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1. Workcare/ 

Trabalhar e Cuidar na Europa 

Social Quality and the Changing relationships between work, care and welfare in 
Europe 
 

Como gerem as pessoas as suas vidas? De que forma se integra trabalho profissional e o 

cuidado com as crianças em diferentes regiões da Europa? O que será um bom 

equilíbrio e-ntre trabalho e vida familiar?  

 

A forma como o trabalho profissional e o cuidado são geridos depende de vários 

factores. Do tipo e âmbito das políticas públicas nos diferentes países. Dos recursos 

económicos, da capacidade de mobilização das ajudas e das redes familiares mas 

também dos valores e dos objectivos dos indivíduos. Um casal pode achar importante, 

por exemplo, que sejam eles próprios a cuidar da criança sem recurso a apoios ou 

instituições e ter condições para isso, outros podem preferir delegar os cuidados a 

agentes e instituições especializadas. Outros ainda acharão preferível soluções que não 

têm nem condições objectivas, nem meios financeiros para pôr em prática. As políticas, 

os recursos, os valores ou as culturas sobre os cuidados com as crianças variam também 

de país para país na Europa. 

 

No cenário actual, percebem-se duas tendências políticas no contexto Europeu. Por um 

lado, a Comissão Europeia encoraja a participação dos cidadãos, mulheres e homens, à 

integração plena no mercado de trabalho. Esta é, de resto, uma tendência no plano das 

políticas decorrente da Estratégia de Lisboa, definida quando Portugal assumiu a 

Presidência da União Europeia. Contudo, e tendo em vista o problema do 

envelhecimento da população, da reposição das gerações e da sustentabilidade dos 

sistemas de segurança social, também tem parecido necessário encorajar a natalidade. 
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Estas políticas, potencialmente contraditórias, têm-se traduzido numa enorme tensão 

colocada sobre as mulheres e os homens na gestão das responsabilidades profissionais e 

familiares. O projecto de investigação, cujos resultados aqui se apresentam, procurou 

analisar como vivem os europeus estas dimensões centrais das suas vidas – o trabalho e 

a família – e como podem as políticas públicas interferir nessas realidades.  

 

O projecto decorreu entre Outubro de 2006 e Setembro de 2009. 

 

WORKCARE foi um projecto financiado, depois de um concurso internacional no 

âmbito do Framework Project 6 da Comissão Europeia e foi constituído através da 

colaboração de dez parceiros institucionais. 

 

A responsável global do projecto foi a Professora Claire Wallace da Universidade de 

Aberdeen. Em Portugal o projecto foi dirigido pela Professora Anália Torres, do 

CIES/ISCTE, Partner 8 do projecto Internacional, e envolveu vários investigadores do 

CIES entre os quais: Rui Brites, Bernardo Coelho, Inês Cardoso e Paula Jerónimo.  

 
Mapa dos países participantes no contexto da União Europeia (participantes a azul) 
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Principais objectivos: 

 Baseado em diferentes métodos e fontes de informação, incluindo dados 

quantitativos (ESS, ISSP, ECHO, WVS, EVS) e dados qualitativos de 

entrevistas a famílias, pretende-se descrever e analisar a diversidade de padrões 

europeus relativos ao trabalho, às responsabilidades familiares (sobretudo 

cuidado com as crianças), e aos níveis de cobertura das políticas públicas. 

 Desenvolver e aplicar uma perspectiva que sintetize os níveis de análise macro e 

micro. 

 Analisar as políticas sociais de trabalho e cuidados ao nível europeu e nacional. 

 Explicar de forma comparada as transições entre o trabalho profissional e as 

responsabilidades familiares. 

 Perceber o papel da flexibilidade nas combinações entre trabalho profissional e 

responsabilidades familiares. 

 

As grandes estratégias analíticas do projecto: 

 Uma análise comparativa entre os países europeus recorrendo a diferentes bases 

de dados, permitiu traçar um retrato dos grandes padrões e tendências europeias 

sobre a articulação trabalho-família. 

 Análise centrada nas políticas de cuidados com a crianças, flexibilidade e 

trabalho ao nível europeu e nacional. 

 Entrevistas aprofundadas comparando países europeus com diferentes tradições 

na articulação entre trabalho e família: Dinamarca, Reino Unido, Hungria, 

Áustria, Portugal e Itália. 
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2. Work packages 
 

  Nome 
 WP1 Revisão da literatura 

 WP2 Tendências sócio-demográficas e do emprego 

 WP3 Mercado de trabalho e políticas sociais 

 WP4 Orientações para o trabalho e para a família 

 WP5 Entrevistas qualitativas com famílias 

 WP6 Regimes flexíveis de emprego e a gestão do trabalho e da família 

 WP7 Capacidades das famílias, organização familiar, cuidados e emprego 
 WP8 Qualidade social no trabalho e na família 
 WP9 Disseminação 
 WP10 Gestão do projecto 

 

 

Mais informação está disponível em: 

http://www.abdn.ac.uk/socsci/research/nec/workcare/ 
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3. Pertinência social e políticas 
públicas 

 

 

O projecto WORKCARE pretendeu contribuir para a discussão de políticas quer ao 

nível europeu quer ao nível nacional. Por isso, acolhemos com interesse todos os 

comentários ao projecto e aos seus resultados. 

 

O projecto fornece importantes resultados que podem ser utilizados enquanto 

orientadores na formulação de políticas públicas quer ao nível Europeu quer ao nível 

nacional. As recomendações feitas pela equipa de especialista do projecto 

WORKCARE fornecem as bases para políticas públicas informadas que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Estes resultados aprofundam o conjunto de ideias definidas na estratégia de Lisboa e 

reforçados na Renewed Social Agenda adoptada pela Comissão Europeia em Julho de 

2009. A Renewed Social Agenda baseia-se em três objectivos fundamentais:  

 Criação de oportunidades, 

 Articulação entre vida profissional e pessoal melhorando as políticas de licenças 

parentais,  

 Introdução de novos tipos de licença e alargamento da protecção às mulheres 

grávidas. 

 

A política europeia encoraja tanto os homens como as mulheres a entrarem no mercado 

de trabalho, combinando políticas de igualdade de género quer em contextos laborais 

quer no contexto familiar. 

