para conferir às mulheres direitos iguais aos recursos 
económicos de forma a atingir, o mais cedo possível, 
uma igualdade salarial. 

O Fórum abordou a existência de abordagens e boas 
práticas para reduzir as disparidades salariais entre 
homens e mulheres. A nível global, Satu Suikkari-Kleven 
referiu a Coligação Internacional pela Igualdade Salarial 
(Equal Pay International Coalition - EPIC), com um Secre-
tariado liderado pela ONU Mulheres, pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), na 
qual podem estar envolvidos todos os atores relevantes, 
desde os governos, organizações de empregadores ou de 
trabalhadores, setor privado, sociedade civil e academia. 
Esta iniciativa centra-se na identificação de boas práticas, 
recolhendo informação junto de todos os intervenientes 
relevantes sobre que tipo de medidas funcionaram (ou 
não) e divulgando essas informações a outros membros. 
Isto pode ser extremamente valioso para a definição e 
implementação de legislação e de instrumentos, para 
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UN Women, the International Labour Organisation (ILO) 
and the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), in which all the relevant stakehold-
ers can be involved, from governments, employers or 
employees’ organisations, the private sector, civil society 
and academia. This initiative is focused on identifying 
good practices, by gathering information from all the 
stakeholders on what kind of measures have worked 
(or not) and spreading the message among other mem-
bers. This can be extremely valuable for designing and 
implementing legislation and tools, for building capacity 
and improving policies at national level, as countries can 
look for useful lessons and very concrete tools from other 
stakeholders. Besides the research and advocacy work 
(namely through awareness raising campaigns) carried 
out, this initiative also includes technical advisory services, 
which can be useful for fragile countries. Within the EPIC 
framework, employers and governments can also make 
concrete pledges on relevant issues in their context, and 
these pledges are disseminated and welcomed, which 
may function as an extra incentive to carry out the nec-
essary reforms. 

The speakers highlighted the role of governments in 
contributing to effective implementation of the principle 
of equal remuneration for work of equal value, through 
measures at the legislative, policy and programmatic 
levels. Legislative measures may include the alignment 
of the national law and regulations with this principle; 
labour legislation favourable to equal treatment and 
equal opportunities between men and women; provisions 
for job evaluation and job classifications; establishment 
of minimum wages; establishment of Equality Bodies 
to lodge complaints; provisions for pay transparency to 
better be able to compare jobs and remuneration, among 
others. The legislation should be adapted to context, 
incentivize the transparency in the remuneration system, 
and include enforcement/oversight measures as labour 
inspections, as well as a sanctioning framework in case 
of non-compliance. 

Ambassador Satu Suikkari-Kleven mentioned that there 
are several types of legislation and tools that can be 
adopted, and many examples of positive change. In 
Indonesia, a ministerial decision requires enterprises 
to establish wage structures, and wage scales on the 
basis of job analysis, job description, and job evaluation. 
In Kenya, the Employment Act provides that where dis-
crimination is alleged, for instance, in cases concerning 
equal remuneration, the employer shall bear the burden of 
proving that the discrimination did not take place. In South 
Africa, the Employment Equity Act requires employers 
to include statements on differences in income between 
male and female employees as part of their employment 
equity report. If there are disproportional differentials, 

a capacitação e a melhoria de políticas a nível nacional, 
pois os países podem aproveitar aprendizagens úteis e 
instrumentos muito concretos de outros intervenientes. 
Para além do trabalho de investigação e advocacia 
desenvolvido (nomeadamente através de campanhas 
de sensibilização), esta iniciativa inclui também serviços 
de assistência técnica, que podem ser úteis para os 
países frágeis. No âmbito da EPIC, os empregadores e 
os governos podem, igualmente, assumir compromissos 
concretos sobre questões relevantes para o seu contexto, 
sendo esses compromissos divulgados e acolhidos, 
podendo funcionar como um incentivo extra para realizar 
as reformas necessárias.

As oradoras destacaram o papel dos governos em con-
tribuir para a implementação efetiva do princípio de 
remuneração igual para trabalho de igual valor, por meio 
de medidas a nível legislativo, político e programático. As 
medidas legislativas podem englobar o alinhamento da 
legislação e regulamentação nacional com este princípio; 
legislação sobre o trabalho favorável à igualdade de 
tratamento e igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres; disposições sobre avaliação de cargos e 
classificações de postos de trabalho; estabelecimento de 
salários mínimos; criação de Organismos para a Igualdade 
que permitam apresentação de reclamações; disposições 
sobre transparência salarial para melhor poder comparar 
os cargos e as remunerações, entre outros. A legislação 
deve ser adaptada ao contexto, incentivar a transparência 
nos sistemas remuneratórios e incluir medidas para imple-
mentação/fiscalização como inspeções de trabalho, bem 
como um quadro sancionatório em caso de incumprimento.

A Embaixadora Satu Suikkari-Kleven mencionou que 
existem vários tipos de legislação e instrumentos que 
podem ser adotados, e muitos exemplos de mudanças 
positivas. Na Indonésia, uma decisão ministerial exige que 
as empresas estabeleçam estruturas salariais e escalas 
salariais com base na análise, descrição e avaliação do 
cargo em si. No Quénia, a Lei do Trabalho prevê que, 
quando existir uma alegação de discriminação, por exem-
plo, em casos relativos à igualdade de remuneração, cabe 
ao empregador o ónus de provar que a discriminação não 
ocorreu. Na África do Sul, a Lei de Igualdade no Emprego 
exige que os empregadores incluam declarações sobre as 
diferenças de remuneração entre empregados do sexo mas-
culino e feminino como parte de seu relatório de equidade 
no emprego. Caso existam diferenças desproporcionais, 
estas têm de ser devidamente explicadas, devendo os 
empregadores tomar medidas para as reduzir. Na Austrália, 
após um caso no Supremo Tribunal do Trabalho relativo a 
baixos salários nos serviços comunitários, de assistência 
domiciliar e apoio à invalidez, que tinham enviesamentos 
em função do género, os sindicatos e o governo negociaram 
um despacho de remuneração igualitária que estabeleceu 
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these should be fully explained, and employers must 
take measures to reduce them. In Australia, following 
a case at the Highest Labour Tribunal regarding low 
paying in social community, home care and disability 
services that were gender-biased, the trade unions 
and the government negotiated an equal remuneration 
order which established wage increases of up to 45% for 
women workers. In El Salvador, there's a labour inspec-
torate that has established a specialised unit on gender 
and non-discrimination to enable labour inspectors to 
address equal pay issues. 

Rita Correia particularly addressed how taxation poli-
cies may affect gender equality and contribute (or not) 
to eliminate the gender pay gap.

Tax laws and the way tax systems are structured are a 
powerful instrument used by the states to model and 
influence behaviour and pursue public interest. Through 
a certain tax policy, states define certain objectives for 
the tax system, which constitute the public interest as 
defined from time to time. Examples of tax law objectives 
are equality, gender equality, promotion of investment, 
sustainable development, public health, and housing 
policies. Several tools can be used to achieve these goals, 
namely through the provision of tax benefits, whereby the 
states promote and incentivize certain behaviours and 
investments; or through aggravated taxation targeting the 
behaviours and investments that should be discouraged.

One of the main goals of the tax system and tax policies 
is economic growth, based on an equality principle which 
is often provided for in the state's constitutional law. In 
times of crisis, such as the one we are living following 
the pandemic, this environment may influence the way 
the tax fairness is construed. We know that women, in 
general and in all societies, tend to be less wealthy than 
men, with less income, often not caught by the tax net, 

aumentos salariais de até 45% para as trabalhadoras (mul-
heres). Em El Salvador, existe um organismo de inspeção do 
trabalho que criou uma unidade especializada em género 
e não-discriminação, para propiciar que os inspetores do 
trabalho abordem as questões de igualdade salarial. 

