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Rasgar esterótipos. Os homens devem 
cuidar dos filhos. 
 
São preconceitos que vão caindo. As empresas devem incentivar os homens a assumirem 
o papel de cuidadores. Objetivo: promover a igualdade. A medida consta de um guia de 
boas práticas do ISEG. PUB Barbara Baldaia Barbara Baldaia sintetiza as recomendações 
do ISEG para promover a igualdade de género nas empresas Esta terça-feira, em Lisboa, 
a equipa de investigadores do Instituto de Economia e Gestão apresenta as conclusões do 
projeto "Break Even", que avançou com sete empresas. Entre elas, a Administração do 
Porto de Lisboa, os CTT, a Lisgráfica e a L'Oréal. Depois do diagnóstico do equilíbrio de 
género, a equipa do ISEG definiu uma espécie de manual de boas práticas a adotar pelas 
empresas que queiram comprometer-se com a igualdade. Primeiro que tudo, é preciso que 
na empresa todos os trabalhadores saibam que existe um plano e quais os objetivos desse 
plano. Segundo passo: formação. É essencial, diz Sara Falcão Casaca, que as pessoas 
responsáveis pelo recrutamento tenham formação que previna estereótipos de género: 
"Nós sabemos que estes estereótipos operam a nível inconsciente, é preciso desconstruí-
los. Isto pode impedir que uma excelente candidata a um trabalho tradicionalmente 
masculino não seja contratada, ou vice-versa, no caso de um homem que queira integrar 
uma profissão que tenha estado mais associada às mulheres". Nos processos de 
avaliação, há questões que devem ser tidas em conta. "É necessário assegurar que a 
avaliação de desempenho não penaliza nem as trabalhadoras nem os trabalhadores que 
exercem responsabilidades familiares", diz a professora do ISEG. Na progressão, é 
preciso apoiar o desenvolvimento de carreiras do sexo sub-representado em termos de 
chefia, sendo importante desenvolver metas quantitativas. Na articulação entre vida 
profissional e familiar, deve caminhar-se de forma negociada para a flexibilização do 
tempo e do local de trabalho "e sempre numa perspetiva de igualdade, ou seja, não podem 
ser opções apenas disponíveis para as mulheres por força da representação social de que 
as mulheres é que são cuidadoras". Daqui também decorre que se deve incentivar a 
partilha da licença parental Neste trabalho, "há também testemunhos de homens que 
beneficiaram da licença, falam dos ganhos emocionais pelo tempo que passaram com as 
suas crianças, o que em nada prejudicou a sua carreira profissional". A professora do 
ISEG sublinha que é necessário incentivar os homens a usufruir deste tipo de benefícios e 
sensibilizar os colegas para isso, de forma a que os estereótipos não deem azo a 
comentários que coloquem os trabalhadores que também querem ser pais numa situação 
desconfortável no local de trabalho. PUB PUB 
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