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1. Introdução 
 

O projeto REGAL procura investigar quais as possibilidades de alcançar um maior equilíbrio 

entre o trabalho e a vida familiar e pessoal para grupos em situação de vulnerabilidade. O 

projeto parte do princípio de que as pessoas em situação de vulnerabilidade não têm os meios, 

o espaço nem o tempo para aspirar a cerca da sua própria vida, do futuro dos/as seus filhos/as 

e da sua família. 

Em Portugal procuramos perceber como é que as mulheres conciliam o tempo de trabalho 

com as responsabilidades familiares e a realização individual procurando sempre alargar as 

reflexões em grupo aos contextos sociais e à realidade portuguesa fazendo apelo ao 

conhecimento das políticas públicas. 

 

1.1 A posição socioeconómica das mulheres em Portugal 
 

As mulheres representam 53% da população residente em Portugal. A esperança de vida das 

mulheres à nascença é de 83 anos. 40,8% das mulheres vive em casal mas também são as 

mulheres que compõem 88% das famílias monoparentais. 

Ao nível de escolaridade, 47,8% das portuguesas, com idade dos 25 aos 64 anos, completaram 

o ensino básico, 23,7% o ensino secundário e 28,5% o ensino superior. 

O padrão de emprego nos casais portugueses é o duplo emprego. A taxa de emprego das 

mulheres em idade ativa foi de 64,8% e ainda persiste uma segregação horizontal do mercado 

de trabalho que coloca as mulheres nas profissionais mais ligadas ao cuidado. 

A desigualdade salarial é uma realidade e as remunerações das mulheres estão cerca de 15,9% 

abaixo das remunerações auferidas por trabalhadores do sexo masculino. 

A taxa de desemprego entre as mulheres fixou-se nos 9,5% e a população feminina continua 

com uma grande vulnerabilidade à pobreza e à exclusão social. A taxa de risco de pobreza ou 

exclusão social nas mulheres é de 22,2% o que significa um ligeiro aumento +0.1 pp.  

 

1.2. A conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 
 

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa (CPR) consagra o direito à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar como um direito fundamental dos trabalhadores. 
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O Código do Trabalho assegura o direito a licença parental inicial, na parte que excede o 

período de gozo exclusivo da mãe e destinado à sua recuperação física do parto, e que pode 

ser repartida entre os pais ou mesmo parcialmente gozada em simultâneo por ambos (artigo 

40º).Licença de paternidade, alargada pela Lei número 120/2015, de 1 de Setembro (artigo 

43º do CT). A licença parental complementar, que pode ser utilizada por qualquer dos pais 

depois da licença parental inicial, nos termos previstos no artigo 51º. Licenças especiais para 

assistência a filho com doença crónica ou com deficiência, que podem ser utilizadas na 

sequência ou em alternativa à licença parental complementar (artigos 52º e 53º). 

O Código do Trabalho prevê ainda o direito de redução do tempo de trabalho até 5 horas por 

semana para prestar assistência a filho com menos de um ano e que seja portador de 

deficiência ou doença crónica (artigo 54º), bem como o direito ao chamado horário de 

trabalho flexível durante dois, três ou quatro anos, para atender às necessidades de filho até 

12 anos ou portador de deficiência ou doença crónica (artigo 56º). 

O direito de dispensa das trabalhadoras grávidas, grávidas, puérperas ou lactantes (que é 

extensível aos pais, em caso de aleitação) de algumas formas de organização do trabalho, 

como os regimes de adaptabilidade, de banco de horas e de horário concentrado (artigo 58º), 

bem como o direito de dispensa de trabalho suplementar (artigo 59º) e de trabalho noturno 

(artigo 60º). O Código do Trabalho determina ainda a possibilidade de praticar o contrato de 

trabalho a tempo parcial e o contrato de teletrabalho.  

Quem utiliza maioritariamente estas licenças são as mulheres que representam 54,7% das 

pessoas que prestam cuidados. Isto significa que são as mulheres que têm as interrupções de 

trabalho mais extensas com consequências ao nível da carreira contributiva e da posição no 

mercado de trabalho. 

Finalmente, do ponto de vista dos usos do tempo e no que refere ao tempo afeto ao trabalho 

pago as mulheres dedicam, por semana, à sua atividade profissional principal, 40 horas e 47 

minutos. O trabalho pago refere-se às atividades profissionais remuneradas exercidas no 

contexto do mercado de trabalho. Relativamente à organização do tempo de trabalho 

remunerado, o horário fixo é a forma predominante de organização dos tempos de trabalho, 

seguido do trabalho por turnos e ambos têm um impacto negativo na articulação do trabalho 

pago com a vida familiar e pessoal. Em relação ao trabalho não pago as mulheres gastam em 

média cerca de 3 horas e seis minutos nas tarefas domésticas e na prestação de cuidados as 

mulheres ocupam cerca de 3horas e 14 minutos por dia.  
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1.3. A conciliação na vida das mulheres participantes no projeto 
 

As mulheres valorizam muito a família mas valorizam também o trabalho como forma de 

realização pessoal e por isso mais do que as tensões que existem para conciliar o trabalho com 

a vida familiar e pessoal as narrativas realçam a importância do trabalho para a construção de 

uma identidade pessoal, o reforço da autonomia e a valorização das mulheres no seio da 

família e da comunidade. 

No que se refere ao uso real e quotidiano do tempo, as mulheres dizem passar em média, 

cerca de 29% do tempo, a realizar trabalho pago; 22% do tempo em tarefas do cuidado; 17% 

do tempo é dedicado ao trabalho não pago e apenas 12% do tempo é dedicado à vida pessoal. 

Dormir ocupa cerca de 19% do seu tempo. 

A crítica maior em relação a esta divisão do tempo prende-se com o trabalho não pago e em 

particular com o tempo despendido a realizar tarefas domésticas que muitas preferiam trocar 

por atividades de lazer e de caráter pessoal se tivessem mais rendimentos ou outro tipo de 

apoio que lhes permitisse externalizar algumas tarefas. 

Relativamente ao trabalho pago e apesar da maioria das participantes trabalharem a tempo 

completo as mulheres são chamadas a trabalhar em tempo considerado livre para dar 

resposta a solicitações diversas o que também é assinalado como um constrangimento à 

conciliação. 

Questionadas diretamente sobre se o trabalho pago teve implicações na sua vida pessoal e 

familiar algumas mulheres assumiram pensar que o trabalho as impedia de dedicar o tempo 

que gostariam à família e a maioria assinalou terem-se sentido demasiado cansadas depois do 

trabalho para fazer algumas das tarefas domésticas necessárias e/ou para usufruir da vida 

pessoal. 
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1. 4. Discrepâncias entre a vida real e a legislação sobre conciliação 
 

No que se refere às discrepâncias entre a vida real e a legislação as participantes reconhecem 

que existe uma tendência para que os/as trabalhadores/as estejam disponíveis para continuar 

a trabalhar fora do horário de trabalho e que nem sempre é fácil usufruir de medidas de 

flexibilização e outras relacionadas com a conciliação. 