 

Este objectivo relaciona-se com um conjunto mais vasto de preocupações:  

 Preocupação com a promoção da qualidade de vida e de igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres. 
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 Preocupações com o envelhecimento populacional, com uma baixa taxa de 

fertilidade e também com a necessidade de manter taxam elevadas de 

empregabilidade e de facilitar a formação de famílias. 

 

Este cenário levanta questões sobre a forma como estes objectivos políticos podem ser 

atingidos e, sobretudo, sugere a possibilidade de alguns deles poderem ser 

contraditórios entre si.  

 

De que forma se promove a combinação das responsabilidades laborais e familiares em 

famílias com crianças pequenas, promovendo igualdade de oportunidades entre homens 

e mulheres, pais e mães, permitindo que todos os membros da família sintam qualidade 

de vida? 

 

Este projecto desenvolvido por cientistas sociais de sete países europeus, foi desenhado 

para explorar, perceber e analisar como as famílias com filhos pequenos poderão ser 

melhor apoiados por políticas públicas, permitindo que articulem da melhor forma 

responsabilidades profissionais e familiares, tendo qualidade de vida. 
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4. Resultados chave 
 

 As mais bem sucedidas políticas de cuidados com as crianças foram encontradas 

entre os países que consideram os cuidados com as crianças mais como uma 

tarefa e responsabilidade da sociedade do que um assunto privado das famílias. 

As políticas públicas devem assim apoiar as famílias no cumprimento das suas 

responsabilidades parentais e no desenvolvimento social e cognitivo das 

crianças. 

 Verifica-se uma tendência em toda a Europa para que o modelo das famílias de 

dupla carreira se torne no padrão normal entre os pais, independentemente das 

atitudes sociais dominantes, da maior ou menor extensão das políticas públicas 

ou dos ambientes profissionais family friendly. Este resultado é congruente com 

uma política pública europeia que encoraja os indivíduos à integração no 

mercado de trabalho. Contudo, isto produz pressões específicas naqueles que 

vivem em países com insuficientes políticas de apoio aos cuidados com as 

crianças ou que não tenham os recursos suficientes para recorrer a serviços 

privados pagos. 

  As políticas são geralmente cegas ao género. É importante que uma perspectiva 

de género seja tida em consideração e que seja feita uma análise das novas 

políticas e recomendações em função dos seus efeitos e impactos de género. Em 

concreto, as políticas de emprego devem ter tanto em consideração o lado da 

procura como o da oferta. Caso as políticas de emprego não tenham em 

consideração os factores de género implícitos do lado da oferta, podem ter 

resultados não esperados ou consequências não desejadas. Bons exemplos desta 

situação são as políticas de flexisegurança que podem resultar numa 

flexibilidade sem segurança para as mulheres ou no direito à licença de 

paternidade não ser usado. 
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 Alguns dos países com as mais elevadas taxas de fertilidade na Europa são 

aqueles onde as políticas públicas permitem aos pais e mães uma boa 

combinação entre trabalho e cuidado com as crianças.  

 Os países com maior grau de apoio público aos cuidados com as crianças são 

aqueles onde se verifica uma maior continuidade do trabalho ao longo do tempo 

quer entre homens quer entre mulheres. Nos países com licenças parentais 

extensas é comum as mulheres sentirem dificuldade no regresso ao Mercado de 

trabalho depois de terem filhos. 

 Homens e mulheres são cidadãos independentes mas as políticas devem 

reconhecer que as mães e os pais têm responsabilidades conjuntas em relação à 

família; as políticas devem por isso desenvolver estratégias negociadas de modo 

a assegurar que os pais possam assumir essas responsabilidades.  

 As políticas de flexisegurança muitas vezes promovem flexibilidade e segurança 

para os homens mas apenas flexibilidade sem segurança para as mulheres. Isto 

tem um impacto negativo no acesso das mulheres ao trabalho, nas oportunidades 

de apoio para o regresso ao mercado de trabalho, na segurança económica e no 

trabalho ao longo da vida.  

 A forma como as pessoas controlam a articulação entre trabalho e família difere 

de acordo com as classes sociais. Pais com percursos escolares mais longos têm 

ao seu dispor um conjunto mais alargado de escolhas sobre a forma de 

organização das responsabilidades profissionais e familiares e geralmente 

preferem conjugar carreiras profissionais e cuidados com as crianças 

profissionalizados e em contextos formais. Isto tem a ver com maior controlo 

sobre os recursos financeiros e sugere que as opções disponíveis a muitos pais 

são constrangidas pela insuficiência de recursos financeiros. Muitos 

profissionais liberais e profissionais técnicos e de enquadramento demonstram 

maior flexibilidade na forma como organizam o seu trabalho, recorrendo muitas 

vezes ao trabalho a partir de casa pelo menos em part-time durante algum tempo. 

Pelo contrário, os operários e os trabalhadores executantes são excluídos destas 

opções. Umas das únicas formas que estes trabalhadores encontram para 

combinar trabalho e família, em contextos enfraquecidos de políticas de apoio 
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aos cuidados com as crianças, é colocar em prática um sistema de turnos 

parentais: um dos pais está presente enquanto o outro trabalha. 

 Por toda a Europa, a família é vista como uma importante dimensão das suas 

vidas e a vida familiar é uma prioridade. Os pais – homens e mulheres - vêem a 

família como garantia de qualidade de vida elevada e desejam passar tempo de 

qualidade com as suas famílias.  

 Os pais – homens – estão substancialmente envolvidos nos cuidados aos seus 

filhos e desejam estar ainda mais envolvidos. Contudo, nem sempre são capazes 

de concretizar tal envolvimento. Esta incapacidade deve-se muitas vezes aos 

longos horários de trabalho, muitas vezes devido aos seus salários serem mais 

elevados do que os das mulheres e também a atitudes sociais que não 

compreendem este envolvimento dos pais. As mães devem perceber que os pais 

podem assumir responsabilidades enquanto cuidadores das crianças.  

 Por toda a Europa familiares e amigos fornecem um importante apoio e os avós 

assumem-se como um recurso fundamental em caso de emergência, embora nos 

países com menor cobertura de apoio às crianças a família seja a figura central. 

Famílias sem redes familiares de apoio enfrentam especiais dificuldades. Os 

familiares são um importante recurso que permite aos pais fazer opções, a 

inexistência ou indisponibilidade de familiares dificulta a articulação entre 

trabalho e família. 

