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Como conciliar família e emprego? 

Empresas podiam adoptar sistema de banco de horas e ter creches, defendem especialistas 

2010-03-08 

LEONOR PAIVA WATSON 

A pobreza no feminino - tema de Março neste Ano Europeu - é preocupante. Mulheres 
sozinhas com os filhos ou idosas enfrentam riscos acrescidos. Medidas que conciliem 
trabalho e família, e programas locais de apoios sociais podem ser decisivos. 

Não será de mais recordar que a taxa de pobreza para as famílias monoparentais 
portuguesas - e 90% são encabeçadas por mulheres - é de 39%; e que para as mulheres 
com 65 anos ou mais é de 24%, mais cinco pontos percentuais que nos homens. 

Uma mulher com filhos pequenos ou grávida, por exemplo, dificilmente arranja 
emprego. Basicamente, não é possível falar de pobreza no feminino sem perceber que as 
possibilidades de entrada no mercado de trabalho são determinadas pelos modelos de 
vida familiar. Se à mulher cabe o trabalho doméstico e a tarefa de cuidar, não terá tanta 
disponibilidade laboral. Mas tudo isto poderia ser contornado. 

"Devem ser criados mecanismos de conciliação da vida familiar com o emprego. As 
empresas poderiam adoptar um sistema de banco de horas. A mulher teria que trabalhar 
um certo número de horas por semana, mas poderia gerir esse tempo como bem 
entendesse, por forma a poder assistir à família. Ou, então, adoptar-se um regime 
compensatório: a mulher ausenta-se sempre que preciso, mas compensa em outra altura, 
não prejudicando nem a família, nem o trabalho", avançou o economista Luís Bento.  

Importante seria também que as empresas tivessem creches, "geridas pelas juntas de 
freguesia e pelas associações de empresas", defendeu. "As associações patronais 
continuam alheias a isto. A Associação de Jovens Empresários deveria dar o exemplo", 
acrescentou. Por fim, relativamente, ainda, às mulheres mais novas, "deveria ser crime 
público despedir uma grávida", sugeriu. 

Relativamente às mais idosas, em que o risco de pobreza é profundo, "as autarquias 
deveriam investir em programas de apoio social. Era menos meia dúzia de rotundas. Há 
autarquias que apoiam bastante os mais desfavorecidos. Deveria generalizar-se", 
concluiu.  
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Mulheres estão mais vulneráveis à 
pobreza 

Estudos revelam uma clara desvantagem em relação à população total 

2010-03-01 

LEONOR PAIVA WATSON 

A taxa de pobreza para as mulheres portuguesas com 65 anos ou mais é de 24%. Nos 
homens, 19%. Para as famílias monoparentais - e 90% são encabeçadas por mulheres - é 
de 39%. A pobreza no feminino é preocupante e é o tema de Março neste ano Europeu. 

Duas em cada quatro mulheres que encabeçam famílias monoparentais são pobres; 
enquanto que apenas um, em cada quatro homens, que encabeça esta tipo de família o é. 
"Um estudo longitudinal mostrará que a trajectória da pobreza no feminino sugere que 
as mulheres estão em clara desvantagem em relação à população total", afirma a 
economista Amélia Bastos. 

Para agravar, a pobreza revela-se mais persistente precisamente entre as mulheres. Para 
dar outro exemplo, para as mulheres idosas e isoladas a taxa de saída da situação de 
pobreza é de 60% abaixo da taxa referente à população total; e a sua taxa de entrada 
mais do que duplica em relação também à população total. Que factores concorrem, 
afinal, para esta desigualdade de género? E por que é que isto ainda se verifica tanto até 
nas gerações mais novas?  

"As mulheres têm, por exemplo, mais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. 
Uma mulher que tenha filhos pequenos ou que esteja grávida arranjará emprego com 
muita dificuldade. Está ainda muito mais sujeita ao trabalho precário, ao trabalho parcial 
que não é bem remunerado, a sérias dificuldades de progressão na carreira", avança 
Amélia Bastos. 

