
36 Paridade: em casa, trabalham elas
Nas empresas, as mulheres trabalham tanto quanto os homens. Em
casa, são-lhes exigidas responsabilidades com os filhos e com as tarefas
domésticas. Ainda é assim neste avançar do século XXI, mas algo começa
a mudar. Um estudo promovido pela VISÃO, em parceria com o Ikea,
mostra que os jovens são uma esperança no caminho da igualdade
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Assim que vé o cesto da roupa suja a encher-

-se, Tomás Líbano Monteiro verifica a meteo-

rologia, faz contas à duração dos programas
da máquina e começa a lavar e a estender a

roupa. Só tem dificuldade em separar uma
ou outra peça com tecido mais delicado.
Metódico e madrugador, o gestor de 29 anos
também reserva alguns minutos da manhã

para arrumar a louça lavada pela máquina. E,

como fazer a cama "é uma tarefa básica", mais
vale a quatro mãos - com a mulher, Francisca,
27 anos -, que "assim custa muito menos".

À noite, sentado no sofá da sala, as séries
são vistas com um olho no televisor e outro
no ferro de engomar. Tomás dispensa gran-
des lençóis, mas passa com distinção o vinco
de umas calças e os folhinhos da roupa de

Teresa, 2 anos e meio, que tem uma irmã a
caminho. "Obcecado com as promoções", a
ida ao supermercado começa por uma lista
em que Tomás aponta o que falta em casa.
Já as refeições têm sido uma aprendizagem
ao longo dos quase cinco anos de casados,

principalmente no que toca aos produtos
perecíveis. Tomás e Francisca são os filhos
mais velhos de famílias numerosas e estavam
habituados a quantidades maiores; agora,
é quase preciso comprar à unidade. Como
Francisca gosta muito de cozinhar, costuma
fazê-lo mais, mas se a enfermeira chegar tarde

a casa (dá consultas de planeamento familiar,
por vezes em horário pós-laboral), Tomás
vai adiantando o jantar. "É muito raro estar
a procrastinar e deixar a Francisca sozinha
na cozinha. Fico por perto, conversamos e

faço companhia."
Neste casal miUennial é ela quem trata

da mochila de Teresa, com fraldas, toalhitas,
babete e uma muda de roupa, mas Tomás
sabe o porque da necessidade de sair de casa

com tudo isso. Sempre deu banho e mudou
a fralda à filha -já o tinha feito às irmãs e às

primas mais novas -; por isso, ter um bebé em

casa não foi um processo traumático. "Tendo
a achar que não sou a exceção à regra. Julgo
que as mulheres, hoje em dia, já não aceitam
tão bem as atitudes 'old school'", reflete.

EMANCIPADAS Q.B.
Mas será mesmo assim? No estudo inédito
sobre paridade dentro de casa realizado pela
VISÃO, em parceria com o IKEA [ver págs. 46
e 47), esmiúça-se a divisão das tarefas domés-
ticas e a principal conclusão diz que 85% dos

homens e 68.6% das mulheres consideram

que existe uma repartição equilibrada. "É um
sinal de mudança", segundo Paula Campos
Pinto, socióloga do Centro Interdisciplinar
de Estudos de Género do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, que deu apoio



científico a esta investigação da VISÃO. Mas

quando se analisa tarefa a tarefa (cuidar dos

filhos, confecionar refeições, ir às compras,
tratar da roupa, etc), verificamos que a reali-
dade não é bem assim. Mais mulheres (31,4%)
do que homens (14,8%) responderam que
a repartição não é equilibrada. Entre estes,
96,8% das mulheres dizem que é ela a mais

penalizada e 87,7% dos homens concordam.
"Conhecer como a maioria das pessoas

vive em sua casa é algo que nos desafia
todos os dias. Sabemos que tudo começa
neste espaço. A igualdade entre géneros
tem sempre de começar por aí, em família,
nas nossas rotinas. Será que ainda existem
'tarefas do universo feminino 1

e como será

que explicamos (a nos próprios e aos outros,

ENTRE OS CASAIS

MAIS JOVENS,

A DIVISÃO

DAS TAREFAS

DOMÉSTICAS

TENDE

A SER MAIS

EQUILIBRADA

claro) quando a repartição de tarefas não é

equitativa? Acreditamos que este é um estudo
extremamente relevante para compreender-
mos este fenómeno em Portugal e, a partir
daí, ajudar a trabalhar para um mundo mais

equilibrado", refere Helen Duphorn, country
manager da Ikea Portugal.