 Todos os pais, homens e mulheres, estão preocupados com o desenvolvimento 

educacional e cognitivo dos seus filhos. Querem cuidados de qualidade 

exercidos por profissionais que tenham em consideração que as necessidades das 

crianças mudam ao longo do seu processo de crescimento, e que tenham 

conhecimentos e saberes específicos para as ajudar no seu desenvolvimento 

cognitivo. 

 Em muitos países europeus verifica-se uma insuficiência nos apoios de 

qualidade e não dispendiosos, às crianças, isto é especialmente verdadeiro no 

caso das crianças com menos de três anos de idade. A cobertura dos ensinos pré-

escolar e escolar para crianças acima dos três anos tem muitas vezes horários 
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insuficientes que não correspondem às necessidades dos pais, sobretudo, quando 

os dois investem em carreiras profissionais. 

 Na inexistência de apoios às crianças que possam ser pagos pelos orçamentos 

familiares são geralmente as mulheres que se retiram, pelo menos parcialmente, 

do Mercado de trabalho para cuidarem dos filhos. Nestas condições, optam por 

aceitar situações de part-time ou empregos precários para conseguirem cumprir 

as responsabilidades familiares. Isto resulta da conjugação de diversos factores 

incluindo ideologias sobre os cuidados às crianças, expectativas normativas, 

atitudes dos empregadores e da diferença de rendimentos entre homens e 

mulheres. Isto tem consequências duráveis para a vida das mulheres, 

nomeadamente ao nível da segurança económica e das oportunidades de 

construção de uma carreira profissional.  

 Todos os países europeus têm enquadramentos legais que prevêem licenças de 

maternidade, licenças de paternidade e licenças parentais. Contudo, a duração 

dessas licenças varia consideravelmente entre mães e pais, tal como o nível de 

remuneração. A licença de paternidade tende a ser gozada apenas quando não é 

transferível e prevê um levado nível de compensação. As licenças de paternidade 

são subutilizadas apesar do desejado professado dos pais de despenderem mais 

tempo com os seus filhos.  

 Existe uma visão comum entre os europeus sobre aquilo que permite viver com 

elevada qualidade de vida – uma visão que é partilhada por homens e mulheres 

ao longo da vida. Os europeus desejam um padrão de vida decente, uma 

sociedade organizada, desejam sentir-se socialmente integrados e terem o poder 

suficiente para controlarem as suas vidas. Isto significa uma importante matriz a 

partir da qual as políticas públicas podem ser desenhadas no apoio a famílias.  

  É possível identificar um conjunto de regimes de estado-providência em termos 

da forma como apoiam – ou não - pais e mães a conciliar a vida profissional 

com as responsabilidades familiares. Estes diferentes regimes têm diferentes 

consequências na forma como pais e mães organizam estas duas esferas da vida 

e tem um especial impacto sobre as vidas das mulheres. Contudo, todos os 

regimes têm um impacto negativo nas carreiras profissionais das mulheres e no 

seu potencial de rendimento ao longo da vida ou nas oportunidades dos homens 
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para cuidarem dos seus filhos. Alguns têm mais impactos negativos do que 

outros.  
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Regimes Trabalho-
Família 

Percentagem do PIB 
em cuidados com 

crianças 
Características fundamentais2 

Políticas alargadas de 
família  

Suécia (3.1%)3 , 
Dinamarca 3.9%), 
Bélgica (2%), França 
(2.5%) 

Elevado nível de cobertura 0 -3 
anos, remuneração generosa das 
licenças  
Elevada proporção de mulheres a 
trabalhar me part-time. 

Licenças curtas + Part-
time 

Reino Unido (1.7%), 
Holanda (1.2%) 

Pequeno período de licença e 
pagamento insuficiente, baixa 
cobertura pública para crianças 0 – 
3 anos. Elevada proporção de 
mulheres a trabalhar me part-time. 

Licenças longas + Part-
time 

Alemanha (2.9%), 
Austria (3.0%), 
Luxemburgo (3.9%) 

Licenças parentais longas e 
relativamente bem pagas. Regresso 
em part-time das mulheres ao 
mercado de trabalho após 
nascimento das crianças. 

Cuidado familiar  

Estónia (1.7), 
Eslovénia (2.0), 
Espanha (0.7%), 
Letónia 1.2%), Grécia 
1.7%), Itália (1.2%), 
Portugal (1.3%) 

Períodos variáveis de licença 
parental mas com pagamentos 
baixos.  
As mães geralmente retiram-se do 
mercado de trabalho e não 
regressam. 

Licença parental 
extensa1 

Hungria (2.5%), 
Polónia (0.9%), 
República Checa 
(1.6%), Lituânia 
(1.1%), Finlândia 
(2.9%) 

Longo período de licença parental 
associado a mulheres a regressar a 
tempo inteiro ao mercado de 
trabalho. O caso finlandês desvia-se 
um no que respeita à cobertura 
pública no apoio às crianças entre 
0-3 anos e as tem mais mulheres a 
trabalhar part-time. 

O caso português 

Localizado no tipo Cuidado Familiar por força da 

percentagem do PIB investida no apoio e cuidados com as 

crianças. 

Não corresponde ao critério de não regresso das mães ao 

mercado de trabalho. 

Resultados específicos do WP2 demonstram a forte 

participação feminina no mercado de trabalho e em 

regime de tempo inteiro – reforçando dados de pesquisas 

anteriores. 

A dificuldade de caracterização do caso português deriva, 

em parte, da tardia chegada ao estado providência e ao seu 

recente crescimento – nomeadamente nas políticas de 

apoio à família, maternidade ou infância. 
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5. Recomendações gerais 
 
 

 Os governos precisam de investir no apoio às famílias permitindo que estas 

combinem as suas responsabilidades familiares mas assegurando ao mesmo 

tempo que homens e mulheres possam exercer os seus direitos a empregos mais 

seguros e flexíveis. Desta forma os objectivos políticos da União Europeia serão 

cumpridos, incluindo elevado nível de emprego, inclusão social de homens e 

mulheres evitando a precariedade, igualdade de oportunidades para homens e 

mulheres e aumento de taxas de fertilidade. Pais e mães terão assim mais poder 

para desenvolver estratégias conjuntas e, como indivíduos, para controlar melhor 

as suas vidas e para tomarem decisões informadas. 