Na base está uma mentalidade difícil de contornar. Ou seja, não é possível falar de 
pobreza no feminino sem perceber que as possibilidades de entrada no mercado de 
trabalho são muito determinadas pelos modelos de vida familiar. "Se à mulher cabe a 
grande parte das tarefas domésticas e do trabalho de cuidar, não será fácil a total 
disponibilidade laboral que tanto se exige. Ela vai ficando de fora", explica Heloísa 
Perista, do Centro de Estudos de Intervenção Social (Cesis).  

Até há trinta anos, a mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos. Estas são as 
senhoras que hoje, já idosas, dependem da pensão do marido e vivem com muito mais 
risco de pobreza. Entretanto, conquistou um lugar fora de portas, mas a mentalidade 
dominante continua a colocá-la sob responsabilidade primeira de tratar dos filhos e da 
casa, entendendo que o seu trabalho fora não tem que ser tão valorizado como o dos 
homens. Os factos são incontornáveis: as mulheres têm salários mais baixos do que os 
homens a desempenharem exactamente as mesmas tarefas. 



"O problema é a má distribuição da 
riqueza" 

Economistas oscilam entre flexibilizar o trabalho e distribuir bem o lucro 

2010-02-22 

LEONOR PAIVA WATSON 

A solução para acabar com a pobreza em Portugal deve assentar na economia, diz 
o especialista Bruto da Costa. O que dizem, então, os economistas? Uns que é 
preciso flexibilizar o trabalho, outros que é preciso distribuir bem a riqueza. Em 
que é que ficamos? 

"O problema principal de Portugal prende-se com a distribuição da riqueza", 
começa o economista Luís Bento, professor na Universidade Autónoma de 
Lisboa e membro do Grupo de Paris de Ética e Responsabilidade Social. 
Pormenorizando, este economista explica que "em Portugal remunera-se muito 
melhor o factor capital do que o factor trabalho". Ou seja, enquanto que nos 
países escandinavos 30% da riqueza gerada pelas empresas é para remunerar o 
capital (accionistas), 30% o trabalho (trabalhadores) e 40% para reinvestir, num 
balanço visivelmente equilibrado, aqui a remuneração do capital é muito mais 
elevada do que a remuneração do trabalho. Curiosamente, afirma Luís Bento, 
"Portugal tem uma riqueza global muito perto da gerada na Finlândia, o problema 
é que não sabe distribuir a sua riqueza". 

Para o economista e professor da Universidade Católica João César da Neves, 
nos antípodas desta perspectiva, o problema da pobreza em Portugal prende-se 
com "a constante asfixia das empresas portuguesas". "As empresas são asfixiadas 
com impostos e, sendo assim, optam pela precariedade, pelos salários baixos, até 
porque muitos empresários também são pobres. Por outro lado, as leis que são 
criadas para proteger os trabalhadores também ajudam a bloquear a economia. A 
economia faz-se através da flexibilização laboral", resume. 

Luís Bento desmonta esta visão. "É verdade que a maior parte (86%) do nosso 
tecido empresarial são pequenas empresas, mas esses 86% só geram 30% da 
riqueza. Os outros 70% são gerados pelas grandes empresas - telecomunicações, 
energia e sector financeiro - que têm muito lucro e poderiam pagar bem aos 
trabalhadores, bem como aliviar a pressão sobre a economia, se não estivessem 
obcecados em remunerar tão bem os seus accionistas", explica. 

Basicamente, se as grandes empresas pagassem melhor aos seus trabalhadores, 
estariam a aumentar-lhe o poder de compra e, obviamente, a aumentar a procura 
interna e a dar vida às pequenas empresas que são as que empregam 91% dos 
trabalhadores.  



Opinião - Combater a pobreza: 
compaixão ou com paixão? 

2010-02-08 

EDMUNDO MARTINHO *, OPI 

A pobreza conduz à violação dos direitos humanos..." Este poderia ser o 
lema inspirador de 2010, Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social. 

