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No âmbito do projecto “Universidade da Primavera”, apoiado pela Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género (CIG), a Plataforma Portuguesa para os Direitos das 

Mulheres (PpDM) promoveu um ciclo de debates intitulado “Reflexões no Alvito 2012” sobre 

os seguintes temas, organizados em ameaças, desafios e acções possíveis: 

 

- Igualdade de Género: Trabalho não pago de apoio à vida familiar 

 

AMEAÇAS: 

 

1. Retrocesso no desenvolvimento social, incerteza em relação aos efeitos da actual 

crise económica e financeira, risco de reforço dos papéis sociais tradicionais, riscos 

adicionais nos cuidados a dependentes, incluindo crianças e pessoas idosas 

(aumento da sobrecarga das mulheres, negligências, falta de tempo, escassez de 

recursos, etc.) designadamente através de importação/reforço de modelos 

maternalistas, tudo com o retrocesso dos ganhos em matéria de igualdade de 

género (homem provedor e mulher doméstica) e com efeitos negativos nos 

movimentos de mudança de tendência igualitária nas relações de género e nas 

famílias; 

2. Reforço da vulnerabilidade das novas gerações por afastamento do mercado de 

trabalho e frustração de expectativas com retoma dos ideais dos modelos 

tradicionais da divisão do trabalho entre mulheres e homens; 

3. Desinvestimento nas políticas públicas nesta área, com políticas de flexibilidade e 

desregulamentação que potenciam o perigo da corrosão das condições de trabalho, 

o incremento da economia paralela e o aumento das desigualdades e das práticas de 

exploração; 

4. Riscos de agravamento de novas formas de escravatura, incluindo o tráfico de seres 

humanos por motivos de exploração laboral, em particular, de mulheres, nas áreas 

do serviço doméstico; 

5. Risco de desvalorização das normas constitutivas do Estado de Direito democrático e 

dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. 
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DESAFIOS 

 

1. Analisar as questões a igualdade de género em função do ciclo de vida e das 

gerações; 

2. Reconhecer, na História, o papel das crises na retoma dos papéis tradicionais de 

género; 

3. Resignificar e valorizar o trabalho não pago de apoio à vida familiar, debater a sua 

redefinição e encorajar a sua partilha equilibrada entre homens e mulheres;  

4. Tornar visíveis estereótipos, pressupostos e valores de desigualdade de género 

profundamente enraizados nas organizações/ instituições; 

5. Ter sistematicamente presente o desenvolvimento sustentável nas várias formas de 

auto-emprego que contribuam para evitar retrocessos no caminho da 

independência económica das mulheres; 

6. Encorajar os parceiros sociais, a nível nacional e europeu, a prosseguir a sua acção, 

no sentido de assegurar a igualdade para homens e mulheres na área da conciliação 

entre a vida profissional e familiar; 

7. Encarar os novos sentidos das famílias e contribuir para encontrar respostas 

adequadas,  satisfatórias e respeitadoras da dignidade humana no que respeita ao 

envelhecimento demográfico; 

8. Contribuir para a criação de condições geradoras de políticas de flexibilidade 

regulamentada e orientadas pelo princípio da coesão social num contexto de níveis 

adequados de protecção e segurança social. 

 