Rita Correia abordou em particular, a forma como as 
políticas fiscais e tributárias podem influenciar a igual-
dade de género e contribuir (ou não) para eliminar as 
disparidades salariais entre homens e mulheres.

As leis fiscais e a forma como os sistemas tributários são 
estruturados são um poderoso instrumento utilizado pelos 
Estados para modelar e influenciar os comportamentos 
e prosseguir o interesse público. Por meio de uma deter-
minada política fiscal, os Estados definem determinados 
objetivos para o sistema tributário, os quais constituem 
aquilo que é considerado interesse público, conforme 
definido em cada época. Entre os exemplos de objetivos 
legislação fiscal estão a igualdade, igualdade de género, 
promoção de investimentos, desenvolvimento sustentável, 
saúde pública e políticas habitacionais. Vários instrumentos 
podem ser utilizados para atingir estes objetivos, nomea-
damente através da concessão de benefícios fiscais, 
através dos quais os Estados promovem e incentivam 
determinados comportamentos e investimentos; ou através 
da tributação agravada dirigida aos comportamentos e 
investimentos que devem ser desencorajados.

Um dos principais objetivos do sistema tributário e das 
políticas fiscais é o crescimento económico, baseado num 
princípio de igualdade, o qual está frequentemente consa-
grado na legislação constitucional do Estado. Em tempos 
de crise, como o que estamos a viver após a pandemia, este 
ambiente pode influenciar a forma como a justiça fiscal é 
promovida. Sabemos que as mulheres, em geral e em todas 
as sociedades, tendem a possuir menos riqueza do que os 
homens, ter menos rendimentos, e muitas vezes não são 

Being a problem of global nature, many 
good practices have already been identi-
fied and together we can find the solutions, 
we can inspire and encourage each other.

Sendo um problema de natureza global, 
foram já identificadas muitas boas 
práticas e juntos podemos encontrar as 
soluções, podemo-nos inspirar e encora-
jar uns aos outros.

Satu Suikkari-Kleven 
Ambassador of Finland in Portugal  
and co-Chair of the g7+ Women Forum

Embaixadora da Finlândia em Portugal,  
Copresidente Permanente do Fórum 
Mulheres g7+
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more engaged in informal economy and providing for 
non-paid care. Many women, in particular in developing 
countries, are not even involved in the labour supply 
market. Tax policy, therefore, is based on underlying 
choices that may have a negative or positive impact 
on women, when compared to men, depending on the 
decisions made by the states. 

Most tax systems are supposed to be gender neutral 
and apparently provide for gender equality. There are, 
however, situations where explicit biases can be found 
in tax law, which means that there are provisions that 
treat women and men differently, and typically provide 
for a less favourable treatment to women. Examples of 
these explicit biases include the prohibition for women to 
deduct certain expenses; higher tax exemption thresholds 
for women; and the allocation of income to husbands’ tax 
return. In other cases, the tax law is apparently gender 
neutral, but provides for implicit biases. In these cases, 
tax law intersects with gender relations, norms and eco-
nomic behaviour, which means that the wording of the 
tax regulations is gender neutral, but nevertheless affects 
men and women differently due to pre-existing structural 
socio-economic inequalities or differences. Examples 
of these implicit biases include mandatory joint filing 
of tax returns that increase the tax rate of lower income 
earners, typically women; VAT rates for household goods, 
which have higher impact on women's available income, 
as women are typically the primary consumers of such 
goods; and higher deductions on employment income, 
which typically favour men, as women are more likely 
to be involved in informal economy and self-employed.

Biases can be used either to improve or worsen gender 
equality. Positive discrimination or different treatment 
of women may be justified when there are underlying 
structural inequalities. Rita Correia gave an illustration 
of bias that can be found in tax laws in several African 
countries, both with positive and negative effects. 

For instance, in May 2022, it became effective in Angola 
a new tax benefits code, which increases the deduction 
with salaries for corporate income tax purposes upon 

abrangidas pela rede tributária, pois estão mais envolvi-
das na economia informal e em cuidados ou trabalho não 
remunerado. Muitas mulheres, em particular nos países em 
desenvolvimento, nem sequer estão envolvidas no mer-
cado de trabalho. A política fiscal é, portanto, baseada em 
escolhas subjacentes que podem impactar negativamente 
ou positivamente as mulheres, quando comparadas aos 
homens, em função das decisões tomadas pelos Estados.

A maioria dos sistemas tributários são supostamente neu-
tros em termos de género e, aparentemente, contribuem 
para a igualdade de género. Existem, no entanto, situ-
ações em podem ser encontrados na legislação tributária 
enviesamentos explícitos (biases), o que significa que 
existem disposições que tratam mulheres e homens de 
maneira diferente, normalmente conferindo um trata-
mento menos favorável às mulheres. Exemplos desses 
enviesamentos explícitos englobam, designadamente, 
a proibição de as mulheres deduzirem certas despesas, 
limiares de isenção de impostos mais elevados para as 
mulheres, ou a alocação obrigatória de rendimentos à 
declaração de rendimentos dos maridos. Noutros casos, 
a lei tributária é aparentemente neutra em termos de 
género, mas prevê enviesamentos implícitos. Nesses 
casos, o direito tributário cruza-se com as relações, 
normas e comportamento económico em função do 
género, o que significa que o texto dos regulamentos 
tributários pode ser neutro em termos de género, mas 
afeta homens e mulheres de maneira diferente devido a 
desigualdades ou diferenças socioeconómicas estruturais 
pré-existentes. Entre os exemplos desses enviesamentos 
implícitos estão: a apresentação obrigatória conjunta 
de declarações fiscais que acabam por aumentar a 
taxa de imposto das pessoas com rendimentos mais 
baixos, que são geralmente as mulheres; taxas de IVA 
para bens domésticos, que têm maior impacto sobre o 
rendimento disponível das mulheres, já que as mulheres 
são tipicamente as principais consumidoras de tais bens; 
e deduções mais altas sobre o rendimento do trabalho, 
que geralmente favorecem os homens, já que as mul-
heres têm maior probabilidade de participar na economia 
informal e trabalhar por conta própria.

Estes preconceitos ou enviesamentos podem ser uti-
lizados para melhorar ou piorar a igualdade de género. 
A discriminação positiva ou o tratamento diferente 
das mulheres podem ser justificados quando existem 
desigualdades estruturais subjacentes. Rita Correia 
apresentou uma ilustração de enviesamentos que se 
podem encontrar na legislação tributária de vários países 
africanos, tanto com efeitos positivos como negativos.

Por exemplo, em maio de 2022, entrou em vigor em 
Angola um novo código de benefícios fiscais, que 
aumenta a dedução com salários para efeitos de IRC 
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creation of new jobs for women (a company can have 
a double deduction when creating a job for women, 
when compared to the creation of a job for a man). In 
Guinea-Bissau, certain salary increases may be double 
deducted by corporate taxpayers. In Senegal, children 
increase the deduction to the taxable income of both 
parents, to the extent they are both income earners. 
These are situations where the tax policy chose to treat 
women more favourably. 

On the opposite side, we have situations where women 
are treated less favourably or even discriminated in a 
negative way by the tax system. In Gabon, a mandatory 
joint taxation in place (separate taxation of women is only 
allowed in some cases), which means that the income 
earned by women is more heavily taxed because the 
applicable rate is higher, as the income earned by the 
husband is typically higher than the one earned by the 
woman. In Congo, women who are single, married or 
with only employment income, divorced or widowed, 
must have a court decision to be able to deduct costs 
with their children. In Togo, the situation is mixed, as the 
law provides for individual filing system where spouses 
are free to determine allocations of cost for children 
subject to a statement made to their employer, but in 
the event no statement is made, the husband is entitled 
to the deduction. 