Não sendo possível detalhar situações concretas, os dados revelam contudo, que as 

participantes reconhecem que existe uma tendência para que os/as trabalhadores/as estejam 

disponíveis para continuar a trabalhar fora do horário de trabalho e que nem sempre é fácil 

usufruir de medidas de flexibilização e outras relacionadas com a conciliação o que, segundo 

a literatura, se deve sobretudo a modelos de gestão convencionais e a uma diminuição da 

contratação coletiva e da capacidade negocial dos/as trabalhadores/as. 

Esta situação foi reforçada por diversas participantes e retomada em pelo menos uma das 

entrevistas individuais:  

 

“Eu acho que isto são tudo situações em que, embora exista proteção legal, na prática como 

não é aplicado e não é acompanhado pelas instâncias governamentais, acho que as pessoas 

se sentem um pouco perdidas porque têm sempre de colocar o trabalho em primeiro porque 

é ele que no fim do dia vai permitir que aquela família tenha sustentabilidade. Portanto eu 

acho importante que se existissem políticas que fossem operacionalizadas, mas bem, que 

existisse o devido acompanhamento, não punitivo mas de educação, de trabalhar para se 

alcançar algo melhor aí sim eu acho que faria todo o sentido e toda a diferença.” Isabel 
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1.5. A opinião dos stakeholders sobre a conciliação 
 

A agenda do encontro com os stakeholders começou pela apresentação do projeto REGAL e 

dos resultados preliminares da implementação do projeto. Tivemos a oportunidade de 

receber o feedback e comentários dos seguintes stakeholders: 

- Alto Comissariado para as Migrações (ACM) um Instituto Público. 

- Associação para o Planeamento da Família (APF). 

- Casa do Brasil de Lisboa (CBL) uma associação de Imigrantes. 

- Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) o mecanismo nacional para a 

igualdade de carácter público. 

- Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). 

- Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE) uma associação portuguesa sem 

fins lucrativos dedicada à problemática da Responsabilidade Social Empresarial. 

- Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) uma rede de organização de 

defesa dos direitos das mulheres. 

- União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) uma organização feminista. 

Os stakeholders realçam a importância da literacia dos direitos e a necessidade de capacitar 

as pessoas para o conhecimento e exercício do direito à conciliação  

O empoderamento das mulheres é visto como essencial para a construção de um 

conhecimento relevante para as pessoas.  

De referir ainda a necessidade de construir políticas públicas de base interseccional. 

Uma das sugestões concretas passa por sensibilizar o tecido empresarial para a importância 

do ODS 5 - Igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas. 

Na reflexão sobre conciliação é importante que as pessoas tenham tempo para refletir sobre 

os conceitos, os direitos e a própria vida e que as soluções de conciliação a aprofundar 

permitam em simultâneo aumentar o emprego e para tal é preciso pensar em medidas como 

a redução do horário de trabalho sem perda de remuneração. 
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2. A abordagem teórica e a metodologia 
 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores são 

fundamentais para enquadrar a arquitetura do projecto e o objetivo de contribuir assegurar a 

aplicação do princípio da igualdade no acesso a oportunidades no mercado de trabalho e ao 

tratamento no trabalho em toda a União Europeia. 

A nível metodológico o projeto REGAL segue a metodologia PARHCA que é a sigla da expressão 

em língua inglesa Participatory Action Human Rights and Capability Approach que foi 

desenvolvido durante o projeto RE-InVEST entre 2015 e 2019, do qual a EAPN Portugal foi 

parceira. 

A PAHRCA combina a participação e uma abordagem com base nos Direitos Humanos com a 

Teoria das Capacidades (Capability Approach) que se funda nos trabalhos de Amartya Sen e 

Martha Nussbaum, em particular a capacidade de aspirar/sonhar. 

Esta abordagem parte da reflexão sobre aquilo que as mulheres consideram importante 

alcançar na vida com um enfoque particular na procura de um equilíbrio entre a vida 

profissional, pessoal e familiar. A maneira como as mulheres negoceiam a conciliação depende 

dos seus recursos, de fatores de conversão, isto é, das condições que facilitam ou não a 

utilização dos recursos e ainda da motivação para fazer escolhas. 

O projeto procura ainda explorar o storytelling como ferramenta para reforçar a capacidade 

de pensar e exprimir as aspirações no grupo e co construir soluções para um maior bem-estar. 

 

2. 1 Recrutamento e facilitação 
 

A consciência de que o trabalho com grupos em situação de vulnerabilidade exige tempo para 

construir relações de confiança levou à procura, no universo de associados da EAPN Portugal, 

de uma entidade que pudesse assegurar as questões logísticas e apoiar a implementação do 

projecto. A escolha inicial foi a Associação Cultural Moinho da Juventude e o primeiro passo 

foi uma visita informal e a participação numa atividade do Sabura que permitiu ver a equipa 
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no terreno e o espaço comunitário que inicialmente se revelaram promissores. 

 

 

O Sabura é um projeto de desenvolvimento local e intervenção comunitária que dinamiza a 

economia local, valoriza o património cultural e artístico da comunidade e permitiu verificar 

in loco as condições para a acolher o projeto REGAL e facilitar o recrutamento das 

participantes. Durante uma tarde visitámos a comunidade, pequenos negócios informais e 

jantámos num estabelecimento onde músicos locais animam o espaço. 

Posteriormente reunimos com responsáveis da instituição para apresentar o projeto REGAL e 

acordámos na oportunidade de implementar o projeto naquela comunidade. Na altura o 

principal desafio identificado foi a constituição de um grupo de mulheres com disponibilidade 

para se manter disponível durante o tempo inicialmente pensado para a realização de vários 

focus groups. 

Numa sessão reunimos com um grupo de oito mulheres convidadas pela Associação Cultural 

Moinho da Juventude. Nesta reunião voltamos a identificar como um dos desafios principais 

a disponibilidade para reunir com regularidade um grupo de pessoas que não dispõe de muito 

tempo e identificámos um novo desafio que seria a maneira como aceder a informações e 

debater questões que são consideradas privadas e/ou íntimas. 

A estratégia desenhada seguiu as instruções inscritas em sede de candidatura no que se refere 

à realização dos focus groups. Cada participante na reunião ficou de convidar uma amiga para 

participar na primeira sessão. Dado que não conseguimos encontrar um horário comum 

durante a semana optámos por reunir uma vez por mês ao sábado. 

 

 

 



10 
 

2.2 Construir relações de confiança 
 

As sessões decorreram na sala multiusos da Associação Moinho da Juventude cuja equipa 

assegurava as refeições, a limpeza do espaço e o acolhimento das crianças enquanto as mães 

participavam nos focus groups. 

O processo de construção de relações de confiança teve início com a apresentação do projeto 

REGAL e a discussão de expectativas. Um grupo participativo depende das relações de 

confiança e empatia e procuramos na apresentação individual utilizar uma dinâmica para 

promover a identificação de características comuns entre os elementos do grupo. A dinâmica 

selecionada foi a do mapa-múndi em que cada mulher colocou um pin num mapa e descreveu 

uma viagem real ou projetada que permitiu não só a partilha e a consolidação do grupo mas 

apresentar o conceito de “aspirar” que está no cerne do projeto REGAL. 

