
                                                                                                                                                                        
       

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Abrace este desafio: 

Adote a linguagem inclusiva e dê visibilidade a todas as pessoas! 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 

Propriedade: Câmara Municipal de Alvito 

Elaboração: Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado 

Alvito, Junho 2022 

 

Documento de referência: Conselho Económico e Social (2021) Manual de 

Linguagem Inclusiva 

 

Elaborado no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito 

 

 

 

 

Plano Municipal para a Igualdade do Concelho de Alvito 

 

 

LINGUAGEM INCLUSIVA 

 

 

 

 

O que é? E porque é importante? 

 

A forma como falamos e escrevemos traduz o modo como vemos o mundo. 

Por isso, e porque nos regemos pelos princípios da igualdade – de direitos 

e oportunidades – e do respeito pela diversidade,  é importante que 

adotemos uma linguagem inclusiva.  

 

Fazendo-o, reconhecemos a equidade entre mulheres e homens e 

contribuímos para lhes dar igual visibilidade; promovemos, ainda, a 

eliminação de estereótipos associados a outros fatores de discriminação, 

como a origem racial étnica, a idade ou a deficiência.   

 

 

 



                                                                                                                                                                        
       

                                                                                                                                                        

1. Linguagem promotora da igualdade entre mulheres e homens 

 

O uso do masculino universal pode ser evitado recorrendo a duas 

estratégias: a) utilizando uma linguagem neutra que omita o sexo das 

pessoas referidas ou b) mencionando explicitamente ambos os sexos. 

 

a) Neutralização ou abstração da referência sexual 

 

Sugere-se: Em vez de: 

Juventude, população jovem, pessoas 
jovens 

Os jovens 

População idosa, pessoas idosas Os idosos 

O corpo docente, docentes Professores 

Local de nascimento Nascido em 

Filiação Filho de 

 

 

b) Referência explícita a ambos os sexos 

 

Sugere-se: Em vez de: 

As alunas e os alunos Os alunos 

O pai e a mãe Os pais 

Os reformados e as reformadas Os reformados 

As trabalhadoras e os 
trabalhadores 

Os trabalhadores 

 

Nestes casos, sugere-se ainda: 

 

• Que a ordem vá sendo alternada: 

Ex.: Os reformados e as reformadas | As reformadas e os 

reformados 

 

• Que, ao utilizar adjetivos, a concordância seja feita com o 

substantivo mais próximo: 

Ex.: As alunas e os alunos avaliados | Os alunos e as alunas 

avaliadas 

 

• A utilização de barras no caso de substantivos que têm a mesma 

forma no feminino e no masculino: 

Ex.: A/O jovem | O/A dirigente | As/Os requerentes | Os/As 

utentes 

 

 

2. Linguagem inclusiva relativa a situações específicas 

 

De modo a combater diversos fatores de discriminação, é relevante separar 

a pessoa da situação que se pretende descrever. 

 

Sugere-se: Em vez de: 

Pessoa com deficiência 
Deficiente, portador de 
deficiência 

Comunidades ciganas, pessoas 
ciganas 

Raça cigana 

Pessoas idosas, seniores Velhos 

Pessoa em situação de sem abrigo Sem-abrigo 

  