In European countries, where the levels of income are 
higher and gender inequality are lower, tax policy tends 
to being more focused on indirect taxes than on personal 

na criação de novos postos de trabalho para mulheres 
(uma empresa pode beneficiar de uma dupla dedução 
ao criar um emprego para mulheres , quando com-
parada com a criação de emprego para um homem). 
Na Guiné-Bissau, certos aumentos salariais podem ser 
deduzidos em dobro pelas empresas. No Senegal, os 
filhos aumentam a dedução ao rendimento tributável de 
ambos os progenitores, na proporção dos rendimentos 
auferidos por ambos. Estas são situações em que a 
política fiscal optou por conceder um tratamento mais 
favorável às mulheres.

Do lado oposto, encontram-se situações em que as 
mulheres são tratadas de forma menos favorável ou mesmo 
discriminadas negativamente pelo sistema tributário. 
No Gabão, existe uma tributação conjunta obrigatória 
(a tributação separada das mulheres só é permitida 
em alguns casos), o que significa que os rendimentos 
auferidos pelas mulheres são tributados de forma mais 
pesada porque a taxa geral aplicável é mais elevada, 
uma vez que os rendimentos auferidos pelo marido são 
tipicamente superiores aos da mulher. No Congo, as 
mulheres solteiras, casadas ou com rendimentos apenas 
do trabalho, divorciadas ou viúvas, têm de possuir uma 
decisão judicial para poderem deduzir as despesas com 
os filhos. No Togo, a situação é mista, pois a lei prevê um 
sistema de registo individual em que os cônjuges são 
livres para determinar a alocação das despesas com os 
filhos mediante declaração feita ao empregador, mas, 
caso nenhuma declaração seja feita, é o marido que tem 
direito à dedução.
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taxation. That's why we find in Portugal or in the United 
Kingdom a rule specifically reducing or exempting women 
hygiene items from VAT. Working mothers in Spain are 
entitled to a tax rebate until the child reaches 3 years of 
age. Nevertheless, there are also examples of negative 
biases. In Luxembourg, it's mandatory for a joint tax filing 
for husband and wife, which typically is less favourable 
to women. In Greece, until 2018, there was a separate 
taxation but joint filing system with the husband being 
the recipient of any tax refunds.

The examples demonstrate that the types of biases vary 
according to the cultural context, complexity of tax systems 
and on the level of gender equality rights. In developing 
countries, most biases are focused on personal income 
taxation. As gender equality increases, other types of 
biases are put into place, e.g. indirect taxes, property 
taxes, among others.

The widespread inequality between women and men 
all over the world highlights the need to go beyond a 
mere formal equality and try to achieve a more substan-
tive equality. Therefore, tax policy should consider that 
pre-existing structural differences in equality between 
women and men ultimately justify going beyond pro-
viding the same treatment. Just providing for a formal 
equal treatment often equates to implicit biases when 
there are underlying inequalities, and this means that 
positive discrimination favouring women is justified in 
those cases. 

A measure that can have a positive impact on women 
social and economic life could be the reduction of per-
sonal income tax for the years after maternity, which would 
balance out the reductions in income, particularly in the 
context of liberal professions. Doubling of deduction with 
women salary costs (as the above-mentioned example 
of Angola) seems to be a good way of incentivizing com-
panies to hire women. These are examples on how the 
states can use the tax policy as a powerful instrument to 
influence behaviours and ultimately improve the life of 
women and of all their population.The discussions at the 
g7+ Women Forum included the sharing of experiences 
from g7+ countries regarding the current situation of the 
gender pay gap, how governments are helping to achieve 
equal pay and a reflection on the main challenges ahead. 

Nos países europeus, onde os níveis de rendimento são 
mais elevados e as desigualdades de género geralmente 
menores, a política fiscal tende a centrar-se mais nos 
impostos indiretos do que na tributação das pessoas 
singulares. É por isso que encontramos em Portugal 
ou no Reino Unido uma regra específica sobre redução 
ou isenção de IVA para os artigos de higiene feminina. 
Em Espanha, as mães trabalhadoras têm direito a uma 
restituição de imposto até que a criança atinja 3 anos 
de idade. No entanto, também existem exemplos de 
enviesamentos negativos. No Luxemburgo, é obrigatória a 
declaração conjunta de impostos para marido e mulher, o 
que normalmente é menos favorável para as mulheres. Na 
Grécia, até 2018, verificava-se uma tributação separada, 
mas um sistema de declaração conjunta, sendo o marido 
o destinatário de quaisquer restituições de impostos.

Estes exemplos demonstram que os tipos de enviesa-
mento variam de acordo com o contexto cultural, com a 
complexidade dos sistemas tributários e com o nível de 
direitos de igualdade de género. Nos países em desen-
volvimento, a maioria dos enviesamentos concentra-se 
na tributação dos rendimentos pessoais. À medida que a 
igualdade de género aumenta, são colocados em prática 
outros tipos de enviesamentos, como p. ex. impostos 
indiretos, impostos sobre a propriedade, entre outros.

A desigualdade generalizada entre mulheres e homens, em 
todo o mundo, evidencia a necessidade de ir além de uma 
mera igualdade formal e tentar alcançar uma igualdade mais 
substantiva. Nesse sentido, a política fiscal deve considerar 
que as diferenças estruturais pré-existentes na igualdade 
entre mulheres e homens acabam por justificar uma aborda-
gem que vá além do tratamento igualitário. A mera existência 
de um tratamento igualitário formal equivale, muitas vezes, a 
enviesamentos implícitos quando já existem desigualdades 
subjacentes, o que significa que a discriminação positiva a 
favor das mulheres se justifica nesses casos.

Uma das medidas que pode ter um impacto positivo na 
vida social e económica das mulheres pode ser a redução 
do IRS nos anos posteriores à maternidade, o que com-
pensaria as reduções de rendimentos, nomeadamente no 
âmbito das profissões liberais. Duplicar a dedução com 
os custos salariais das mulheres (como o exemplo de 
Angola, acima mencionado) parece ser uma boa forma de 
incentivar as empresas a contratar mais mulheres. Estes 
são exemplos de como os Estados podem utilizar a política 
fiscal como um poderoso instrumento para influenciar 
comportamentos e, consequentemente, melhorar a vida 
das mulheres e de toda a sua população.
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Examples of Bias in Tax Systems  in Africa 
Exemplos de enviesamentos nos Sistemas Tributários em África

Senegal

Children increase the deduction to the taxable income of 
both parents to the extent they are both income earners.

Os filhos aumentam a dedução ao rendimento tributável 
de ambos os progenitores, na proporção dos rendimentos 
auferidos por ambos.

Morroco | Marrocos

Deduction of costs with children assigned to the husband, 
unless same are legally at the charge of the wife. 

A dedução de despesas com filhos é atribuída ao marido, 
salvo se estes estiverem legalmente a cargo da mulher.

Guinea-Bissau  | Guiné-Bissau

Certain salary increases may be doubly deducted by 
corporate taxpayers (not specific to women).

Certos aumentos salariais podem ser deduzidos em 
dobro pelas empresas (não específico para mulheres).

Côte d’Ivoire

Separated women living with their husbands are joint and 
severally liable for his taxes. Liability is only limited to the 
proportion of the income earned by the former if such 
income has been specified as theirs in a separate tax return.

As mulheres separadas que vivem com seus maridos 
são  conjuntamente e solidariamente responsáveis pelos 
impostos dele. A responsabilidade é limitada apenas à 
proporção do rendimento auferido pelo primeiro, se tal 
rendimento tiver sido especificado como seus numa 
declaração de imposto separada.

Equatorial Guinea | Guiné Equatorial

Exemption from Personal Income Tax applicable to (i) 
single women with more than three children under the 
age 18; and (ii) women over 50 years old (men are exempt 
when they are over 60).

Isenção do Imposto sobre o Rendimento Individual aplicável 
a (i) mulheres solteiras com mais de três filhos menores de 
18 anos e (ii) mulheres com mais de 50 anos (os homens 
estão isentos acima dos 60 anos).