As participantes preencheram ainda uma ficha de caraterização e assinaram um compromisso 

para dar alguma solenidade ao momento. A assinatura deste documento cumpriu duas 

funções ao ser por um lado um primeiro instrumento de recolha de dados e ao mesmo tempo 

uma maneira de empoderar as participantes e ajudá-las a sentir parte do projecto. 
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2.3 Capacitação 
 

Ainda no que se refere à capacitação do grupo promovemos a definição de conceitos através 

de uma dinâmica em que cada mulher apresentou dois objetos que escolhera para ilustrar os 

conceitos de família e de trabalho. Na roda de conversa que permitiu continuar a consolidação 

do grupo treinámos as competências de argumentação e articulação dos conceitos 

anteriormente definidos tentando que todas as mulheres sentissem segurança para expressar 

a sua opinião. 

Após esta sessão percebemos que não seria possível aprofundar a história de cada uma das 

mulheres sem primeiro manter a atividade de grupo por um lado pela difícil gestão de agendas 

mas também por causa da reserva em falar de si ou de opinar acerca da condição das mulheres 

e da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal com uma pessoa com quem tiveram 

um contacto reduzido.  

Noutra sessão começamos a construir uma narrativa em torno das experiências e perceções 

das participantes sobre a vida familiar e pessoal. Mais uma vez construímos instrumentos que 

nos permitiram recolher informação e estruturar as intervenções. Para registar as informações 

pedimos então às participantes para preencherem algumas fichas onde os conceitos (vida 

familiar e pessoal, trabalho não pago e trabalho pago) e os indicadores por nós propostos 

permitiram continuar a traçar o perfil da conciliação possível para mulheres em situação de 

vulnerabilidade. 
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2.4 Investigação  
 

No sentido de recolher o maior número de dados sobre o uso do tempo e assim podermos 

desenhar um retrato verosímil do quotidiano de uma mulher em situação de vulnerabilidade 

e começar a preparar a partilha das aspirações optamos por uma estratégia visual e pedimos 

às participantes para desenhar em dois círculos a distribuição do tempo real e a distribuição 

do tempo ideal. 

A opção por pedir que desenham-se a distribuição do tempo ideal permitiu perceber quais as 

aspirações das participantes no que se ao uso do tempo. 
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2.5 Os resultados possíveis  
 

A explosão da pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) interrompeu os trabalhos no terreno e após 

o Presidente da República decretar o estado de emergência foi determinado o confinamento 

obrigatório, diversas restrições à circulação na via pública e o encerramento das escolas. 

A emergência sanitária e económica atingiu o nosso grupo de maneira particular na medida 

em que para além dos impactos individuais nos quotidianos das participantes, a própria 

Associação Cultural Moinho da Juventude entrou na linha da frente da resposta à pandemia 

promovendo o apoio alimentar às pessoas da comunidade que tiveram perdas significativas, 

e em alguns casos totais, de rendimentos. 

A impossibilidade de continuar a atividade com as participantes levou-nos a avançar com o 

contacto com os stakeholders para apresentação e debate dos resultados preliminares do 

projeto. O encontro realizado com recurso a uma plataforma digital permitiu-nos perceber a 

riqueza dos dados já recolhidos e obter inputs necessários. 

O hiato temporal prolongado, o desgaste emocional e a manutenção de diversas restrições 

por causa da pandemia obrigaram a reconfigurar a investigação.  

Com o apoio da Associação Cultural Moinho da Juventude conseguimos estabelecer o 

contacto à distância com algumas participantes e realizamos quatro entrevistas com recurso 

a uma plataforma digital onde tentamos aprofundar alguns tópicos e sobretudo obter mais 

algum dados sobre as aspirações das mulheres no que se refere à articulação entre a vida 

pessoal e a vida profissional. 

O que as Mulheres dizem é o resultado do trabalho realizado em grupo, das entrevistas e do 

confronto com a literatura. O nome das participantes é fictício e estes são os contributos 

possíveis para um retrato das aspirações das mulheres sobre o equilíbrio entre a vida 

profissional, familiar e pessoal. 
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3. O que as Mulheres dizem – histórias de aspirações  
 

3.1 Um retrato inicial 
 

A média de idade das mulheres que participaram é de trinta e nove anos sendo que a mais 

nova tem vinte e um anos de idade e a de maior idade setenta anos. 

Oito mulheres são naturais de Cabo Verde, sete de Portugal, uma da Guiné Bissau e uma do 

Brasil sendo que onze tem nacionalidade portuguesa, três a nacionalidade cabo-verdiana, 

uma guineense e uma brasileira. 

Relativamente ao nível de escolaridade uma mulher não forneceu informação face à sua 

situação, seis indicaram ter o ensino secundário, nove assinalaram frequência universitária e 

apenas uma indicou saber ler e escrever apesar de não possuir nenhum nível de escolaridade 

formal. 

No que se refere à situação face ao emprego uma mulher indicou estar reformada, outra 

mulher encontrava-se em situação de desemprego e as restantes estavam empregadas. 

A profissão/ocupação que três mulheres afirmaram desempenhar é a de mediadora 

sociocultural junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, duas são auxiliares de educação, 

uma é ama, uma é psicóloga, uma é documentalista, outra identifica-se como técnica de 

prospeção empresarial, outra é rececionista, uma mulher é auxiliar de geriatria, outra 

monitora de ocupação de tempos livres, outra socióloga e uma mulher é ajudante de cozinha. 

Ao nível da composição do agregado doméstico seis mulheres vivem em agregados de três 

pessoas, cinco mulheres em agregados de duas pessoas, duas em agregados de seis pessoas, 

duas em agregados de quatro pessoas e ainda duas mulheres vivem sozinhas. A maioria dos 

agregados é composta pelas mulheres e pelos seus filhos/as sendo que uma mulher vive com 

três tios/tias, uma mulher vive com os pais, uma mulher vive com a mãe e a filha. 

Quatro mulheres não têm filhos/as, oito mulheres têm apenas um filho/a, três mulheres têm 

dois filhos/as, uma mulher cinco filhos/as e outra sete filhos/as. 

Nem todas as mães indicaram a idade dos filhos/as mas alguns/as são bebés e outros/as 

jovens adultos/as tendo a criança mais pequena catorze meses e a pessoa mais velha trinta e 

um anos de idade. Também não sabemos a idade de pais, mães e tios/as que vivem nos 

agregados mas em alguns casos sabemos que são pessoas a quem as mulheres do grupo 

prestam cuidados. 
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3.2 A história em dois tempos 
 
 

A história da Patrícia 
 

Patrícia é uma mulher de 55 anos, natural de Cabo-verde, que completou o ensino secundário 
e trabalha como ama numa creche familiar. Patrícia é casada e tem cinco filhos. Quando lhe 
pedimos para desenhar a maneira como concilia num dia todas as dimensões da sua vida 
percebemos que um quarto do seu tempo é dedicado a tarefas não pagas e que metade do 
seu dia é repartido entre o trabalho pago, o trabalho do cuidado e que só a menor fatia do dia 
é reservada ao desenvolvimento de atividades e interesses pessoais. 