 Uma perspectiva de género deve ser utilizada tanto no plano da avaliação de 

todas as propostas de políticas como no dos seus efeitos e impactos específicos 

de género.   

 Flexisegurança é vista como um elemento chave da política da União Europeia, 

mas estas políticas devem assegurar flexibilidade e segurança para homens e 

mulheres. Não flexibilidade e segurança para homens e apenas flexibilidade para 

as mulheres.  

 A igualdade de género no mercado de trabalho e nos locais de trabalho deve ser 

aprofundada. Esta atenção deve ser especial no caso das medidas destinadas à 

redução do fosso salarial entre homens e mulheres.  

 Os empregadores devem ser encorajados a introduzir políticas family friendly e 

os trabalhadores, homens e mulheres, devem sentir-se confortáveis no gozo dos 

seus direitos e licenças.  

 As políticas devem ser perspectivadas também na óptica do curso de vida, 

nomeadamente tendo em conta as consequências e efeitos produzidos nas 

carreiras profissionais, ou nos direitos respeitantes à segurança social dos 
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homens e mulheres que se retiram temporariamente do mercado de trabalho para 

cuidar dos filhos. 

 Licenças de maternidade adequadas e bem pagas são fundamentais para o apoio 

das famílias. Os homens devem ser encorajados e apoiados para beneficiarem da 

licença de paternidade, que deve ser perdida caso não a utilizem.  
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6. Resultados por work package 
 

Destacamos os resultados específicos de cada work package. Tendo em consideração a 

extensão do projecto WORKCARE, apenas se revelam os work packages e os 

resultados que mais contribuem para a discussão de políticas públicas de apoio à 

articulação das esferas do trabalho e da vida familiar. 
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WP2:  6.1. Tendências sócio‐demográficas e 
do emprego 

  

Autores Michaela Gstrein, Liliana Mateeva,Ulrich Schuh 

 

Instituições e instrumentos de apoio ao cuidado de crianças, 

participação masculina e feminina no mercado de trabalho, e 

fertilidade, são factores que afectam os modelos de articulação 

entre trabalho e família na Europa. 

 
Qual o resultado geral das diferentes políticas e contextos sociais e 

históricos na construção de clusters de países? 

 

Os resultados sugerem a existência de importantes variações 

quanto às formas de organização e articulação das esferas do 

trabalho e da família na Europa. Esta diversidade coloca desafios à 

formulação de políticas sociais e de emprego. 

Principais desafios nas 

relações entre trabalho e 

família na Europa 

A fraca flexibilização do mercado de trabalho (por exemplo: nos 

países da Europa Central e de Leste (ECL)) significa menos 

oportunidades para homens e mulheres gerirem as suas obrigações 

familiares e profissionais (horários de trabalho longos e pouco 

part-time). 

 

Insuficiências na oferta de instituições e equipamentos de apoio às 

crianças (medido através de taxas de participação no cuidado às 

crianças) especialmente para crianças menores de 3 anos e, no 

caso de alguns países, para crianças com mais de 3 anos de idade: 

Espanha, Itália, Irlanda, Grécia, Luxemburgo, Reino Unido, 

Alemanha, Áustria e alguns países ECL. 

 

Nalguns países é o elevado custo dos equipamentos e dos serviços 

de apoio às crianças que se prova ser um obstáculo na gestão entre 

o trabalho e a família: Reino Unido, Holanda, Irlanda e Portugal. 

 
A participação feminina no mercado de trabalho é relativamente 

baixa nalguns países: Espanha, Itália, Turquia e Malta. 

 

As mais baixas taxas de fertilidade e a população menos jovem 

encontram-se nos países da ECL, em Espanha, Itália, Turquia e 

Alemanha. 



 

21 
 

 

Em todos os países europeus, existe uma tendência para o 

envelhecimento da população e para dissolução da família 

tradicional (ou modelos tradicionais de família).  

 
Os pacotes de políticas devem assumir diferentes formas em 

diferentes regiões de forma a responderem estes desafios. 

 

Clusters de tendências sociais, demográficas e de emprego na União Europeia 

Espanha & Itália 

Combinam baixa participação feminina no emprego, valores 

médios de emprego feminino em part-time, e elevada participação 

no cuidado com os filhos mas com baixa fertilidade e pouco peso 

da população jovem. 

Polónia & Croácia 

Similar aos países da ECL, mas com menor taxa participação no 

cuidado com as crianças e menor taxa de emprego feminina, 

níveis médios de peso da população jovem.  

Europa Central e Leste 

& Portugal 

Combinação de elevado emprego feminino a tempo inteiro com 

uma taxa de participação no cuidado com as crianças oscilando 

entre o médio e o elevado, baixa fertilidade e pouco peso da 

população jovem. 

‘Países intermédios’ 

Lituânia & Chipre: similar aos países da ECL;  

Grécia: similar a Espanha e Itália;  

Finlândia: similar aos países da Europa do Norte 

Europa do Norte e 

Central 

Combinam elevada taxa de emprego feminino a tempo inteiro e 

em part-time com elevada taxa de participação nos cuidados com 

as crianças e uma relativamente alta taxa de fertilidade e peso da 

população jovem. 

Austria & Alemanha 

Divergem dos outros países da Europa Central pelas suas menores 

taxa de participação no cuidado com as crianças, fertilidade e peso 

da população jovem. 

‘Outliers’ 

Holanda (emprego feminino em part-time muito elevado); 

Turquia (valores de género muito tradicionais); 

Irlanda & Malta (diferentes em diversos indicadores).  
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WP3  6.2. Mercado de trabalho e políticas 
sociais 

 
Avaliação das licenças de maternidade e de políticas de apoio 

às mães de filhos pequenos. 

Autores Scharle Agato e János Köllö 

Que políticas de incentivo 

para o regresso das mães 

ao mercado de trabalho?  

Para as mulheres ter filhos é muitas vezes incompatível com a 

manutenção de uma carreira profissional contínua e é a principal 

razão pela retirada das mulheres do mercado de trabalho. Uma vez 

fora do mercado de trabalho torna-se difícil o regresso à 

actividade profissional e as possibilidades de empregabilidade 

ficam reduzidas.  