Chad | Chade

Women which husbands are not taxed in Chad are taxed 
as single women without children. 

Women are exempted from Civic Tax. 

As mulheres cujos maridos não são tributados no Chade 
são tributadas como mulheres solteiras sem filhos.

As mulheres estão isentas do Imposto Cívico.

Angola

Increase of deduction with salaries for CIT purposes upon 
creation of new jobs for women.

Aumento da dedução com vencimentos para efeitos 
de IRC mediante a criação de novos postos de trabalho 
para mulheres.

Togo

Individual filing system where spouses are free to deter-
mine allocation of costs with children, borrowing a state-
ment made to their Employer. In the event no statement 
is made, the husband is entitled to the deduction.

Sistema de registo individual em que os cônjuges são 
livres para determinar a alocação das despesas com os 
filhos mediante declaração feita ao empregador. Mas, 
caso nenhuma declaração seja feita, é o marido que 
tem direito à dedução.

Mozambique | Moçambique

Women in domestic service are exempt from munic-
ipal personal tax.  

As mulheres no serviço doméstico estão isentas 
do imposto individual municipal.



Chad
Chade

Morroco
Marrocos

Senegal

Guinea-Bissau
Guiné-Bissau  

Equatorial Guinea
Guiné Equatorial Togo

Côte d’Ivoire 

Republic of Congo
República do Congo

Gabon
Gabão

Angola

Mozambique
Moçambique

Gabon | Gabão

Mandatory joint taxation. Separate Taxation of 
women is only allowed in some cases, e.g. if sep-
arated, if living in different houses in the process of 
separation, if abandoned by the husband or they 
have abandoned their homes.

Tributação conjunta obrigatória. A tributação sepa-
rada das mulheres só é permitida em alguns casos, 
por ex. se separados, se morando em casas difer-
entes em processo de separação, se abandonada 
pelo marido ou se este abandonou a sua casa.

Republic of Congo | República do Congo

Women who are single, married with only employment 
income, divorced or widowed must have a court decision 
to deduct costs with their children.

As mulheres solteiras, casadas com rendimentos apenas 
do trabalho, divorciadas ou viúvas têm de ter uma decisão 
judicial para poder deduzir as despesas com os filhos.

positive developments
evolução positiva

mixed progress
evolução mista

negative developments
evolução negativa
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From policy to practice: 
the experience of g7+ 
member countries

Das políticas às práticas: 
a experiência de países 
membros do g7+

According to the findings of the “Global Gender Gap Report 
2021”, published by the World Economic Forum2 several 
g7+ member countries are among the most-improved 
countries in the overall index of gender gap in 2021. 
Helche Silvestre, from the g7+ Secretariat, pointed out 
that Timor-Leste and Togo are in the five countries that 
most improved in this index, and these two countries, 
together with Côte d’Ivoire, are within the four countries 
that have managed to close their “Economic Participation 
and Opportunity gap” by at least 1 full percentage point 
in one year. Burundi, Liberia and Sierra Leone are also 
witnessing improvement in gender equality. In 2021, 
Burundi has approved legislation that requires equal 
pay for work of equal value, and Sierra Leone made it 
easier for women to access credit by outlawing gender 
discrimination in financial services.

While these are encouraging news as we navigate 
through post-pandemic recovery, there are difficulties 
and challenges in this path, that were highlighted by the 
participants in the Forum. Speakers particularly shared 
the experience of South Sudan and of São Tomé and 
Principe. 

As discussões no Fórum Mulheres g7+ incluíram a partilha 
de experiências dos países do g7+ sobre a situação atual 
das disparidades salariais entre homens e mulheres, a 
forma como os governos estão a promover o alcance 
da igualdade salarial e uma reflexão sobre os principais 
desafios no futuro.

De acordo com as conclusões do “Global Gender Gap 
Report 2021”2 , publicado pelo Fórum Económico Mun-
dial, vários membros do g7+ estão entre os países que 
mais melhoraram no índice geral de disparidade entre 
géneros, em 2021. Helche Silvestre, do Secretariado do 
g7+, mencionou que Timor-Leste e Togo estão entre os 
cinco países que registaram maiores melhorias neste 
índice, e estes dois países, juntamente com a Côte d'Ivoire, 
estão entre os quatro países que conseguiram reduzir o 
seu “gap de oportunidades e participação económica” 
em pelo menos 1 ponto percentual, no prazo de um 
ano. O Burundi, a Libéria e a Serra Leoa também têm 
testemunhado melhorias na igualdade de género. Em 
2021, o Burundi aprovou uma legislação que exige pag-
amento igual para trabalho de valor igual, e a Serra Leoa 
facilitou o acesso das mulheres ao crédito, ao proibir a 
discriminação de género nos serviços financeiros.

Embora estas sejam notícias encorajadoras em período 
de recuperação pós-pandemia, existem dificuldades e 
desafios neste caminho, que foram destacados pelos 
participantes do Fórum. As oradoras partilharam, espe-
cificamente, a experiência do Sudão do Sul e de São 
Tomé e Príncipe. 

2 The report uses benchmarks on the evolution of gender-based gaps among four key dimensions namely Economic 

Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment. The report is 

available at: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/

Este relatório usa marcas de referência sobre a evolução de disparidades em função do género, em quatro dimensões, 

designadamente a Oportunidade e Participação Económica, o Nível de Escolaridade, Saúde e Sobrevivência, e Em-

poderamento Político. O relatório está disponível em https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-re-

port-2021/
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Amer Manyok Deng, Chair of the South Sudan Women 
Bloc, stated that the Bill of Rights, in accordance with 
South Sudan Constitution, recognizes equal citizenry 
between men and women, and that the labour laws 
protect women rights to equal pay for equal work. In 
all government posts, the policy is that women occupy 
a minimum threshold is 35%, and also have equal right 
to compete in the remaining 65% jobs employment. 
Under the Labour Act of 2017, it is both recognized the 
mandate and the responsibility given to the government 
under International Labour Law and by the Act itself in 
this framework, and it clearly stipulates equal payment. 
However, there are difficulties in fulfilling the 35% thresh-
old in practice.

The Government of South Sudan also embarked on an 
ambitious Gender Mainstreaming Programme since 
September 2018, when the Revitalised Agreement on 
the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS) 
provided the overall duty of the R-TGoNU3  to promote 
Gender Mainstreaming, Women and Youth Empowerment, 

Amer Manyok Deng, presidente do South Sudan Women 
Bloc, afirmou que a Lei dos Direitos reconhece cidadania 
igual entre homens e mulheres, em consonância com a 
Constituição do Sudão do Sul, e que as leis do trabalho 
protegem os direitos das mulheres a uma remuneração 
igual por trabalho igual. A política é que as mulheres 
ocupem um patamar mínimo de 35% em todos os cargos 
do governo, tendo também igual direito de concorrer 
nos 65% de postos de trabalho restantes. Nos termos 
da Lei do Trabalho de 2017, é reconhecido o mandato e 
a responsabilidade conferidos ao governo pelo Direito 
Internacional do Trabalho e pela própria Lei neste quadro, 
estipulando claramente a igualdade de remuneração. 
No entanto, verificam-se dificuldades para cumprimento 
deste limite de 35%, na prática.

O governo do Sudão do Sul também encetou um ambi-
cioso Programa de Transversalização de Género desde 
setembro de 2018, altura em que Acordo Revitalizado 
sobre a Resolução do Conflito no Sudão do Sul (R-ARCSS) 
estabeleceu o dever geral do R-TGoNU3  de promover 

3 Revitalised Transitional Government of National Unity (RTGoNU) of South Sudan / Sudão do Sul.
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including the participation of women and youth in leader-
ship and decision making. The Chapter 4 of the R-ARCSS 
requires the Government to carry out substantial Public 
Financial Management Reforms that also encompass gen-
der mainstreaming activities, transparency, and account-
ability in public resources management, strengthening 
and capacity building for institutions, legislative review of 
vital legal frameworks, and enhancement of their basic 
functions in reinforcing the gender mainstreaming and 
giving equal job opportunities for women and men. 