 

Gráfico 1a – Tempo Real 

 

 

 
Com pouco tempo para se dedicar a si, sonhar e aspirar a uma vida diferente, ou pelo menos 
na redistribuição do uso do tempo, não é frequente. Desafiada a recriar o seu dia é visível a 
vontade de manter os níveis de participação no mercado de trabalho mas poder disfrutar mais 
da família e de tempo para si. 
 
 

 
Gráfico 1b – Tempo Ideal  
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A história da Alexandra 
 
Alexandra é uma mulher de 32 anos que veio de Portimão para Lisboa. Frequentou o ensino 
superior e trabalha com pessoas idosas como monitora de ocupação dos tempos livres. É 
solteira e não tem filhos.  
A fraca intensidade e o salário baixo permitem que durma grande parte do dia. O trabalho 
pago apenas ocupa 15 % do seu dia, mais ao menos o mesmo tempo que dedica ao trabalho 
não pago. Mesmo assim dedica algum tempo à vida familiar e no pouco tempo que dedica à 
sua vida pessoal aceitou participar no projecto REGAL. 

 
Gráfico 2a – Tempo Real 

 

 

 

Com o entusiamo com que reformula a distribuição do tempo indicia que provavelmente 
passa mais tempo dedicada à vida pessoal e menos tempo a dormir. A independência e a 
irreverência são caraterísticas que aparente e que se traduzem no deseja de trabalhar mais 
horas e redistribuir o seu dia de modo a que o novo padrão de sono pode até vir a ser 
insuficiente do ponto de vista do bem-estar. 

 
 

Gráfico 2b – Tempo Ideal  
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A história da Isabel 

 
Isabel é uma mulher de 38 anos, natural de S. Jorge de Arroios em Lisboa. Frequentou 
o ensino superior e trabalha com técnica de prospeção empresarial procurando fazer 
o match entre as necessidades das empresas e as capacidades das pessoas que apoia 
na procura de trabalho. 
É solteira e vive com a filha de 11 anos o que obriga a uma gestão muito equilibrada 
do tempo de trabalho pago e não pago para assegurar que ainda consegue estar 
presente para a família e dedicar algum tempo aos seus interesses. 

 

Gráfico 3a – Tempo Real Isabel 

 

 

 

A capacidade de sonhar existe e para a Isabel a aspiração é voltar a estudar. A solução é 
utópica uma vez que não é possível eliminar o trabalho não pago mas o desafio para encontrar 
soluções que permitam externalizar algumas tarefas domésticas ou compensar as mulheres 
pelo tempo despendido nestas atividades será tido em conta nas recomendações. 

 

Gráfico 3b – Tempo Ideal Isabel 
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A história da Sónia 

 
Sónia é uma mulher de 41 anos, natural de Cabo Verde. É solteira, vive com o filho pequeno. 
Frequentou o ensino superior mas está desempregada. De entre as diferentes experiências 
profissionais já trabalhou como administrativa, em atendimento ao balcão, foi caixa e 
trabalhou na restauração. 
Dedica grande parte do tempo a procurar trabalho e a situação vulnerável em que se encontra 
não permite descansar o suficiente. A vida familiar ocupa parte significativa do seu dia. 

 
Gráfico 4a – Tempo Real 

 

 

 

 

Tal como a Isabel sonha com uma vida livre de tarefas domésticas, com mais tempo para a 
família mas sobretudo com uma atividade profissional que a realize e permita aspirar a outra 
gestão do tempo com menos preocupações. 

 

Gráfico 4b – Tempo Ideal 
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A história da Ana 
 

Ana é uma mulher de 37 anos, natural do Brasil. É casada e vive com o marido e a filha que 
ainda não tem dois anos. A Ana é socióloga e investigadora. Conhece as discriminações e tem 
trabalhado com populações vulneráveis. 
Atualmente está desempregada mas mantem a atividade de investigação e intervenção social. 
Dedica grande parte do tempo a atividades que deviam ser pagas o que é uma denúncia da 
precariedade das carreias académicas e de investigação. 

 
Gráfico 5a – Tempo Real  

 

 

 

 
A vida familiar ocupa parte significativa do seu dia mas o objetivo é voltar ao trabalho pago de 
maneira mais equilibrada e aumentar o tempo para se dedicar a si e a atividades significativas 
para a sua vida pessoal. 

 

Gráfico 5b – Tempo Ideal 
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A história da Helena 
 

Helena é uma mulher de 43 anos, natural de Cabo Verde. É solteira, tem duas filhas e vive com 
uma das filhas e a neta.  
A Helena é mediadora no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e aposta na formação como 
maneira de progredir no mercado de trabalho mas também como forma de realização pessoal. 
O percurso migratório obrigou a um período de afastamento das filhas que foi doloroso mas 
permitiu encontrar estratégias de superação. A conciliação exige estratégia e a definição de 
prioridades. 

 
Gráfico 6a – Tempo Real  

 

 

 

A aspiração é poder dedicar mais tempo ao trabalho pago e ao autocuidado que dependem 
de uma maior independência e autonomia da família. O trabalho doméstico é outra das 
atividades que deverá ser reduzida num quotidiano ideal. 

 

Gráfico 6b – Tempo Ideal 
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A história da Catarina 

 

Catarina é uma mulher de 33 anos, natural de Cabo Verde. É solteira mas vive com os tios num 
agregado familiar composto por quatro pessoas. Também é mediadora no Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. 
A dimensão profissional tem um significado particular na sua autonomia e independência pese 
embora dedique bastante tempo à vida familiar. 

 

Gráfico 7a – Tempo Real 

 

 

 

A aspiração é reduzir a intensidade do trabalho para poder dedicar mais tempo à vida pessoal 
e ao autocuidado sem abandonar as responsabilidades laborais nem o cuidado com a família.  

 

Gráfico 7b – Tempo Ideal  
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A história da Sandra 

 

Sandra é uma mulher de 33 anos, natural da Guiné-Bissau. É solteira e vive com a filha pois o 
companheiro emigrou para França para trabalhar.  
A Sandra é ajudante de cozinha e como muitas das mulheres com que falámos ocupa cerca de 
40% do seu tempo com trabalho pago e descansa pouco dado o investimento acumulado na 
vida familiar e no trabalho não pago. 

 

Gráfico 8a – Tempo Real 

 

 

 

Gráfico 8b – Tempo Ideal 

 

Também para Sandra a aspiração é reduzir a intensidade do trabalho e a sua escolha é poder 

dedicar mais tempo à vida familiar mas mais uma vez sem deixar o mercado de trabalho. 
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A história da Paula 

 

Paula é uma mulher de 32 anos, natural de Lisboa. Vive em união de facto com o companheiro 
e o filho de ambos. A Paula é psicóloga e trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade 
e em projetos de empregabilidade.  
As estratégias de conciliação permitem uma gestão equilibrada do quotidiano onde embora 
com menor duração não abdica de tempo para a sua vida pessoal. 

 

Gráfico 9a – Tempo Real 

 

 

 

Talvez porque o apelo à capacidade de sonhar e aspirar inspire à melhoria contínua e à 
experimentação a Paula não sonhe com mudanças radicais mas com mais tempo para dedicar 
à sua vida pessoal. 
 

