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Número de homens em
licença parental triplica

Cada vez mais pais querem ficar algum tempo em casa com os bebés, mas muitas
empresas ainda reagem mal a este direito. Governo prepara medidas de sensibilização
CAROLINA REIS

Mal soube que ia ser pai, Hugo
pensou em ficar em casa algum

tempo com o bebé. Depois de
colocar na balança o seu salá-

rio, o regime de freelancer da
mulher e o custo da creche,

ficou decidido que partilharia,
por dois meses, a licença de



parentalidade. "Foi uma mis-
tura de vários fatores. Queria
acompanhar o meu filho des-
de o início e era também a si-

tuação mais vantajosa a nível
económico. Se a minha com-
panheira não trabalhar, não
recebe", conta.

Há pouco mais de um ano
tornou-se um dos quase 30
mil homens que ficaram em
casa com os filhos enquanto as
mães regressaram mais cedo
ao trabalho.

De acordo com dados da
Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego
(CITE), este número mais
do que triplicou desde 2009,
ano em que a lei passou a dar
mais um mês aos casais que
partilhassem a licença, após
as primeiras seis semanas que
têm de ser obrigatoriamente
gozadas pela mãe.

Em sete anos, o número de
homens que aproveitaram o

novo regime legal disparou
dos 8593 para 26.329. Além
da partilha da licença, 51 mil
usufruíram ainda dos 10 dias
facultativos que a lei confere
exclusivamente ao pai e que
se somam aos 15 dias úteis que
são obrigados a tirar.

Ao todo, no ano passado, en-
tre a licença partilhada, a fa-

cultativa e a obrigatória, cerca
de 75 mil pais ficaram em casa
a acompanhar os primeiros
tempos de vida dos filhos.

"Verifica-se um aumento mo-
derado de partilha de licen-
ça nos últimos anos. Mesmo
assim, quando há descida de
nascimentos, a licença parti-
lhada continua a subir", expli-
ca Mafalda Leitão, socióloga
e autora de uma tese recente
sobre homens em licença par-
tilhada.
Cultura do 'estar presente'
O aumento poderia ser maior
se a conciliação entre a vida
profissional e a vida familiar
fosse facilitada, mas muitas
empresas ainda vêem com
maus olhos os homens que
decidem tirar algum tempo
para ficarem em casa com os

filhos. Hugo, que trabalhava
como consultor financeiro
numa multinacional, sentiu-o
na pele. "Acharam que queria
ficar em casa porque não que-
ria trabalhar."

Enquanto no caso das mu-
lheres o gozo da licença pa-
rental é visto como uma inevi-
tabilidade, nos homens ainda
é encarado como uma escolha.
Na empresa de Hugo, "onde
ninguém saía antes das 20h e

não era normal sair mais cedo

para ir buscar os filhos à es-
cola ou levá-los ao médico", o

seu pedido soou a algo bizar-
ro. Seguiu-se uma negociação
complicada com a chefia, que
só aceitou que o consultor, de

35 anos, gozasse o tempo que a
lei permitia desde que, durante
a licença, fosse "controlando"

os e-mails e comparecesse a
reuniões importantes.

Ainda assim, o mal-estar da
situação acabou por levar à
rescisão do contrato quando
Hugo regressou ao trabalho.
Casos como este raramente
chegam às entidades oficiais.
No ano passado, apenas duas

empresas pediram o parecer
prévio obrigatório à CITE para
despedir trabalhadores em
licença parental. Em ambos
os casos, a Comissão pronun-
ciou-se desfavoravelmente. No
mesmo período, foram feitos
15 pedidos para despedimento
de grávidas.

A socióloga Mafalda Leitão
analisou a forma como as em-
presas encaram a ausência dos
homens que ficam em casa com
os filhos. "É uma questão cul-
tural e não económica. Existe
uma cultura do 'estar presente'
e as empresas lidam mal com
a ausência. É sinal de imatu-
ridade, pois a produtividade
não está ligada à quantidade",
frisa a também investigadora
do Observatório das Famílias
e das Políticas de Família.

Na sua tese de doutoramen-
to, a socióloga encontrou casos
como o de Hugo, em que as

empresas impuseram condi-
ções aos homens que quiseram
gozar a licença parental. "Há

uma resistência a um direito
que não está consolidado."

Mas os obstáculos não são
colocados apenas às ausências
prolongadas. Nuno, 33 anos,
advogado num escritório de
Lisboa, teve de passar por uma
batalha jurídica dentro da em-
presa quando quis assistir ao
nascimento da filha. "Disse-
ram-me que as mulheres não
tiravam mais de dois ou três
meses, sem serem pagas, e que
não era hábito os pais terem
direito a dias", conta.