Furthermore, the R-ARCSS designated the Office of the 
Vice President for Gender and Youth Cluster, under the 
responsibility of the Vice President for Gender and Youth 
and with the participation of the Minister of Gender, Child & 
Social Welfare, Minister of Humanitarian Affairs and Disas-
ter Management, Minister of Culture, Museum & National 
Heritage and Minister of Youth and Sport respectively, in 
which various projects, policies and gender mainstreaming 
reform are pursued to ensure equal pay for equal work. 
They work together to engage public institutions in policy 
development and to mobilise the technical and financial 
support from development partners to these activities.

Nevertheless, due to long history of armed conflicts, it 
has not been possible to close the gender gap in the 
workforce and beyond. Internal conflicts continue to 
create humanitarian crisis with displacement of popula-
tions and reversal of development gains. These conflicts 

a Transversalização de Género e o Empoderamento 
das Mulheres e dos Jovens, incluindo a participação de 
mulheres e jovens na liderança e na tomada de decisões. 
O Capítulo 4 do R-ARCSS requer que o governo realize 
reformas substanciais na Gestão das Finanças Públicas, 
que também abranjam atividades de transversalização 
(mainstreaming) da dimensão de género, a transparência 
e responsabilidade na gestão de recursos públicos, o 
fortalecimento e capacitação de instituições, a revisão 
legislativa de enquadramentos jurídicos relevantes, e o 
aprimoramento das suas funções básicas no reforço da 
transversalização da perspetiva de género e conferindo 
igualdade de oportunidades de emprego para mulheres 
e homens.

Além disso, o R-ARCSS designou o Escritório de 
Vice-Presidência do Cluster para o Género e Juventude, a 
cargo da Vice-Presidente de Género e Juventude e com 
a participação da Ministra para o Género, Infância e Ação 
Social, do Ministro dos Assuntos Humanitários e Gestão 
de Desastres, do Ministro da Cultura, Museus e Património 
Nacional e do Ministro da Juventude e Desporto, respe-
tivamente, no âmbito do qual são prosseguidos vários 
projetos, políticas e reformas de transversalização da 
dimensão de género, para assegurar remuneração igual 
para trabalho igual. Eles intervenientes trabalham juntos 
para envolver as instituições públicas no desenvolvimento 
de políticas e mobilizar o apoio técnico e financeiro dos 
parceiros de desenvolvimento para essas atividades.
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disproportionately affect women who suffer hideous 
consequences of the violence, deprivation and loss of 
livelihoods. Furthermore, the responsibility for family 
wellbeing in these difficult circumstances places an 
additional burden on women.

There are, therefore, huge challenges caused by political 
instability, creating a state of mind of being permanently 
in transition, with cycles of fragile peace and resumption 
of instability. This does not favour the sustained and 
effective implementation of laws and policies, including 
on gender equality. Addressing the way forward, it would 
be necessary to ensure improved protection and security 
for women, with an effective response by South Sudan 
and support from development partners. 

The participants of South Sudan at the Forum mentioned 
that it is also important to focus on how to implement 
effective public policies, beyond the formal design and 
approval of laws, because enforcement and practical 
implementation are often lacking. Finally, Amer Manyok 
Deng pointed out that this is also a question of chang-
ing mentalities and behaviours. It is important to create 
more awareness of women in South Sudan about their 
rights, as well as empower them to build their capacity 
to push for their rights and demand their spaces. On the 
other hand, the mindset of many is still founded in the 
idea that women are less than men, and this can only be 
changed thought education and literacy.

No entanto, devido ao histórico de conflitos violentos, 
não foi possível eliminar a disparidade de género no 
mercado de trabalho e noutras dimensões. Os conflitos 
internos continuam a gerar uma crise humanitária, com 
deslocamento de populações e regressão dos progressos 
de desenvolvimento. Estes conflitos afetam as mulheres 
de forma desproporcional, as quais sofrem as terríveis 
consequências da violência, privação e perda de meios 
de subsistência. Além disso, a responsabilidade pelo 
bem-estar da família nessas circunstâncias difíceis coloca 
uma carga adicional sobre as mulheres.

Verificam-se, portanto, enormes desafios causados pela 
instabilidade política, criando um estado de espírito de 
estar permanentemente em transição, com ciclos de 
paz frágil e recomeço da instabilidade. Tal não favorece 
a implementação sustentada e eficaz de leis e políticas, 
designadamente sobre igualdade de género. Sobre o 
caminho a prosseguir, seria necessário garantir maior 
proteção e segurança para as mulheres, com uma res-
posta efetiva do Sudão do Sul e apoio dos parceiros de 
desenvolvimento.

Os participantes do Sudão do Sul no Fórum mencionaram 
que também é importante existir um enfoque nas formas 
de implementar políticas públicas efetivas, que vá para 
além da conceção e aprovação formal de leis, uma vez 
que a fiscalização e a implementação prática falham fre-
quentemente. Por último, Amer Manyok Deng salientou 
que esta é, igualmente, uma questão de mudança de 
mentalidades e comportamentos. É importante consci-
entizar mais as mulheres no Sudão do Sul sobre seus 
direitos, bem como empoderá-las para que desenvolvam 
a sua capacidade de lutar pelos seus direitos e exigir os 
seus espaços. Por outro lado, a mentalidade de muitos 
ainda se baseia na ideia de que as mulheres são menos 
do que os homens, e isso só pode ser mudado com 
educação e literacia.
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Edit Ten Jua, Minister of Foreign Affairs and Communities 
of São Tomé and Príncipe, mentioned that the issue of 
equal pay is a fundamental right, which, in the case of 
São Tomé and Príncipe, is constitutionally enshrined, but 
which also has to be addressed in the sense of its great 
significance for human dignity and social justice. In São 
Tomé and Príncipe, this aspiration has been pursued 
through the creation and promotion of public policies 
that specifically address gender issues.

Gender-based inequality is largely related to education, 
as well as to cultural factors and also to the perception 
of individual rights. Aspects such as domestic violence 
or sexual abuse against women are a reality in various 
latitudes, unfortunately also in São Tomé and Príncipe, 
which requires a clearer and more acute role from the 
justice system.

In São Tomé and Príncipe, women effectively participate 
in all spheres and sectors of activity, from politics to eco-
nomics. Two women have taken over the role of Prime 
Minister / Head of Government, women have assumed 
several ministries (including the Ministry of Defence) and 
the governance of the Central Bank on several occasions, 
they are present in State Councils, in diplomatic missions, 
in the judicial sector, among others. Women have orga-
nized and associated themselves in collective bodies that 
are representative of the various professional classes, or 
at least the interests they advocate.

Public policies have been drawn up from the perspective 
of gender equality and equity. Fundamental instruments 
were adopted, such as the law for gender equality and 
equity, the law against domestic violence and, more 
recently, on the occasion of the revision of the package 
of electoral laws, the women participation quota was 
approved, particularly within the scope of the national 
Parliament.

Neusa Raquel Costa Lima, from the Ministry of Planning, 
Finance and Blue Economy of São Tomé and Príncipe, 
highlighted the creation, in 2007, of the Institute for the 
Promotion of Gender Equity and Equality, which is respon-
sible for implementing various strategies and programmes 
in this matter. She also referred that São Tomé and Príncipe 
has already started a gender-sensitive budgeting process, 
by building the budget based on policies and strategies 
that bring gains in gender equality and empowerment 
of women. There are also several initiatives in the edu-
cation sector, namely to combat stereotypes from an 
early age and to change behaviours, as well as reforms 

Edit Ten Jua, Ministra dos Negócios Estrangeiros e das 
Comunidades de São Tomé e Príncipe, referiu que a 
temática da igualdade salarial é um direito fundamental, 
que, no caso de São Tomé e Príncipe, tem consagração 
constitucional, mas que também tem de ser encarado 
no sentido do seu grande significado para a dignidade 
humana e para a justiça social. Em São Tomé e Príncipe, 
tem-se  prosseguido este desiderato através da elabo-
ração e promoção de políticas públicas que enderecem 
especificamente as questões do género. 

