
O país 

O Reino de Espanha é um país localizado na Europa Meridi-
onal e na Península Ibérica, faz fronteira com o Mar Medi-
terrâneo, a França e Andorra, pelo Golfo da Biscaia, Oceano 
Atlântico e Portugal. O território espanhol é o segundo 
maior da Europa Ocidental e da União Europeia, depois da 
França. Sua localização estratégica recebeu influência de 
diversas culturas dentre elas europeias, africanas e árabes. 
A Espanha se tornou uma grande potência marítima nos 
séculos XVI e XVII. Contudo, acabou ficando para trás no 
que se refere ao âmbito político e econômico comparada a 
potências como a Grã-Bretanha, Alemanha e França, que 
realizaram revoluções industriais. Em 1936, a Guerra Civil 
Espanhola teve início e, após 3 anos, Francisco Franco e 
suas tropas nacionalistas obtiveram a vitória. Após a morte 
de Francisco Franco, em 1975, a Espanha passou por uma 
transição política pacífica, deixando de ser ditadura, ado-
tando a democracia parlamentar sob uma monarquia cons-
titucional. No ano de 1986, aderiu à União Europeia e con-
seguiu desenvolver rapidamente sua economia. O país pos-
sui um IDH de 0,876, considerado muito elevado. O gover-
no criou um projeto de lei que pretende, até 2020, aumen-
tar 20% energias renováveis e reduzir, também, em 20% o 
consumo de energia. O Reino da Espanha é das Nações 
Unidas, da União Europeia (UE), da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da 
Organização Mundial do Comércio (OMC).  

Situação da mulher no Reino da Espanha 

A Espanha tem adotado políticas em busca da igualdade de 
gênero ao introduzir uma legislação pioneira para defender 
os princípios da igualdade de gênero na vida privada e pú-
blica, e para combater a violência de gênero. Contudo, a 
sociedade espanhola ainda possui fortes traços patriarcais e 
padrões em relação aos papéis do homem e da mulher na 
sociedade. Apesar de 51,9% das mulheres estarem inseri-
das no mercado de trabalho, ainda existe uma grande dife-
rença entre os níveis de participação dos homens e das mu-

lheres, chegando a 23,6%, segundo o Eurostat. Visto que a 
expectativa é de que as mulheres permaneçam ocupando a 
posição tradicional na família, a inserção da mulher no mer-
cado é comprometida, pois, além da responsabilidade da 
“dupla jornada”, em que a mulher deve trabalhar e cuidar 
da família, também há as elevadas disparidades salariais 
entre os gêneros (de 17,3% na Espanha), o que acaba preju-
dicando a mulher. 

Medidas de combate à descriminação e desigualdade de 
gênero no Reino da Espanha 

O Reino da Espanha possui leis que têm como objetivo ga-
rantir a igualdade de gênero na sociedade espanhola, entre 
essas leis estão: a Lei Orgânica 1/2004, de 28 de Dezembro 
sobre a Proteção Integrada Medidas contra a Violência de 
Gênero; a lei sobre a garantia de igualdade entre homens e 
mulheres (Ley de Garantía de la Igualdad Entre Hombres y 
Mujeres) de 2007, que tem como objetivo eliminar a discri-
minação de gênero de maneira direta ou indireta e garantir 
que nas esferas da vida social, política, econômica e cultural 
haja igualdade de gênero entre homens e mulheres.  
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