Gráfico 9b – Tempo Ideal 

 

 

 

 

 

Trabalho 
pago 
25%

Vida 
Pessoal 

16%Vida 
Familiar

17%

Trabalho 
não pago

17%

Dormir
25% Trabalho pago

Vida Pessoal

Vida Familiar

Trabalho não
pago

Dormir

Trabalho pago 
20%

Vida Pessoal 
30%

Vida Familiar
15%

Trabalho não 
pago
15%

Dormir
20%

Trabalho pago

Vida Pessoal

Vida Familiar

Trabalho não pago

Dormir



24 
 

 

A história da Elisabete 

 
Elisabete é uma mulher de 35 anos, natural de Lisboa. Solteira, sem filhos, vive com o 
namorado. Tem formação universitária como documentalista mas é técnica de intervenção 
social.  
A gestão do tempo indicia a necessidade de uma melhor estratégia de conciliação que 
permitem dedicar mais tempo ao autocuidado. 

 

Gráfico 10a – Tempo Real 

 

 

 

 
Contudo, a escolha de Elisabete é ter mais tempo para o trabalho pago e para a vida pessoal 
escolhendo por isso juntar-se as participantes que reclama mais apoio para poderem reduzir 
o número de horas dedicadas ao trabalho não pago. 

 
Gráfico 10b – Tempo Ideal  

 

 

 

 

 

Trabalho 
pago 
25%

Vida 
Pessoal 

20%

Vida 
Familiar

20%

Trabalho 
não pago

25%

Dormir
10% Trabalho pago

Vida Pessoal

Vida Familiar

Trabalho não
pago

Dormir

Trabalho 
pago 
30%

Vida 
Pessoal 

30%

Vida 
Familiar

20%

Trabalho 
não pago

10%

Dormir
10% Trabalho pago

Vida Pessoal

Vida Familiar

Trabalho não
pago

Dormir



25 
 

3.3 Discurso Direto 
 

3.3.1 Paula 
 

“Foi difícil no sentido em que eu fiquei os cinco meses em casa, e até aí foi super tranquilo, e 

mesmo durante a fase da gravidez, a preparação para a minha saída foi tudo super pacífico. 

Da parte do meu companheiro foi mais difícil porque também coincidiu com o período em que 

ele mudou de trabalho e por tanto tinha mais compromissos e maiores responsabilidades com 

a entidade que estava a deixar e entretanto começou simultaneamente a assumir as novas 

funções e portanto foi uma altura complicada.” Paula 

 

Ao falar sobre a sua experiência e sobre o exercício do direito à licença de parentalidade Paula 

diz-nos que o momento em que quando os casais são pais pela primeira vez é um momento 

de ajuste que pode ser difícil De destacar também como nem sempre é possível usufruir dos 

direitos em momentos mais vulneráveis como o início de atividade profissional. 

 

“Claro que o papel de mãe e as questões associadas à maternidade são importantes mas 

também era importante a minha dimensão profissional e que ela pudesse voltar ao mais 

normal possível. E portanto ter voltado ao horário regular foi também um momento 

importante para mim.” Paula 

 

Paula diz-nos também que a maternidade e a dedicação à vida familiar não elimina a vontade 

de permanecer no mercado de trabalho e até de evoluir numa carreira profissional. 

 

“Sim, sim, o alargamento dos horários das creches e que isso não implique um aumento do 

custo. Existem creches e respostas sociais que podiam receber crianças e recebem a partir das 

6h ou 7h horas da manha e até às 7h ou 8h da noite só que esse horário implica um pagamento 

superior e a esmagadora maioria das famílias e das mulheres não conseguem suportar. Para 

além do número de vagas. É uma complicação.” 

 

“Não é pelo simples fato das mulheres terem filhos que isso devia constituir um obstáculo 

para terem acesso ao mercado de trabalho. Acho que a resposta social/educativa devia ser 
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gratuita e tivesse um horário que fizesse face àquilo que é a real necessidade das mulheres 

em relação ao mercado de trabalho. É uma responsabilidade iminentemente pública.” Paula 

 

Nestes dois trechos percebemos a importância dos serviços públicos gratuitos ou a preços 

controlados para a manutenção das mulheres no mercado de trabalho. 

 

“Penso que a situação deve ser a mesma no sentido em que se a família não pode as pessoas 

mais idosas têm de ter alguma resposta. Aqui no bairro é evidente existem muitos idosos em 

situação de isolamento que se não fossem alguns recursos que conseguimos mobilizar e 

projetos que temos em execução durante o período de confinamento teria sido terrível. Como 

é que estes idosos teriam tido acesso à alimentação, à medicamentação, ter o mínimo de 

contacto com alguém, fosse quem fosse. É uma necessidade muito real.” Paula 

 

Reforçada pela situação de emergência social que vivemos Paula fala sobre a importância de 

outros serviços de apoio a pessoas idosas ou outras pessoas dependentes para a manutenção 

das mulheres no mercado de trabalho. 

 

“A formação profissional financiada para desempregados até prevê a comparticipação e por 

vezes a totalidade do pagamento da creche ou da resposta social de acolhimento onde a 

criança está precisamente já para que as mães que têm os filhos a cargo poderem participar 

em formação profissionalizante, o que eu acho que é uma grande mais-valia. A grande 

dificuldade das mulheres é conseguir respostas onde integrar os filhos e portanto voltamos 

ao problema de sempre que é não haver resposta suficiente disponível em tempo útil para as 

necessidades das mulheres neste sentido.” Paula 

 

Neste trecho é visível a importância de redesenhar e redimensionar algumas das respostas 

que existem uma vez que não dão resposta efetiva às necessidades das mulheres em situação 

de vulnerabiliadde.  

 

“Sinto que é um trabalho muito stressante na esmagadora maioria dos dias e que acaba por 

influir direta ou indiretamente naquilo que é a minha dinâmica familiar e para o impedir que 

o faça com maior dano implica um investimento muito grande para tentar delimitar aquilo 
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que é o âmbito pessoal daquilo que é o contexto profissional e os limites entre os dois; e o 

que é que são os meus problemas ou dificuldades do meu trabalho e os problemas ou 

dificuldades da dinâmica familiar não é fácil, é muito exigente.” Paula 

 

A importância de aprofundar as políticas públicas de emprego e de prestação social é flagrante 

quando percebemos os desafios reais na conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal. 

 

“Claro continuar a investir em projetos como este que ajudem a comunidade e as mulheres a 

refletir sobre estas questões da maternidade, da vida familiar, da conciliação com a vida 

profissional e a ter um sentido mais crítico e ativo nestas questões que como falávamos à 

pouco muitas vezes e sem querer podemos ser nós mulheres a perpetuar determinados tipos 

de práticas por não conseguirmos adotar um sentido crítico face à nossa situação e como nos 

sentimos bem. Por isso acho que é um tema que é muito importante continuar a ser falado, 

aprofundado e envolver as mulheres e os homens nestas questões. Portanto acho que foi 

muito útil!” Paula 

 

Um último comentário vem reforçar a utilidade do projeto e a importância de aumentar o 

debate e o conhecimento sobre a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

 

3.3.2 Elisabete 
 

“No passado, principalmente quando eu ainda vivia em casa dos meus pais, fazia muitas horas 

para além do horário normal, levava trabalho para casa e obviamente que esta separação 

entre a vida pessoal não era assim tão grande como isso. Mas quando fui morar com o meu 

companheiro as coisas alteraram-se até porque tivemos de fazer aqui uma negociação para 

eu não ficar no trabalho até às 9h da noite e então consegui aqui manter um maior equilíbrio. 