 

A preocupação geral tem sido no desenvolvimento de políticas 

que melhorem a taxa de participação feminina no trabalho e 

enquadrar a situação laboral das mães tem sido um dos alvos 

prioritários das agendas. Contudo, existem formas muito 

diferentes de concretização de políticas públicas e de pensar o seu 

enquadramento no regime de estado providência.  

 

França e os países escandinavos: oferta de equipamentos e 

serviços de apoio às crianças, permitindo às mães trabalhadoras 

uma boa combinação do trabalho e da vida familiar. O papel da 

licença parental incluindo remuneração é um importante pilar no 

modelo nórdico e está ser progressivamente promovido pela 

Comissão Europeia. 

 

Reino Unido: oferece benefícios fiscais, mas deixa às famílias a 

escolha das soluções no mercado privado dos serviços.  

Outros como no Sul da Europa: assumem que as famílias são os 

principais responsáveis pelos cuidados das crianças não sendo 

preocupação governamental. 

Qual a melhor política?  
Qual o quadro politico que melhor cumpre o objectivo do 

incentivo à integração feminina no mercado de trabalho? 

 

A existência de serviços e equipamentos de apoio diário (durante 

as horas de trabalho) às criança é o mais eficaz, permitindo que as 

mães regressem ao mercado de trabalho. Contudo, este efeito 
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positivo depende do nível de escolaridade das mães. 

 

O efeito mais forte verifica-se entre as mulheres com menores 

habilitações escolares, permitindo que estas regressassem de 

forma mais efectiva ao mundo do trabalho.  

Por outro lado, as políticas de cash for care demonstram ser um 

desincentivo ao regresso ao trabalho. 

Entre as mulheres com elevados níveis de escolaridade, nem cash 

for care nem a existência de equipamentos de apoio demonstraram 

ter grande efeito sobre o seu regresso ao trabalho. A excepção 

localiza-se nos países da Europa Central e de Leste (ECL). 

Recomendações 

As políticas do tipo cash for care não se revelam muito eficazes 

para o regresso das mulheres ao mercado de trabalho após o 

nascimento de filhos.  

A empregabilidade das mães é melhor apoiada com políticas de 

desenvolvimento de equipamentos e serviços públicos de apoio às 

crianças. 

 

WP3  6.3. Mercado de trabalho e políticas 
sociais 

 
Pacotes de políticas públicas de apoio à família e regimes de 

providência. 

Autores 
Anders Ejrnæs 

Thomas P. Boje 

 

Tipologia de cinco diferentes regimes e pacotes políticos baseada 

na análise das políticas de licenças parentais, politicas de apoio à 

família e cobertura de equipamentos de apoio a crianças menores 

a 3 anos. 

A tipologia 

Políticas alargadas de família 

Mães regressam ao trabalho que tinham após licenças parentais 

com durações entre os 6 meses e 1 ano. O apoio às crianças é 

público.  

 

Licenças curtas + part-time 

Mães ficam em casa por longos períodos de licença – até aos três 

anos de idade dos filhos. Em caso de regresso ao mercado de 

trabalho isso acontece tipicamente em regimes de part-time, 
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poucas horas e com salários muito baixos. 

 

Licenças longas + part-time:  

Licença de curta duração associada à falta de equipamento e 

serviços de apoio às crianças a preços reduzidos força as mulheres 

a soluções laborais de part-time ou à retirada do mercado de 

trabalho.  

 

Cuidado familiar: 

Verifica-se uma polarização: mães que regressam ao mercado de 

trabalho depois de um período curto de licença, sobretudo 

apoiadas em familiares; e mães que se retiram do mercado de 

trabalho.  

 

Licenças parentais extensas:  

Mães ficam em casa em licenças de longa duração, mas 

tipicamente regressam ao trabalho a tempo inteiro quando os 

filhos atingem os 3 anos de idade. O apoio aos filhos é em grande 

parte fornecido por familiares. 

Recomendações 
Introdução nas licenças de parentais de períodos específicos para 

mães e pais. 

 
Investimento em serviços e equipamentos públicos e de custos 

reduzidos de apoio às crianças. 

 

Aumentar a possibilidade de recurso à licença em part-time, 

permitindo aos pais alargar as possibilidades de combinação das 

esferas do trabalho e da família. 

 
Garantir de forma efectiva o direito de regressar ao posto de 

trabalho depois do período de licença. 
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WP3  Mercado de trabalho e políticas sociais 

 
Serão as políticas de flexisegurança viáveis para a articulação 

trabalho-família? 

Autores 
Jane Lewis  

London School of Economics, UK 

 

A União Europeia vê a flexisegurança com potencial para ajudar a 

equilibrar a procura e a oferta do mercado de trabalho e a 

segurança individual do rendimento e do trabalho. 

Análise de diferentes tipos de políticas de flexisegurança com 

especial atenção sobre impactos de género. 

Tipos de flexibilidade  
Flexibilidade externa e numérica preocupa-se com a facilidade de 

despedimento e contratação de trabalhadores. 

 
Flexibilidade interna e numérica preocupa-se com a manipulação 

das horas de trabalho; horas extra, part-time e tempo flexível. 

 

Flexibilidade funcional preocupa-se com a circulação entre 

funções num mesmo local de trabalho e com a organização 

flexível do trabalho no interior das empresas. 

 
Flexibilidade de salários preocupa-se com o pagamento indexado 

à performance/produtividade.  

Tipos de segurança no 

trabalho 

Trabalho seguro preocupa-se com a manutenção do trabalho e do 

vínculo com o empregador. 

 

Segurança na empregabilidade preocupa-se na manutenção no 

mercado de trabalho – ser empregável – independentemente do 

empregador. 

 

Segurança salarial preocupa-se com a existência de benefícios 

sociais que possam servir de rede nos momentos de transição entre 

trabalhos.  

 
Segurança combinatória ou a certeza de que se será capaz de 

articular trabalho pago e não pago. 

 

Existe um círculo virtuoso que tende a promover flexibilidade e 

segurança; mas também um circulo vicioso que só promove 

flexibilidade sem segurança. Em geral a política de flexisegurança 
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preocupa-se mais com objectivos económicos e de emprego do 

que com a melhoria da satisfação com o trabalho. 