Aceitar resignadamente ou numa atitude de compaixão que um milhão e 
oitocentas mil pessoas em Portugal vivam abaixo do limiar da pobreza, é 
abdicar de afirmar os ideais de democracia e justiça social que Portugal tem 
vindo a consolidar.  

Por isso precisamos de entender este combate como uma paixão. Que se 
afirma no empenho que aí colocamos mas de igual modo no profundo 
afecto que a determina. Sem lugar à desistência ou à hesitação. Combater a 
pobreza é nesse sentido uma tarefa de cada dia, mobilizando todas as 
energias de que pudermos dispor e percebendo que se o não fizermos é 
cada um de nós que fica mais pobre. 

Chega de nos refugiarmos no conforto da ideia de que individualmente 
pouco podemos fazer. A imensidão da tarefa, a par da sua urgência, não 
dispensa ninguém.  

Nenhum de nós pode ficar de fora. Cabe-nos acender e manter viva a 
esperança em quem já não acredita. Cabe-nos tudo fazer por quem não 
encontra motivos para olhar de frente para a vida e se projectar no futuro. 

Em cada homem, em cada mulher, em cada criança que vê esmagado o seu 
direito mais básico de cidadania, encontremos a força e o exemplo de 
determinação que nos mobilize. Entreguemo-nos com paixão a esta causa 
do respeito pela dignidade e pelos direitos, única forma de respeitarmos a 
própria condição humana. 

Pobreza é ficar indiferente. 

*Coordenador nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 

 

 



 

Mesmo quem trabalha não escapa à 
pobreza 

Estatística dita que 12% da população trabalhadora, em Portugal, é pobre 

2010-02-08 

LEONOR PAIVA WATSON 

A pobreza em Portugal deixou de ser vista como natural, na última década. É mais 
incómoda e aparenta ser um alvo a abater. Ainda assim, a realidade nua e crua dita que 
12% da população que trabalha é pobre e que não basta trabalhar para escapar a ao 
flagelo. 

"Aquela ideia de sermos pobrezinhos, mas honestos, e de aceitarmos a pobreza como 
uma fatalidade está a acabar. Isto representa um grande salto cultural e só com ele 
podemos avançar", afirma o sociólogo e professor universitário Luís Fernandes. 

Avançar para medidas que travem um flagelo que é extensivo também àqueles que 
trabalham. Em Portugal, 18% da população enfrenta uma situação de pobreza e 12% 
dos trabalhadores também, ou seja, o trabalho deixou de ser receita eficaz contra a 
pobreza. Onde está a grande variável discriminatória? "Está na precariedade e na 
desregulação do trabalho. Não há contratos ou há contratos ao dia, aos cinco dias, ao 
mês", explicou Luís Fernandes. 

No mesmo patamar, assistimos a uma mundialização do mercado que "fez entrar em 
competição directa economias que antes não competiam entre si. Regressaram os 
regimes de 12 horas laborais por dia, pelo salário mínimo", acrescentou o sociólogo. 
Um salário mínimo que não significa recurso para participar nos hábitos e costumes de 
uma sociedade que, paradoxalmente, é cada vez mais exigente.  

E, ainda assim, com a desregulação do trabalho, com a sua precarização e com os 
salários baixos, não ficamos mais competitivos. Esta não é, portanto, a receita para um 
país mais produtivo e competitivo. "A pedra de toque está na qualificação, na educação. 
Só assim poderemos produzir, competir e crescer", disse. 

Um outro factor, ainda, tem que entrar nesta equação: a distribuição da riqueza. "Nós 
temos um grave problema da distribuição da riqueza. São cinco milhões de população 
activa a produzir riqueza e como é feita essa distribuição?", questionou. Basicamente, o 
que isto quer dizer é que, entre outras coisas, a política dos salários baixos tem que 
acabar. Já assim o disse, por diversas vezes, Alfredo Bruto da Costa, ex-presidente do 
Conselho Económico e Social.  

São necessárias medidas sociais e medidas económicas, mas, sobretudo, que todas elas 
sejam estruturais e não pontuais. "A pedra de toque está na Educação, na qualificação", 
insistiu.  