Obviamente que nem sempre isso é possível mas está muito melhor do que era antes sem 

dúvida. E faço mesmo questão de manter, de dividir a vida pessoal da vida profissional e ter 

arranjado um telemóvel mesmo só para a parte profissional foi um grande alívio digamos 

assim, mesmo psicológico porque quando saio do trabalho desligo e sei que a partir daquele 
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momento e até eu regressar novamente ao trabalho não tenho que me preocupar com 

questões profissionais.” Elisabete 

 

Elisabete como muitas participantes sempre teve jornadas de trabalho longas e procurou por 

iniciativa própria, estratégias de conciliação a partir do momento em que iniciou a 

conjugalidade. Medidas simples e criativas como o uso de um telefone dedicado ao trabalho 

que não deviam depender apenas da iniciativa das/os trabalhadoras/es. 

 

“Também existe, e esta questão que a pandemia veio ainda agravar mais o facto do fecho das 

creches, jardins-de-infância, ATL’s em que a primeira referência de contacto é quase sempre 

a mãe, então é quase sempre a mãe que tem de faltar ao trabalho, ficar em isolamento 

profilático com os filhos e obviamente que isso tem acaba por também criar outra 

desigualdade relativamente aos pais. Porque sabemos bem que muitas vezes as questões da 

educação e mesmo do apoio e do controle familiar recaem sobre as mulheres. E a pandemia 

veio agravar ainda mais porque estando em isolamento profilático obviamente estás a faltar 

ao trabalho, obviamente estás a receber menos, estas a ter faltas e a presar de serem 

justificadas, no final do mês recebes menos por isso. Por isso estamos a falar de um fosso 

salarial entre homens e mulheres que com esta pandemia ainda se vai agravar mais.” Elisabete 

 

A emergência colocou os problemas sociais sob uma lupa e muitas vezes sob uma lente de 

género que Elisabete usa na sua reflexão. 

 

“Mas é falar do género a partir de uma perspetiva intersecional, ou seja, olhar para as 

questões da raça, raça enquanto construção social, olhando para as questões da classe social 

e olhando para as questões da identidade de género. Ou seja não pensarmos que, como 

muitas vezes quando eu vejo notícias da desigualdade e há pouco tempo surgiu a notícia de 

que a partir de novembro, as mulheres na Europa estão a praticamente a trabalhar de graça 

até ao final do ano. E eu pergunto-me que tipo de salários eles estão a falar? Não estão a falar 

certamente de mulheres que têm quatro, cinco empregos de cerca de duas horas cada e que 

levam para casa pouco mais de 500 euros estando a trabalhar em quatro, cinco sítios 

simultaneamente. Provavelmente não estão a falar destas mulheres. Provavelmente também 

não estão a falar de mulheres que estão indocumentadas, que não têm documentação e 
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portanto não têm descontos na segurança social e não são contabilizadas enquanto 

trabalhadoras.” Elisabete 

 

Este trecho demonstra a profundidade de análise e a multidimensionalidade das questões 

relacionadas com a pobreza e a vulnerabilidade que se exige ao falar da conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal. 

 

“Eu penso que esse trabalho com as empresas a nível da sensibilização dos direitos humanos, 

dos direitos laborais das pessoas com especial enfoque na igualdade de género mas também 

com especial enfoque nas questões da interculturalidade e na importância da diversidade nos 

locais de trabalho. E para além disso considero também importante acho bem que se façam 

dentro das empresas, que se façam atividades digamos assim em que as próprias instituições 

do Estado possam ter esse papel na realização dessas atividades, nas parcerias com essas 

empresas.” Elisabete 

 

Mais uma vez as participantes destacam a necessidade de intervenção pública e sensibilização 

das entidades patronais para que as mulheres em situação de vulnerabilidade possam 

equilibrar a vida familiar e pessoal com a participação no mercado de trabalho. 

 

“Eu acho que os focus groups que nós fizemos, apesar de não termos completado vieram a 

confirmar isso mesmo. Despender um sábado, só mesmo para vir e porque acreditam de facto 

que falar sobre essas questões, debater essas questões e encontrar soluções para algumas 

das problemáticas é extremamente importante não só para nós mas também para outras 

mulheres que infelizmente não conseguem este tempo. Só este facto e este projecto veio a 

demonstrar exatamente isso, que existe esta vontade de trabalhar estas questões e que as 

mulheres estão disponíveis para isso.” Elisabete 

 

Mais uma vez o papel do projeto REGAL na construção de um espaço seguro, de reflexão que 

permitiu ouvir a voz das mulheres e debater as soluções que vão para além das suas 

necessidades individuais e procuram contribuir para a sociedade como um todo. 
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3.3.3 Isabel 
 

“Terminei a minha licenciatura. Na altura ainda não trabalhava na área, trabalhava em 

restauração, era gestora numa Pizaria. Surgiu a possibilidade de passar para área indo para 

um gabinete de empregabilidade onde ainda estou. Entrei com outras funções mas foi o meu 

primeiro trabalho e saltei para a área profissional. No início para além de conciliar o trabalha 

com a vida pessoal, sair de um trabalho e entrar no outro, ainda coloquei a carta pelo meio. 

Foi uma altura mais conturbada porque aí tinha de ter um rigor, uma disciplina que se não 

cumprisse milimetricamente não iria conseguir.” Isabel 

 

A conciliação é um desafio e o equilíbrio muitas vezes é difícil de alcançar. 

 

“Eu nunca dei espaço a nenhuma entidade patronal. Eu sou como sou. Eu sou muito frontal e 

sei os meus direitos e também gosto muito da minha área de trabalho exatamente por isso. 

Para poder informar os candidatos sobre os seus deveres mas acima de tudo sobre os seus 

direitos. Eu tive licença de maternidade. Usufrui dos seis meses. Regressei e tive um ano de 

aleitamento mas ainda continuei com o período de aleitamento até a Tânia ter dezoito meses 

em que tinha de levar a declaração.” Isabel 

 

A assertividade individual da Isabel tem permitido ultrapassar vários obstáculos e exercer os 

seus direitos.  