As políticas de flexisegurança estão mais centradas no lado da 

procura (empregadores) do mercado de trabalho do que no lado da 

oferta (trabalhadores). Tendem a ser políticas cegas do ponto de 

vista da igualdade de género. 

Recomendações 

O desenvolvimento das políticas deve ter em consideração uma 

perspectiva de género; porque as políticas de flexisegurança têm 

implicações diferentes para homens e mulheres. A flexibilidade 

aplica-se de forma desproporcionada a mulheres e a segurança aos 

homens. 

As políticas precisam de ser dirigidas no sentido de garantirem 

segurança às mulheres, bem como precisam de olhar para o lado 

da oferta (trabalhadores) no mercado de trabalho. 

Qual o tipo de pacato de 

políticas trabalho-família 

será o mais adequado?  

As licenças parentais devem ser desenhadas permitindo a sua 

utilização tanto por homens como por mulheres. 

Os equipamentos e serviços de apoio ás crianças devem estar 

disponíveis, acessíveis a custos reduzidos e devem ser de grande 

qualidade. Desta forma promovem-se reais possibilidades de 

escolha para as mães e o regresso ao mercado de trabalho fica 

facilitado.  

Os cuidados informais são importantes em muitos países. Se as 

carreiras profissionais tendem a ser alargadas – vida activa – a 

disponibilidade dos avós será afectada.  

Políticas que promovam a igualdade de género no mercado de 

trabalho devem ser incentivadas. Devem ser tidas em consideração 

as graves consequências do part-time para as mulheres: na carreira 

profissional e nas pensões futuras. 
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WP4  6.4. Orientações para o trabalho e a 
família 

 Introdução  

 

Os processos de formação de orientações para a organização do 

trabalho e da família estão fortemente enraizados nas condições 

socioeconómicas específicas.  

Por isso, estas orientações tendem a variar entre os diferentes 

países da Europa. (EU-27).  

Mas de que forma se podem organizar estas diferentes tendências 

nacionais?  

 

WP4  Orientações para o trabalho e a família 

 
A relação entre atitudes e comportamentos sobre os empregos 

das mães 

Autores Barbara Haas and Nadia Steiber 

 

Em primeiro lugar, é necessário um mapeamento destas diferentes 

orientações e formular clusters de países.  

Em segundo lugar, perceber o potencial das atitudes das mulheres 

para explicarem os seus comportamentos relativamente à relação 

trabalho-família. 

 

A análise multilevel sugere que os comportamentos das mães face 

ao emprego tendem a alinhar-se com as suas atitudes 

relativamente aos valores de género e aos cuidados e 

responsabilidades com as crianças.  

Contudo, estas relações entre atitudes e comportamento são mais 

fortes nuns países do que noutros. 

 

Fornecemos um novo retrato da Europa baseado nas orientações 

para o trabalho e para a família e nos comportamentos trabalho-

família. 

 

Verifica-se uma relação significativa entre as atitudes das mães e 

o seu comportamento relativamente ao emprego. Por exemplo: se 

uma mulher concorda com “o trabalho de um homem é ganhar 
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dinheiro enquanto o trabalho de uma mulher é cuidar da casa e da 

família”, é provável que não esteja empregada. O mesmo se aplica 

para as mães que acreditam que “é provável que uma criança 

pequena sofra se a sua mãe trabalha”. 

 

A relação atitudes-comportamentos nas decisões que as mulheres 

tomam relativamente ao trabalho e à família é recíproca. Por um 

lado, as mães com uma visão mais favorável à empregabilidade 

(inserção no mercado de trabalho) e aos cuidados não parentais 

(recurso a cuidadores profissionais) estão integradas no mercado 

de trabalho em regimes de tempo inteiro. Por outro lado, e ao 

mesmo tempo, as mães que trabalham desenvolvem atitudes mais 

favoráveis à integração das mães no mercado de trabalho e a uma 

visão de continuidade das suas carreiras profissionais. 

 

A escolaridade e os níveis de rendimento afectam positivamente 

as atitudes das mulheres perante a família. Quando mais elevada a 

escolaridade de uma mulher e quanto maior o seu potencial 

rendimento, melhores e mais alargadas possibilidades de 

organização trabalho-família tem ao seu dispor. As mulheres 

menos escolarizadas, pelo contrário, tendem a estar mais 

constrangidas nas suas opções trabalho-família. 
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WP4  Orientações para o trabalho e para a família 

 
Mapeamento de orientações para o trabalho e a família na Europa: uma 

perspectiva de género. 

Autores 
Anália Torres, Rui Brites, Bernardo Coelho, Inês Cardoso e Paula 

Jerónimo 

Mapear 

orientações para 

o trabalho e a 

família 

Quais são as orientações dominantes para o trabalho e a família na Europa?  

Será possível identificar grupos de países? 

O que é que os homens e as mulheres querem em relação ao trabalho e á 

família? 

Trabalho e 

família para os 

Europeus 

As diferenças entre os países são mais importantes que as diferenças entre 

homens e mulheres. 

 

O tempo dedicado ao trabalho é entendido como mais interessante do que 

stressante, tanto para homens como para mulheres: 

Trabalho como a esfera principal de investimento tanto para homens como para 

mulheres. 

 

Quanto do seu tempo dedicado ao trabalho é stressante/interessante (médias) 

 

 
O tempo dedicado à família é mais agradável que stressante, tanto para homens 

como para mulheres. 
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Quanto do tempo passado com a sua família é stressante/agradável (médias) 

 

 

Novos sentidos da família na Europa (médias) 

 

Diferenças de 

género nos novos 

sentidos da 

família 

A família mais próxima devia ser a principal prioridade na vida de cada um (médias) 

 

 A importância atribuída à família e ao trabalho assume um padrão transversal a 
toda a Europa, verifica-se ainda uma grande convergência entre homens e 
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mulheres. 

 

Os homens deviam ter tantas responsabilidades como as mulheres em relação à casa e aos 
filhos (médias) 

 

 

Uma mulher devia estar preparada para reduzir o seu trabalho remunerado para o bem da 
sua família (médias) 

 
 

 

 
Quando os empregos são poucos, os homens deviam ter prioridade em ocupá-los em relação 
às mulheres (médias) 
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De forma transversal na Europa, as mulheres assumem posições mais modernas 

e igualitárias do que os homens.  