A desigualdade baseada no género está em grande 
medida relacionada com a educação, bem como com 
fatores culturais e, também, com a própria perceção dos 
direitos individuais. Aspetos como a violência doméstica 
ou o abuso sexual contra as mulheres são uma realidade 
em várias latitudes, infelizmente também ainda em São 
Tomé e Príncipe, o que exige um papel mais claro e 
acutilante por parte da justiça. 

Em São Tomé e Príncipe, as mulheres participam efe-
tivamente em todas as esferas e setores de atividade, 
desde o político ao económico. Duas mulheres assum-
iram o cargo de Primeira-Ministra / Chefe do Governo, 
as mulheres assumiram por diversas vezes a tutela de 
vários ministérios (inclusive o Ministério da Defesa) e 
a governação do Banco Central, estão presentes nos 
Conselhos do Estado, nas missões diplomáticas, no setor 
judiciário, entre outros. As mulheres têm-se organizado 
e associado em organismos coletivos que são represen-
tativos das várias classes profissionais, ou pelo menos 
dos interesses que preconizam. 

As políticas públicas têm sido elaboradas na perspe-
tiva da igualdade e equidade de género. Foram sendo 
adotados instrumentos fundamentais como a lei para a 
igualdade e equidade do género, a lei contra a violência 
doméstica e, mais recentemente, por ocasião da revisão 
do pacote das leis eleitorais, foi contemplada a quota de 
participação das mulheres, particularmente no âmbito 
do Parlamento. 

Neusa Raquel Costa Lima, do Ministério do Plano, 
Finanças e Economia Azul de São Tomé e Príncipe, 
salientou a criação, desde 2007, do Instituto para a Pro-
moção Equidade e Igualdade de Género, o qual tem a 
responsabilidade de implementação de várias estratégias 
e programas nesta matéria. Referiu igualmente que São 
Tomé e Príncipe está já em processo de orçamentação 
sensível ao género, construindo o orçamento com base 
em políticas e estratégias que tragam ganhos ao nível 
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da igualdade de género e valorização das mulheres. 
Existem ainda várias iniciativas no setor da Educação, 
nomeadamente para combater estereótipos desde tenra 
idade e para a mudança de comportamentos, bem como 
reformas na Justiça para colmatar a discriminação. Por 
fim, estão a ser implementados programas de apoio 
ao empreendedorismo dos jovens, particularmente as 
jovens mulheres.

Especificamente sobre a igualdade salarial, Neusa Raquel 
Costa Lima salientou também o Código do Trabalho e 
a existência de um salário mínimo nacional, praticado 
tanto na função pública como no setor privado e igual 
para homens e mulheres. Este foi aumentado em 2022, 
numa perspetiva de justiça social, tendo em conta os 
efeitos da pandemia de COVID-19 e também da guerra 
na Ucrânia, que se refletiram nas condições de vida das 
populações - o que representa um esforço considerável 
por parte do governo são-tomense, tendo em conta o 
facto de São Tomé e Príncipe ser um país insular e sig-
nificativamente dependente da ajuda externa.

Abordando os desafios de futuro, Edit Ten Jua salientou 
que seria importante reforçar as políticas públicas e con-
siderou que a forma mais eficaz e rápida de conseguir 
algum equilíbrio é através de medidas de discriminação 
positiva a favor das mulheres, sobretudo daquelas que 
laboram nos setores informais. É necessário continuar a 
investir na educação das raparigas e meninas, associada 
ao papel da família e da escola, para que se promova 
a autovalorizarão pessoal e a consciencialização dos 
direitos, com vista a que as mulheres possam alcançar 
também a autossuficiência económica e financeira.

in the justice system to address discrimination. Finally, 
programmes are being implemented to support youth 
entrepreneurship, particularly young women.

Specifically on equal pay, Neusa Raquel Costa Lima 
also highlighted the Labour Code and the existence of 
a national minimum wage, practiced both in the public 
sector and in the private sector, and equal for men and 
women. This was increased in 2022, with a perspective 
of social justice, taking into account the effects of the 
COVID-19 pandemic and also the war in Ukraine, which 
were reflected in the living conditions of the populations - 
and this represents a considerable effort on the part of the 
government, taking into account the fact that Sao Tome 
and Principe is a small island country and significantly 
dependent on foreign aid.

Addressing future challenges, Edit Ten Jua stressed that 
it would be important to strengthen public policies and 
considered that the most effective and quick way to 
achieve some balance is through positive discrimination 
measures in favour of women, especially those who work 
in the informal sectors. It is necessary to continue to 
invest in the education of girls, associated with the role 
of the family and the school, in order to promote personal 
self-esteem and awareness of rights, so that women can 
also achieve economic and financial self-sufficiency.

There is still a long way to go to 
achieve equal and fair pay, and to 
ensure that greater opportunities for 
women exist. This is a women’s fight, 
but also a men's fight in favour of 
women.

Há ainda um longo caminho a percor-
rer para alcançar a igualdade e justiça 
salarial e para que existam maiores 
oportunidades para as mulheres. Esta 
é uma luta das mulheres, mas tam-
bém uma luta dos homens a favor das 
mulheres.

Edit Ten Jua

Minister of Foreign Affairs and Communities 
of São Tomé and Príncipe, Co-Chair of g7+ 

Women Forum

Ministra dos Negócios Estrangeiros  
e Comunidades de São Tomé e Príncipe, 

Copresidente do Fórum Mulheres g7+ 

“
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Timor-Leste, 2010. 
© UN Photo Martine Perret
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Closing of the  
g7+ Women Forum

Encerramento  
do Fórum Mulheres g7+

Francisco André, the Portuguese Secretary of State for 
Foreign Affairs and Cooperation stated that Portugal is 
honoured to host in Lisbon the g7+ European Hub and 
remains committed to supporting initiatives on gender 
equality and women empowerment. Capacity-building 
and advocacy on gender equality and women's empow-
erment are strategic and central in Portugal's develop-
ment cooperation policy, and they are essential to the 
accomplishment of the 2030 Agenda across all areas.

Regarding the promotion and protection of women's 
labour and human rights in the workplace, it is of para-
mount importance to take forward targeted measures 
such as the universal minimum wage, social protection, 
equal pay for equal work, as well as reducing occupa-
tional segregation and the gender pay gaps. Portugal is 
also fully aligned with European Union Action Plan on 
Gender Equality and Women's Empowerment in External 
Relations 2020-2025, which aims to accelerate progress 
on empowering women and girls and safeguarding gains 
made on gender equality during the 25 years since the 
adoption of the Beijing Declaration and its Platform for 
Action. 

Even though there has been important progress in the 
last years, the path for gender equality is still a very 
challenging one, especially considering the social and 
economic impacts of COVID-19 and the overall regres-
sion that vulnerable groups have experienced since the 
pandemic. This is further aggravated by the difficult times 
we are living in Europe with the war in Ukraine and its 
global negative consequences – and this reinforces the 
need to address fragility with a renewed commitment 
to a robust and stronger multilateral framework, as the 
only way forward to promote peace and development. 

We must also not forget that this is the last decade 
to fully implement the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, and that we need to redouble our efforts 
and energy towards successfully achieving the gender 
equality and women empowerment goals. Only by pur-
suing these goals can we make our world more equal, 
more inclusive, and more prosperous.

Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação de Portugal, afirmou que 
Portugal se sente honrado por acolher em Lisboa o 
g7+ European Hub e continua empenhado em apoiar 
iniciativas de igualdade de género e empoderamento 
das mulheres. A capacitação e a advocacia para a igual-
dade de género e o empoderamento das mulheres são 
estratégicas e centrais na política de cooperação para o 
desenvolvimento de Portugal, sendo essenciais para a 
concretização da Agenda 2030 em todas as áreas.

No que diz respeito à promoção e proteção do trabalho 
das mulheres e dos direitos humanos no local de trabalho, 
é importante concretizar medidas específicas, como o 
salário mínimo universal, melhorar a proteção social, 
salário igual para trabalho igual, bem como reduzir a seg-
regação ocupacional e as disparidades na remuneração 
(gender pay gap). Portugal está, igualmente, plenamente 
alinhado com o Plano de Ação da União Europeia para a 
Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres 
nas Relações Externas 2020-2025, que visa acelerar o 
progresso na capacitação de mulheres e raparigas e 
salvaguardar os ganhos alcançados na igualdade de 
género durante os 25 anos desde a adoção da Declaração 
de Pequim e respetiva Plataforma de Ação.

Embora se tenham registado avanços importantes nos 
últimos anos, o caminho para a igualdade de género 
comporta ainda grandes desafios, especialmente consid-
erando os impactos sociais e económicos da COVID-19 
e a regressão geral que os grupos vulneráveis expe-
rienciaram desde a pandemia. Tal é, ainda, agravado 
pelos tempos difíceis que vivemos na Europa, com a 
guerra na Ucrânia e suas consequências negativas a 
nível global – as quais vêm reforçar a necessidade de 
enfrentar a fragilidade com um compromisso renovado 
em relação à construção de um quadro multilateral 
robusto e inabalável, como único caminho a seguir para 
promover a paz e o desenvolvimento.

Além disso, não devemos esquecer que esta é a última 
década para concretizar plenamente a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e que é necessário 
aprofundar os nossos esforços e energia para alcançar 
com sucesso as metas relativas à igualdade de género 
e empoderamento das mulheres. Só através da pros-
secução destes objetivos poderemos tornar o mundo 
mais igualitário, mais inclusivo e mais próspero.
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Kiriwina Island, Papua New Guinea, 2020. 
© Vika Chartier, Unsplash.
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Data Spotlight: Equal Pay for Work of Equal Value
Resumo dos dados: remuneração igual para trabalho 
de igual valor

In the world/No mundo

The progress is very slow: 

At the current speed, it will take more than 
250 years until women and men receive 
equal pay. 

A progressão é muito lenta:

A manterem-se as tendências atuais de 
evolução, só daqui a mais de 250 anos 
será atingida a igualdade salarial plena.

The gender pay gap is even bigger for women with children

… but it is present in all educational levels

O gap salarial é ainda maior em mulheres com filhos…

… mas é transversal a todos os níveis de educação

Year
2277

USD $ 1USD $ 0,80

In average, women earn 20% less than men (2021 data)

As mulheres ganham em média  menos 20% do que os homens (dados de 2021)

Sources/Fontes: Secretário Geral das Nações Unidas, Nações Unidas, UNWomen, OIT.
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The gender pay gap is widest in low- and lower-middle-income countries

As disparidades salariais entre mulheres e homens são maiores nos países de rendimento baixo e médio-baixo

Regions of the world where  
progress has been slower:

Sub-Saharan Africa

South Asia

North Africa and Middle East

Regiões do mundo onde a  
progressão tem sido mais lenta:

África Subsaariana

Ásia do Sul

Norte de África e Médio Oriente 

Sources/Fontes: Secretário Geral das Nações Unidas, Nações Unidas, UNWomen, OIT.
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Economia/Economy

$ USD 172
Trillion

The gap between men's and women’s expected lifetime earnings 
globally is US$172 trillion - nearly two times the world’s annual GDP.

O gap entre os rendimentos esperados de homens e mulheres ao longo 
da vida é de 172 biliões de USD  –  quase 2x o PIB anual do mundo.

Nearly 2.4 billion women  
globally don’t have same 

economic rights as men, mostly  
in developing countries.

Cerca de 2,4 mil milhões de 
mulheres não têm os mesmos 

direitos económicos que os 
homens, a maioria em países 

em desenvolvimento.

+26%
Boost in the global annual GDP, if women played an identical role to 
men in labour markets and the economy:

Aumento do PIB mundial anual, se as mulheres pudessem participar nos 
mercados laborais e nas economias em termos igualitários aos homens:
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Legislação/Legislation

90
Countries

18
Countries

Less than half of countries in the world (90) have legislation that guar-
antees equal pay between men and women.

In the remaining countries, laws restrict the type of work and hours 
that women can work, affecting 1.6 billion women.

Menos de metade dos países do mundo (90) tem legislação que gar-
ante a igualdade salarial entre mulheres e homens.

Nos restantes países, as leis restringem o tipo de trabalho e as horas 
que as mulheres podem trabalhar, afetando 1,6 mil milhões de mulheres. 

In 18 countries, husbands can legally prevent their wives from working.

Em 18 países, os maridos ainda podem impedir legalmente as mulheres 
de trabalhar.

Sources: World Bank (Women, Business and the Law 2022), UN Women. 
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In fragile and conflict-affected countries

Nos países frágeis e afetados por conflitos

Major lack of statistical data disaggregated by sex

There are few reliable and comparable statistics on equal pay

Grande falta de dados estatísticos desagregados por sexo

Existem poucas estatísticas fiáveis e comparáveis sobre igualdade salarial

Burundi Comoros Liberia Timor-Leste

…are among the countries with greatest parity in earned incomes between women and men

…estão entre os países com maior paridade na remuneração média entre mulheres e homens

There are large differences between 

g7+ countries in labour indicators:

For example, regarding the rate of 

participation of women in the labour market:

Há grandes diferenças entre 

países do g7+ nos indicadores laborais:

Por exemplo, sobre a taxa de participação 

das mulheres no mercado de trabalho:

In all the g7+ countries (economies with a heavy weight in the infor-
mal sector) the proportion of women working in the informal sector 
is greater than that of men.

Em todos os países do g7+ (economias com grande peso do setor 
informal) a proporção de mulheres que trabalha no setor informal 
é maior do que a dos homens.

Fontes: ILOSTAT, Organização Internacional do Trabalho/International Labour Organisation; Fórum Económico 
Mundial/World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021 (dados 2020).

6%
15%

79% 83%
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Afghanistan
Afeganistão
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Beyond equal pay for equal work… in g7+ countries a large proportion of women work in lower-paying professions or 
occupations, which means lower wages

Para além da remuneração igual para trabalho igual….nos países do g7+, grande proporção de mulheres trabalha em 
profissões e ocupações de remuneração mais baixa, o que representa menores salários

Source/fonte: ILOSTAT, OIT/ILO.

Note/nota: Non-available data for / Dados não disponíveis para: Burundi, Chad, Comores, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Haiti, DRC, Central African Republic, São Tomé and Príncipe, South Sudan.