Apesar de cumprir um horá-
rio e responder a uma chefia,
Nuno trabalha a recibos ver-
des e desconta para a Caixa
de Previdência de Advogados,
que não está sujeita ao Código
do Trabalho. "Acabei por usar
dias de férias que não foram
pagos."

O ambiente no escritório
não mudou com o seu exem-
plo. Não teve colegas a segui-
-10. Para isso conta a atitude
hostil da chefia, que telefona
nas férias e nas horas de lazer.
"Dizem muitas vezes que não
fomos contratados para ser-
mos pais. Chegam a sugerir
que como ganhamos acima da

média devemos contratar uma
empregada a tempo inteiro
para tomar conta dos filhos."

Mudar mentalidades
O papel do pai na parentalidade
tem sido promovido através de

políticas públicas, que incen-
tivam a partilha das licenças,
mas os especialistas alertam
que isso não chega e defendem

que é preciso mudar mentali-
dades no mercado de trabalho.

"A cultura do meio empre-
sarial rege-se pela total dispo-
nibilidade dos trabalhadores,
a quem são exigidas horas
extraordinárias. A concilia-
ção com a vida familiar é um
problema", sublinha Virgínia
Ferreira, socióloga do Centro
de Estudos Sociais, da Univer-
sidade de Coimbra.

Anália Torres, coordenadora
do Centro Interdisciplinar de
Estudos de Igualdade de Géne-

ro, da Universidade de Lisboa,
concorda. Além de subsistir

a visão de que os trabalhado-
res "têm de estar disponíveis
para tudo", ao contrário do que
acontece no norte da Europa,
onde é mal visto fazer horas
extraordinárias, "ainda há a
perspetiva de que, quando nas-
ce uma criança, o homem tem
de trabalhar mais, porque é o

provedor da família".
Ao Expresso, a secretária

de Estado da Igualdade, Rosa
Monteiro, reconhece o pro-
blema e revela que o Gover-
no está a preparar programas
para sensibilizar as empresas
a aceitarem o homem também
como cuidador.
cbreisexpresso.impresa.pt
Em Portugal prevalece
a cultura do 'estar
presente', é-se mal visto
quando se sai a horas
do trabalho
O gozo da licença
parental pelos homens
é considerado
uma escolha
e não um direito
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Augusto Carreira
DiretordaÁreade Psiquiatria
da I nfância e Adolescência
do Hospital Dona Estefânia

? E importante os homens
acompanharem os filhos
desde que nascem?
? O acompanhamento deve

ser feito durante a gravidez,
no sentido de dar às mães a

atenção de que precisam nessa
fase. Essa presença tem de ser
no sentido de 'estou aqui em
tudo o que precisares'. A seguir
ao nascimento, aquilo que está
aceite e tem sido consagrado
nas teorias mais clássicas é

que o bebé e a mãe têm uma
relação privilegiada, quase de
exclusividade. Não se pode
cair no exagero de dizer que
é indiferente que os cuidados

possam ser dados pela mãe ou

pelo pai.
? A licença do pai devia ser
mais tarde, como acontece
nos países nórdicos?
0 É o que faz mais sentido.
Deve acompanhar a mãe



um bocadinho mais a
distância numa fase inicial

e, progressivamente, ir
acompanhando os passos do

bebé. Tirando casos excecionais,
o pai não se deve substituir aos
cuidados maternos. Faz sentido

que vá conquistando espaço em
fases mais tardias.

? De que forma é benéfico
o modelo de um pai mais
cuidador?
? Era bom termos uma espécie

de GPS que nos levasse ao
sítio certo da educação das

crianças. À partida, terá mais

condições se desde o princípio
contar com a mãe e com o pai
como modelos educativos. E
isto também tem a ver com o

modelo de relação do próprio
casal. Continuo a achar

importante que o pai e a mãe
tenham papéis que os distingam
e que percebam as funções
que cada um tem dentro da
dinâmica da família. Se calhar
é tão mau não interiorizar
estes papéis de pai e mãe como
não distinguir as gerações que
existem na família. E é mau para
o desenvolvimento. As crianças
têm de ter noções claras das

funções parentais e dos avós.

NÚMEROS

26.329

homens partilharam a licença
parental, em 2016 (últimos
dados disponíveis)

11.412
é o número de pais que
estão desde janeiro a gozar
a licença parental

15
dias úteis é o tempo
de licença de paternidade
obrigatória, a que acrescem
mais dez dias facultativos