 
As mulheres, na Europa, percebem o trabalho e a família como dimensões 

fundamentais das suas vidas 

 

Não perdendo a sua posição de cuidadoras, afirmam-se na disponibilidade de 

sacrificarem a sua carreira profissional ou tempo de trabalho para o bem-estar da 

família, mas não para benefício dos homens. O seu lugar no mercado de 

trabalho é indiscutível. Isto pode traduzir-se em situações de double bourden. 

Papéis de 

Género na 

família na 

Europa 

Numa perspectiva comparada entre países, as mulheres tendem a ser mais 

igualitárias que os homens. 

O igualitarismo tende a diminuir dos países nórdicos, para a Europa continental 

e do sul até aos países da Europa ocidental. 

As diferenças entre os países europeus podem ser explicadas através de 

constrangimentos estruturais, culturais e institucionais. 

 

Ìndice de papeis de género na família 

 

Clusters de 

países 

Baseado no índice de papeis de género:  

Igualitários: Países Nórdicos, Bélgica e Holanda (sendo que foi o último a 

entrar neste grupo)  

Intermédios: Áustria, Estónia, França, Alemanha, Irlanda Luxemburgo, 

Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suiça e o Reino Unido 

Tradicionais: Republica Checa, Grécia, Hungria e Polónia.  
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 As transformações da família na Europa seguem as mesmas tendências, mas 

com diferentes calendários e variações culturais. 

Cada região tem uma configuração particular e combinações entre o velho e o 

novo. 

Dinâmicas estruturais de longo termo em cada país. Mas também efeitos 

conjunturais, mudanças nas políticas, o fortalecimento dos movimentos 

feministas. 

Factores com 

maior impacto 

para um 

posicionamento 

mais igualitário 

nos papéis de 

género 

A educação e o sexo são fortes predictores de igualdade de género de forma 

transversal na Europa. 

O rendimento é importante no caso de Portugal e do Reino Unido 
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Trabalho a 

tempo inteiro 

com filhos 

menores de 3 

anos – padrões 

de género 

Ter um trabalho a tempo inteiro quando os filhos menores de 3 anos (% concorda +      
Concorda totalmente) 

 

Padrão feminino 

Elevada concordância: países nórdicos (excepto Finlândia). 

Concordância moderada: Bélgica, Polónia, Portugal, Espanha e Eslovénia. 

Baixa concordância: Reino Unido, Suíça, Alemanha, Estónia e Rússia. 

Padrão 

masculino 

De forma transversal na Europa: elevada concordância com o trabalho a tempo 

inteiro dos pais de crianças até 3 anos. 

Implicações para 

políticas 

O trabalho e a família são as principais esferas de investimento tanto para os 

homens como para as mulheres em todos os países europeus. 

Contrariando estereótipos, o trabalho é também para as mulheres uma dimensão 

da identidade social. 

 

Novos sentidos da família: valorizar a família de uma forma mais moderna, 

aberta e igualitária; o modelo “bread winner” da classe média já não é 

sustentado; a igualdade é um ideal evidente, espera-se um maior envolvimento 

dos homens na família.  
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WP4  Orientações para o trabalho e a família 

Resultados e implicações 

gerais 

Verificam-se variações importantes nas orientações para o 

trabalho e para a família na Europa, colocando um desafio às 

políticas sociais e laborais. 

 

Em média, as mulheres do norte da Europa tendem a ser mais 

igualitárias que as do centro, do leste e do sul da Europa. Estas 

variações resultam de diferenças contextuais no quadro 

institucional e económico, assim como das dinâmicas de 

desenvolvimento histórico e social que afectam as normas de 

género. 

 

As orientações para o trabalho e família são definidas pela 

situação das pessoas no trabalho e vida profissional e pelas suas 

circunstâncias domésticas, assim como pelas características do 

trabalho disponível e pelo quadro de possibilidades objectivas das 

famílias. Assim, a congruência entre atitudes e comportamentos 

não deve ser considerada como um indicador de ‘escolha genuína’ 

entre as diferentes opções trabalho-família. 

As opções de trabalho-família e os comportamentos são 

especialmente constrangidas sobretudo nos países menos ricos e 

entre os indivíduos com um estatuto socioeconómico mais baixo – 

menores recursos. 

 

Verifica-se insuficiência na oferta e cobertura de serviços e 

equipamentos de qualidade destinados a crianças menores de 3 

anos na maior parte dos países da EU (no sul e leste mais do que 

no norte da Europa). Nalguns países europeus, as mães não estão 

convencidas da qualidade e do valor dos serviços formais quando 

os comparam com os cuidados parentais. 

 

Será necessário que a combinação de políticas seja 

suficientemente plástica e se adeqúe aos diferentes contextos 

regionais e nacionais da Europa, de forma a conseguir aumentar as 

possibilidades de escolha na articulação trabalho-família. 
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WP5 
6.5. Entrevistas a famílias sobre a 

articulação trabalho‐família 
 Formas de gestão trabalho-família na Europa.  

Autores 

Rossana Trifilleti, 

University of Florence 

Luca Salmieri, 

University of Florence 

Beatrice Gusmano, 

University of Florence  

 

As famílias caracterizadas pelo duplo investimento nas carreiras 

profissionais (mãe e pai) estão a tornar-se a norma na Europa, 

trazendo consigo novas tensões na articulação trabalho-família. 

 

As fronteiras entre trabalho e família estão em mudança, deixando 

de ser apenas um problema das mulheres e passando a afectar os 

homens, pais, e também familiares e amigos. 

 

As decisões tomadas pelos europeus na tentativa de articular 

exigências da família e do trabalho são, geralmente, um 

compromisso entre aquilo que desejariam e o que conseguem 

fazer. 

 

As entrevistas foram feitas a diferentes tipos de famílias (dupla 

carreira profissional, homem provedor, pais/mães sós) e em 

diferentes e contrastantes países: Dinamarca, Reino Unido, 

Áustria, Polónia, Hungria, Portugal e Itália. 

Como podemos grantir o 

desenvolvimento dos 

nossos filhos? 

De forma transversal a toda a Europa, as crianças são vistas o 

centro da vida familiar.  

Os pais estão profundamente preocupados com o desenvolvimento 

educacional e cognitivo dos seus filhos ao longo da sua infância 

(com poucas diferenças de classe social). 