 

“Acho que é lembrar novamente que trabalham com pessoas. Aquilo que eu sinto é que 

grande parte das empresas e instituições neste momento esquecem.se que trabalham com 

pessoas. Porque esquecem-se que as pessoas ficam doentes, que as pessoas têm filhos. Que 

as pessoas têm o direito de usufruir do seu período de férias. Esquecem-se! E o trabalhador é 

visto como uma máquina que tem que estar disponível durante o horário de trabalho mas 

também fora do horário de trabalho pelo menos é muito essa a sensação que eu tenho.” Isabel 

 

Esta imagem realça a importância de uma maior intervenção junto das entidades patronais e 

a necessidade de sensibilização. 
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“Eu acho que isto são tudo situações em que, embora exista proteção legal, na prática como 

não é aplicado e não é acompanhado pelas instâncias governamentais, acho que as pessoas 

se sentem um pouco perdidas porque têm sempre de colocar o trabalho em primeiro porque 

é ele que no fim do dia vai permitir que aquela família tenha sustentabilidade. Portanto eu 

acho importante que se existissem políticas que fossem operacionalizadas, mas bem, que 

existisse o devido acompanhamento, não punitivo mas de educação, de trabalhar para se 

alcançar algo melhor aí sim eu acho que faria todo o sentido e toda a diferença.” Isabel 

 

Mais uma vez a importância de apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade no exercício 

do direito à conciliação e a sinalização das discrepâncias entre a lei e a vida real. 

 

“Aquilo que eu mais vejo e falo por experiencia própria é a vontade de muitas pessoas 

quererem prosseguir os estudos e não ser possível. Eu sei que é uma qualidade diferente mas 

o ensino superior acarreta um valor diferentes mas as propinas que temos de pagar são de tal 

forma que por mais que se queira não se consegue e aí liga-se ao conciliar porque a carga 

horária e o ensino superior ainda está muito pensado para quem não faz mais nada e se a 

pessoa para já é mãe, é pai, tem a sua casa, tem o seu trabalho significa que das vinte e quatro 

horas de um dia se calhar dezoito ou dezanove já estão ocupadas. “ Isabel 

Os baixos rendimentos e os horários das formações disponíveis impossibilitam a realização de 

muitos sonhos ao mesmo tempo que impedem o acesso a ferramentas realmente importantes 

para melhorar o posicionamento das mulheres no mercado de trabalho. 

“Eu acho que foi muito positivo. Primeiro para nós tomarmos consciência daquilo que é a 

nossa trajetória de vida. Porque eu acho que durante o nosso dia-a-dia nós não paramos, nós 

não avaliamos aquilo que são todas as metas que fomos alcançando, tudo aquilo que são as 

coisas boas que já temos, tudo aquilo que é o nosso potencial e depois projetar para a frente. 

E o estar ali e estar a ouvir das outras colegas, as suas dificuldades, como é que elas 

alcançaram aquilo que também têm, como é que travaram cada uma das suas lutas acaba por 

nos dar assim um alento.” Isabel  

“E acho que muitas das pessoas que neste momento vão vivendo as suas vidas, estão sem 

alento, porque não têm essa indicação e esqueceram-se de que se falarem, se derem a 

conhecer aquilo que são os seus desejos, isso pode vir a ter um resultado futuro. Como não 
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são ouvidas, ninguém lhes pergunta, ninguém quer saber a pessoa vai vivendo apenas, vai 

respirando.” Isabel 

 

Estes trechos reforçam a importância que o projeto REGAL teve para as participantes e 

validam a metodologia usada como forma de capacitação das pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 

3.3.4 Helena 
 

“Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu creio que para mim eu sinto isso foi muito corajoso 

libertar-me, ter a coragem de dizer que apesar disto, e de isto ser bom, isso não me faz feliz e 

eu vou-me embora. E recomeçar do zero. E é por isso naquela altura tinha escolhido aquele 

símbolo da chave por ter conseguido sair de casa e ter a minha própria casa com as minhas 

filhas.” Helena 

 

As famílias monoparentais são na sua maioria lideradas por mulheres que têm de assegurar a 

subsistência e as necessidades emocionais e sociais da família. 

“Essa perda de emprego veio de um comportamento racista de uma chefe com quem tive um 

confronto. Eu sempre fui assim, e tenho até ultimamente, não sei se é da idade ou o quê, mas 

tenho tentado refrear esse impulso em mim de confrontar assim o racismo, porque também 

me prejudicou muito em alguns aspetos. O começo foi assim, perdi o emprego porque no 

meio de tantas funcionárias que sofriam aquilo, eu sou daquelas que ia para a linha da frente 

e discutia a situação.” 

 

A importância da interseccionalidade para compreender as vulnerabilidades e enfrentar as 

discriminações esta muito presente neste episódio da vida de Helena 

 

“Mas eu aproveitei aquela oportunidade tomei a carta para o fundo de desemprego, receber 

subsídio e inscrever-me naqueles cursos que estavam a surgir de novas oportunidades e foi 

assim também que começou o meu regresso para a escola. Então inscrevi-me num curso 

profissional de auxiliar de ação educativa que na altura também dava equivalência ao 9.º ano, 

embora tenha feito o 9.º ano em Cabo Verde anteriormente, mas como a equivalência não foi 
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igual, então precisava também de concluir esse nível e foi a partir daí que eu comecei a estudar 

outra vez.” Helena 

 

A resiliência de Helena mostra como a formação e o ensino são fundamentais para a criação 

de oportunidades no mercado de trabalho. 

 

“Desde que cheguei cá em Portugal, eu via muitas mulheres a fazerem trabalhos que eu gosto 

mas não como atividade profissional, eu sempre quis fugir, e penso que lá no fundo é um dos 

motivos de querer estar sempre a estudar é isso. Porque eu não tinha muitas referências aqui 

de trabalho. Mulheres que eu conheço que estão cá vinte e trinta anos a trabalharem de 

manhã à noite e não terem um rendimento que permita acompanhar a família. Eu não queria 

essa vida para mim. Eu tinha poucas referências. Eu não tinha alguém com quem eu pudesse 

ir a um banco e dizer esta pessoa percebe.” Helena  

 

A importância da representatividade e das referências para possibilitar a escolha de caminhos 

melhores que os trilhados por outras mulheres em situação de maior vulnerabilidade é 

também um alerta importante  

 

“Mesmo se dorme, quando dorme porque tem mesmo de dormir nem que seja quatro horas, 

a pessoa está constantemente a trabalhar e isso passa-se no fundo com a maioria das 

mulheres, não acontece com os homens tanto quanto acontece com as mulheres. Então eu 

acho que pelo menos e é uma expressão ter um salário por isso já era muito bom. Primeiro 

possibilitava maior rendimento e impedia de terem que trabalhar tanto e talvez esse tempo 

seria dedicado à realização dos próprios sonhos que nem sempre têm de ser com ter mais 

estudos mas às vezes as mulheres têm outros sonhos e que não realizam porque estão 

ocupadas a sustentar as famílias. Então isso seria uma das medidas que se eu pudesse eu 

implementava.” Helena  

 

A solidariedade e a criatividade são dois fatores importantes para encontrar soluções para um 

maior equilíbrio entre o trabalho, a família e a vida pessoal. Um salário para o trabalho 

doméstico é um assunto a debater mas revela a importância do nível de rendimentos e do uso 

do tempo para as mulheres em situação de vulnerabilidade. 
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4. Conclusões  
 
A realidade vivida e as reflexões elaboradas pelas mulheres que possibilitaram a 

implementação do projeto REGAL em Portugal demonstraram que, apesar dos desafios que 

existem as mulheres em situação de vulnerabilidade procuram utilizar os recursos disponíveis 

para articular a vida profissional com a vida familiar e pessoal. 

