Comunicado nº 5

Apresentação do Estudo “Os Usos do Tempo de Homens e de Mulheres em Portugal”

O DNMS – Novas Lideranças congratula-se com a apresentação do primeiro conjunto de
resultados do Projeto INUT “Inquérito Nacional aos usos do tempo de Homens e de
Mulheres”, promovido pelo CESIS (Centro de Estudos para a intervenção Social) em
parceria com a CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego).
Este estudo permitirá um conhecimento rigoroso e atual da organização das famílias no
que respeita à conciliação, à distribuição das tarefas do cuidar e domésticas, à afetação do
tempo de homens e mulheres ao trabalho pago e não pago. Data de 1999 o último estudo
realizado, donde, saber hoje, em Portugal, como são organizados os tempos de homens e
mulheres é um enorme contributo para a igualdade.
Os primeiros resultados do estudo foram apresentados na semana passada, numa
conferência, em Lisboa.
Alguns dos dados disponibilizados confirmam que os homens dedicam mais tempo ao
trabalho pago (média por dia 9h02 H / 8h35 M). Quanto ao trabalho não pago, em que se
incluem as tarefas domésticas e o cuidar de descendentes e ascendentes são as mulheres
que dedicam a maior parte do tempo (média por dia 4h23 M / 2h38 H).
Verifica-se que na prestação de cuidados a filhos/filhas, os homens assumem mais as
tarefas lúdicas, cabendo às mulheres as tarefas da alimentação e deitar; já na distribuição
das tarefas domésticas, também existem tarefas preferenciais para homens e mulheres.
A maioria dos dados disponibilizados e que sairão em livro, em Setembro, confirmam a
divisão estereotipada do tempo e que as mudanças operadas são, ainda, ténues no que
concerne à igualdade entre homens e mulheres e na conciliação trabalho/família.
Considerando que o uso do tempo é um dos principais problemas que afeta a vida das
mulheres e dos homens em Portugal e que condiciona a vida das famílias o DNMS
acompanhará o lançamento deste estudo e dos seus resultados finais, contribuindo
ativamente para que as políticas públicas coloquem na agenda a conciliação.

Saudações Socialistas,
DNMS – Novas Lideranças