No desenvolvimento educacional e cognitivo das crianças os pais 

– homens - são percebidos como uma figura chave. O pai deixou 

de ser uma figura ausente cuja função é prover sustento à família, 

passando a estar presente na família e a participar no cuidado dos 

filhos.  
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Os pais – homens – sentem a necessidade de estarem cada vez 

mais presentes nas vidas dos seus filhos, mesmo sentido que estão 

sob pressão para maximizarem os seus ganhos/salários nesta fase 

da vida. 

Que recursos são 

necessários para se 

conseguir articular 

família e trabalho?  

As famílias europeias combinam recursos formais e informais. 

Recursos formais: 

Equipamentos e serviços de apoio às crianças, escolas. 

Recursos informais: 

Babysitters, avós, amigos e vizinhos. 

Nos países do Sul e do Leste da Europa, os avós são um 

importante recurso. Mas, por toda a Europa os avós são vistos 

como uma fonte de ajuda em caso de emergência. 

Negociações no trabalho 

Quadros superiores e dirigentes sentem-se menos constrangidos 

pelo sistema de organização do trabalho. São capazes de gerir o 

seu tempo com flexibilidade, conseguindo nalguns casos trabalhar 

à distância. 

 

Quadros médios, trabalhadores qualificados e trabalhadores não 

qualificados, têm diferentes graus de autonomia e negociação no 

trabalho. 

 

Os operários têm muito menor abertura para a negociação e 

flexibilização do trabalho e estão mais dependentes de recursos 

informais para a gestão de conflitos entre trabalho e família. 

 

Verificam-se importantes desigualdades de género. 

As famílias continuam a perceber as responsabilidades com o 

cuidado dos filhos e da família como tarefas femininas. É 

esperado que sejam as mulheres a suspenderem ou cortarem horas 

de trabalho para prestar cuidado aos filhos em caso de 

necessidade. 

Por outro lado, as mulheres sentam mais dificuldade em aceder a 

actividades de laser.  

Implicações para políticas 

públicas 

Reconfiguração da licença parental:  

A duração e a remuneração das licenças são um pré-requisito para 

a gestão trabalho-família. A obrigatoriedade de utilização da 

licença pode ser vista como uma forma de encorajamento à 

igualdade. 
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Opções na prestação de cuidados: 

Deve haver um pacote suficientemente misto e flexível de 

medidas que permita aos pais escolherem de acordo com as suas 

necessidades e contextos. 

 

Requisitos para cuidado das crianças: 

Necessidade de perceber os cuidados das crianças enquanto 

exercício de pedagogia – fugindo aos discursos simples dos 

equipamentos e dos serviços.  

 

Reconhecimento social do cuidado:  

As famílias com filhos pequenos sentem uma distribuição desigual 

das responsabilidades familiares. Estas responsabilidades devem 

ser percebidas como responsabilidades societais e não apenas 

como problemas individuais. 

 
Das entrevistas emergem quarto tipos de rede de apoio entre os 

países europeus. 

 

Tipos de rede de apoio 

 Arranjos estáveis Arranjos instáveis 

Redes ricas Mistura de recursos formais e 

informais.  

Diferentes níveis de potenciais 

substitutos.  

Redes 

empobrecidas 
Apenas recursos informais. 

Inexistência de rede; soluções de 

cuidado alternado entre pai e mãe.  
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WP6  6.6. Regimes flexíveis de emprego e a 
gestão do trabalho e da família 

 
Horários de trabalho (flexibilidade e part-time) e articulação 

trabalho-família. 

Autores Scharle Agato e János Köllö 

 

Análise comparada entre 20 países europeus dos efeitos das horas 

de trabalho (flexibilidade de horário) na articulação trabalho-

família. 

Resultados 

Os Problemas no trabalho afectam mais a vida família do que a 

vida familiar o trabalho.  

De forma transversal n Europa, os indivíduos dizem sentir as suas 

vidas familiares mais afectadas pelas responsabilidades e 

problemas no trabalho do que o desenvolvimento do trabalho é a 

afectado pelos problemas familiares.  

Nos países Nórdicos e nalguns países da Europa Continental os 

indivíduos sentem menor pressão trabalho-família.  

Os países da Europa de Leste e do Sul da Europa são aqueles que 

sentem mais conflitos nas duas esferas – sempre acima da média. 

 

As mulheres sentem mais frequentemente dificuldades de 

articulação trabalho-família do que os homens.  

Isto não se verifica de forma igual em todos os países analisados. 

Na Noruega e na Alemanha esta distinção de género não se 

verifica: nem no caso de interferências trabalho-família, nem 

família-trabalho. 

Nos casos da Holanda, Reino Unido, Republica Checa, França, 

Hungria e Eslováquia a diferença de género não se aplica no caso 

das tensões produzidas no trabalho e sentidas na família. 

A presença de filhos aumenta o nível de conflitos e tensões 

trabalho-família-trabalho. 

 
Horários de trabalho mais longos associam-se a conflitos 

trabalho-família mais intensos; horários de trabalho reduzidos 
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apenas afectam as mulheres.  

O número de horas de trabalho afecta os conflitos trabalho-família 

e família-trabalho. 

Horários superiores a 40 horas têm um peso significativo nos 

conflitos trabalho-família sentidos pelos Europeus. 

Horários menores de 30 horas apenas afectam as mulheres. 

 

Trabalho em regime part-time ajuda as mulheres na articulação 

trabalho-família. 

Os conflitos trabalho família intensificam-se com o aumento do 

número de horas de trabalho, as mulheres são quem mais sente 

esses conflitos. Horários reduzidos ou part-time permitem 

diminuir esses conflitos ou pelo menos a sua intensidade.  

Recomendações 

Regimes de part-time reduzem os conflitos trabalho-família e as 

dificuldades sentidas, sobretudo pelas mulheres, na gestão destas 

duas esferas da vida. 

Estes regimes de trabalho podem ser vistos como ferramentas 

políticas para a produção de uma mais fácil articulação trabalho-

família. 

 

A promoção de horários de trabalho reduzidos entre as mulheres 

não pode ser visto como o único mecanismo para a articulação 

trabalho-família. 

Os pacotes de políticas devem ser suficientemente alargados e 

flexíveis, permitindo aos indivíduos a liberdade nas suas decisões.  

 