Quando não têm recursos económicos para aceder a serviços ou respostas públicas ou de 

mercado mobilizam redes comunitárias e procuram apoios locais para poderem manter-se no 

mercado de trabalho. 

A esfera do trabalho é valorizada mesmo quando o emprego não é o ideal e impede a 

realização de outras atividades quer pelos horários longos ou horários atípicos, quer sobretudo 

pelos baixos rendimentos. 

A vida familiar é igualmente valorizada no entanto quando entramos na esfera privada é o 

trabalho não pago que mais ocupa as mulheres e contribui para a falta de tempo para a 

realização pessoal. A maternidade e os cuidados com pessoas dependentes são 

responsabilidades que assumem, muitas vezes sem parceiro, e que prolongam as jornadas 

diárias. 

As participantes da nossa pesquisa não têm rendimentos para investir na sua formação nem 

em atividades de lazer e ou de desenvolvimento pessoal que lhes permitam potenciar as suas 

competências para o mercado de trabalho nem reforçar as suas oportunidades de dedicar mais 

recursos à família. 

As longas rotinas diárias, as preocupações económicas e as reduzidas horas de descanso não 

propiciam um ambiente favorável à reflexão crítica sobre direitos nem favorecem a capacidade 

de aspirar a melhores condições de vida. 

A oportunidade criada pela realização dos focus groups teve um impacto na tomada de 

consciência das discriminações comuns sofridas pelas mulheres e em particular pelas 

mulheres em situação de vulnerabilidade. E este é um dos aspetos valorizados pelas mulheres 

e pelos stakeholders que é importante realçar, a valorização do projeto REGAL pelos espaços 

de reflexão que proporcionou às mulheres que valorizaram ser interpeladas e o 

reconhecimento da sua experiência enquanto pessoas portadoras de um conhecimento 

específico. 
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O debate despertou também a necessidade de questionar as políticas públicas e o 

investimento que é feito nas mulheres e nas famílias. A compreensão de que o Estado tem um 

papel na promoção do seu bem-estar e que é preciso incentivar a responsabilidade social das 

empresas estimulou a vontade de conhecer mais sobre o pepel que também as instituições 

europeias podem ter na construção de uma sociedade mais inclusiva e capaz de ouvir e 

dialogar com as mulheres para construir uma política social mais justa e promotora da 

igualdade de género. 

Partilhar desejos ou aspirações pessoais exige mais tempo e um clima social menos incerto e 

perturbador do que o estado de emergência que vivemos permite. No entanto foi possível 

consensualizar algumas propostas que facilitam a conciliação entre a vida profissional, familiar 

e pessoal. 

Em primeiro lugar uma forte aposta na capacitação das mulheres para o conhecimento dos 

seus direitos laborais e das medidas específicas de conciliação. 

Como não basta conhecer os direitos é preciso que exista um clima favorável para o seu 

exercício pelo que uma segunda proposta passa pela sensibilização das entidades patronais 

para a importância da conciliação enquanto instrumento de motivação das/ao 

trabalhadoras/es que permite ganhos de gestão e um aumento da produtividade.  

O aumento dos rendimentos do trabalho é uma reivindicação na medida em que baixos 

salários limitam as opções de conciliação e sobretudo impedem o investimento em recursos 

que promovam o bem-estar das mulheres e das suas famílias. 

A promoção de um debate público sobre a conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal que permita conhecer boas práticas, promover a igualdade e aprofundar outras 

questões como por exemplo a gestão inclusiva, as relações de trabalho e a cidadania. 

As mulheres esperam que as instituições europeias e as/os decisores políticas/os nacionais 

aprofundem uma estratégia de promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal tendo em conta as especificidades das pessoas em situação de vulnerabilidade em 

particular as discriminações e as dificuldades acrescidas que resultam da pertença de género, 

território de origem, situação económica e condição social. 

É preciso olhar para os quotidianos reais e procurar soluções criativas que permitam recuperar 

tempo para viver. Só com políticas ousadas no mercado de trabalho e nas políticas de proteção 

social é que será possível narrar histórias aspiracionais ricas em detalhe e realização e 

recuperar o equilíbrio para a vida de mulheres precárias no trabalho. 
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Anexo 1 
 

TRABALHO PAGO 

 

Número de horas de trabalho semanais   

Menos de 20 horas 35h a 40h 50h e mais 

   

 

Número de vezes que trabalharam durante o seu tempo livre 
para dar resposta a solicitações do trabalho pago por mês 

Todos os dias 1 a 5 vezes Nunca 

   

 

Pessoas que preferiam trabalhar menos horas por semana 

   

Menos 2 horas 3h a 5h 5h e mais 

   

 

O trabalho pago teve implicações 
na sua vida pessoal e familiar no 
último ano 
   

Pensou que o trabalho a 
impedia de dedicar à família o 
tempo que gostaria 

Sentiu-se demasiado cansada 
depois do trabalho para fazer 
algumas das tarefas 
domésticas necessárias 

Sentiu-se demasiado 
cansada depois do trabalho 
para usufruir da vida 
pessoal 

   

 

Tipo de contrato de trabalho 

 sem termo com termo certo  com termo incerto sem contrato de trabalho 

    

 

Número de horas gastas em deslocação para o trabalho  

Menos de 1 hora 1h a 2h 3h e mais 

   

 

Rendimento 

Até €340,80 €340,81 a €635 €635 a €1100 €1.100 ou mais 
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Anexo 2 
 

VIDA PESSOAL 

 

Frequência com que as pessoas normalmente realizam 
atividades de lazer e caráter pessoal 

Todos os dias durante 1 
hora ou mais 

Pelo menos 1 vez por 
semana/menos de 1 hora 

por dia 
Nunca 

Atividades de voluntariado e de participação cívica    

Atividades desportivas ou socioculturais    

Passatempos e/ou informática    

Leitura, rádio/música, TV    

Descanso (Não incluí dormir)    

Dormir (indicar o n.º de horas aproximado)  

 

VIDA FAMILIAR 

 

Frequência com que as pessoas normalmente realizam 
tarefas do cuidado  

Todos os dias durante 1 
hora ou mais 

Pelo menos 1 vez por 
semana/menos de 1 hora 

por dia 
Nunca 

Cuidar (dar de comer, dar banho, etc.) de filho/a(s), neto(s) ou 
outras crianças com menos de 15 anos.    

Ler, brincar, conversar com filho/a(s), neto(s) ou outras 
crianças com menos de 15 anos.    

Acompanhar os trabalhos de casa de filho/a(s), neto(s) ou 
outras crianças com menos de 15 anos.    

Cuidar de pessoas adultas com dependência ou incapacidade    
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TRABALHO NÃO PAGO 

 

Frequência com que as pessoas normalmente realizam 
tarefas domésticas  

Todos os dias durante 1 
hora ou mais 

Pelo menos 1 vez por 
semana/menos de 1 hora 

por dia 
Nunca 

Preparação de refeições    

Limpar a casa    

Cuidar da roupa    

Tratar de serviços comerciais e/ou administrativos    

Fazer reparações    
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Anexo 3 
 

 

O MEU TEMPO REAL 
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Anexo 4 
 

 

 

O MEU TEMPO IDEAL 

 

 

 
 