4,5%

29,5%

24,5%

27,7%

25,1%

21,5%

19,3%

26,1%

22,2%

5,9%

Yemen

Togo

Timor-Leste

Somalia

Solomon Islands

Sierra Leone

Papua New Guinea

Liberia

Côte d'Ivoire

Afghanistan

Female share of employment in senior 
and middle management (%)

% de mulheres em posições de gestão 
(quadros sénior e médios)
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International frameworks for action

Quadros internacionais para a ação

Binding
International 
Standards

Convenções 
Internacionais 

Vinculativas

International labour standards:

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), ILO

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), ILO

International Convention | United Nations:

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
– CEDAW, 1979

Normal laborais Internacionais: 

Convenção sobre Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres por 
Trabalho de Igual Valor - 1951, Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Convenção sobre Discriminação em matéria de Emprego e Ocupação 
– 1958, OIT

Convenção Internacional | Nações Unidas:

Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação sobre as Mulheres – CEDAW, 1979
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2030 Agenda 
for Sustainable 
Development

SDG 8 - Promote inclusive and sus-
tainable economic growth, employ-
ment and decent work for all

8.5 By 2030, achieve full and productive 
employment and decent work for all women 
and men, including for young people and per-
sons with disabilities, and equal pay for work 
of equal value

ODS 8 - Promover o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, 
o emprego pleno e produtivo e o 
trabalho digno para todos

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todas as 
mulheres e homens, inclusive para os jovens 
e as pessoas com deficiência, e remuneração 
igual para trabalho de igual valor

SDG 5 - Achieve gender equality and 
empower all women and girls

5.1 End all forms of discrimination against all 
women and girls everywhere

5.4 Recognize and value unpaid care and 
domestic work (…) 

5.a Undertake reforms to give women equal 
rights to economic resources (…)

ODS 5 - Alcançar a igualdade de 
género e empoderar todas as mul-
heres e raparigas

5.1 Acabar com todas as formas de discrim-
inação contra todas as mulheres e meninas, 
em toda a parte

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de 
assistência e doméstico não remunerado (…)

5.a Realizar reformas para dar às mulheres 
direitos iguais aos recursos económicos (…)

Agenda 
2030 para  
o Desenvolvimento 
Sustentável
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ANNEX | PROGRAMME

II g7+ FORUM ON WOMEN, RESILIENCE 
AND DEVELOPMENT ONLINE 

31st May 2022 
10:00-13:00 am, Lisbon time – GMT+1

Opening

Equal pay for work of equal value in fragile and conflict-affected countries

Panel: Challenges of eliminating the gender pay gap

From Policy to Practice: Discussion and sharing of experiences 

Panel: Perspectives on implementing equal pay for work of equal value

Closing

Helder da Costa, Secretary-General of g7+

Abie E. Kamara, Director, Development Assistance Coordination Office, Ministry of Planning and Economic Develop-
ment of Sierra Leone – Permanent Chair of g7+ Women Forum – “Equal pay for work of equal value in Sierra Leone”

Edit Ten Jua, Minister of Foreign Affairs and Communities of São Tomé and Príncipe Co-Chair of g7+ Women Forum 
– “Inspirational words about equal pay for work of equal value”

Satu Suikkari-Kleven, Ambassador of Finland to Portugal – Permanent Co-Chair of g7+ Women Forum – “What Steps 
are still needed to get equal pay for work of equal value”

Moderator: Helche Silvester, g7+ Secretariat, Dili

Inspiring g7+ member states via focal points from:

Rita Correia, Partner, and Lawyer at Miranda Law firm: – “Equal pay for work of equal value: from a tax point of view”

Ana Caetano, g7+ Women Forum and g7+ Foundation – “The gender pay gap: Statistical analysis of the g7+ countries”

Francisco André, Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation of Portugal

SÃO TOMÉ E PRINCIPE – Neusa Raquel Costa Lima, 
Lawyer, g7+ Focal Point for São Tomé and Príncipe 
Ministry of Planning, Finance and Blue Economy

SOUTH SUDAN - Aluel Beda, Assistant Inspector 
for Aid Coordination, Ministry of Finance & Planning

to share their own experiences and lessons learned, to 
enable a cross membership peer-to-peer awareness 
input podium for gender-based solutions
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ANEXO | PROGRAMA

II FÓRUM g7+ SOBRE MULHERES, 
RESILIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

31 de maio de 2022 
10h00-13h00, Online, hora de Lisboa 
– GMT+1

Abertura

Salário igual para trabalho de igual valor em países frágeis e afetados por conflitos

Painel: Desafios para eliminar as disparidades salariais entre homens e mulheres

Das Políticas à Prática: Discussão e partilha de experiências

Painel: Perspetivas sobre a implementação de remuneração igual para trabalho de 
igual valor

Encerramento

Helder da Costa, Secretário Geral do g7+

Abie E. Kamara, Director, Diretora, Gabinete de Coordenação de Assistência ao Desenvolvimento, Ministério do Pla-
neamento e Desenvolvimento Económico da Serra Leoa – Presidente Permanente do Fórum Mulheres g7+ – “Salário 
igual para trabalho de igual valor na Serra Leoa”

Edit Ten Jua, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe Co-Presidente do Fórum 
Mulheres g7+ – “Palavras inspiradoras sobre a remuneração igual por trabalho de igual valor”

Satu Suikkari-Kleven, Embaixadora da Finlândia em Portugal – Copresidente Permanente do Fórum Mulheres g7+ 
– “Que passos ainda são necessários para alcançar a remuneração igual por trabalho de igual valor”

Moderação: Helche Silvester, Secretariado do g7+, Díli

Estados membros inspiradores do g7+, por meio de pontos focais:

Rita Correia, Sócia e Advogada do escritório Miranda Law Firm: - “Igualdade salarial por trabalho de igual valor, do 
ponto de vista fiscal”

Ana Caetano, Fórum de Mulheres g7+ e Fundação g7+ Lisboa: - “A disparidade salarial entre mulheres e homens: 
Análise estatística dos países do g7+”

Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE – Neusa Raquel Costa Lima, Advogada, 
Ponto Focal g7+ do Ministério do Plano, Finanças e Economia 
Azul de São Tomé e Príncipe

SUDÃO DO SUL - Aluel Beda, Inspetor Adjunto para a Coor-
denação da Ajuda, Ministério das Finanças e Planeamento

para compartilhar suas próprias experiências 
e lições aprendidas, permitindo um pódio de 
consciencialização entre os Estados membros 
com o objetivo de alcançar soluções que tenham 
como foco o género
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We hope that this forum, a common exercise of all our Member States, 
will be able to meet every six months on issues of leadership and the 
political participation of women and promote the fundamental role that 
women play in supporting the economic growth and social development 
of our countries. Together we can overcome the challenges facing gen-
der equality. Together, women and men of our countries, we can build 

a more just, developed and peaceful world.

Esperamos que com este fórum, um exercício comum de todos os 
nossos Estados-membros, seja possível reunir semestralmente sobre 

questões de liderança e participação política das mulheres e promover 
o papel fundamental que estas desempenham no esforço de cresci-
mento económico e desenvolvimento social dos nossos países. Jun-
tos podemos ultrapassar os desafios que se colocam à igualdade do 

género. Juntos, mulheres e homens dos nossos países, podemos con-
struir um mundo mais justo, desenvolvido e pacífico.

H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, 

Eminent Person of the g7+

Pessoa Eminente do g7+
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Watch here the video 
of the II g7+ Women Forum.

Veja aqui o vídeo 
do II Fórum Mulheres g7+.

Read here the Report and Conclusions 
of the 1st g7+ Women Forum, held in 

November 2021.

Leia aqui o Relatório e Conclusões 
do 1º Fórum Mulheres g7, realizado 

em novembro de 2021.
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The g7+ is an intergovernmental organisation made up of conflict-affected 

countries united by a vision of peace, stability, and development in their 

countries and everywhere in the world. The g7+ provides a platform to con-

flict-affected countries to collectively voice the need for national dialogue 

and reconciliation to address conflicts; advocate for effective development 

cooperation founded on the principles of country ownership, transparency and 

mutual accountability between government and development partners; and 

facilitate sharing of first-hand experience and good development practices 

with one another.

O g7+ é uma organização intergovernamental constituída por países afetados por 

conflitos e unida por uma visão de paz, estabilidade e desenvolvimento nos seus 

países e no mundo. O g7+ constitui uma plataforma para os países afetados por 

conflitos proclamarem coletivamente a necessidade de diálogo e reconciliação 

para resolver os conflitos; defenderem uma cooperação para o desenvolvimento 

eficaz baseada nos princípios da apropriação do país, transparência e respons-

abilização mútua entre os governos e os parceiros de desenvolvimento; e facilitar 

a partilha de experiências e boas práticas de desenvolvimento entre si.
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