Afinal, o que se passa dentro de casa, mes-
mo quando as mulheres são, fora dela, eman-
cipadas, trabalhadoras e independentes? "E

quase uma narrativa que elas começam a criar

para si, porque também não querem ver se

no papel de vítimas. É uma contradição com
o papel de mulheres modernas que assumem
no mundo profissional", analisa Paula Campos
Pinto. As mudanças são lentas, na opinião de

Susana Atalaia, socióloga e investigadora no

Equitativo Tomás, 29 anos,
passa a ferro enquanto vê televisão.
e Francisca, 27. brinca com a filha
do casal. Teresa, 2 anos



Asíndrome

da supermulher

"Entender como se faz a divisão de tarefas
'dentro de casa' é o primeiro passo para

perceber por que motivo, fora dela, a paridade
demora. É importante perceber se as tarefas que
homens e mulheres assumem em casa, ou as

suas áreas de especialização, resultam de uma
escolha livre. Porque o politicamente correto não

pode impor a uma mulher que prefere dedicar-
se à casa e aos filhos a obrigação de prescindir
dessas tarefas, e menos ainda de as substituir

por uma carreira que não deseja. Muito menos
levar a que se sinta diminuída porque prefere um
modelo de vida a outro.
Face a esta desigualdade, o que fazer?
O primeiro passo é o do autoconhecimento. Até

que ponto sou responsável por esta sobrecarga,

por esta desigualdade, logo em nossa casa onde,

aparentemente, temos a faca e o queijo na mão?

Tenho imensa dificuldade em abrir mão
do controlo, sobretudo dos meus filhos

(a cozinha e a roupa para passar, cedo-as
a quem quiser!). Sou uma das vítimas,
embora numa versão suave, da síndrome
da supermulher, em que estabelecemos para
nós mesmas objetivos absolutamente irrealistas
como mulheres dedicadas, mães, filhas, amigas,
donas de casa, profissionais, e vergastamo-nos
com culpa, quando (obviamente) não

conseguimos atingi-los. Muito pior do que falhar
as metas que outros nos colocam é falhar

aquelas que colocamos a nós próprias. Era muito
mais saudável para todos se fôssemos capazes
de abrir mão deste 'Tiito' e de exigir - e aceitar! -
uma verdadeira partilha de tarefas. Teria uma
outra vantagem fundamental: atenuaria
a probabilidade de as nossas filhas herdarem
esta síndrome e permitiria que os nossos filhos
fossem educados por um exemplo
mais igualitário e feliz."

Instituto de Ciências Sociais e membro do
Observatório das Famílias e das Políticas de
Família: "As mulheres não são todas eman-
cipadas, algumas trabalham por necessidade.
Por outro lado, o trabalho é gratifieante para a

maior parte delas, veem-no não só como uma
fonte de rendimento salarial mas também
como motivo de alguma liberdade individual."

"Usamos as tarefas domésticas para ter

qualidade de vida. É um verdadeiro jogo de

equipa sem competição, mas com muita cum-
plicidade", reforça Francisca Líbano Monteiro.
"Dividir pressupõe equidade, e nós partilha-
mos as tarefas de bom grado", garante Tomás.
"Ceder pressupõe sacrifício em prol do outro.
No nosso caso, há cedência sem o pressuposto
de cobrança no futuro", resume a enfermeira.
Têm a sua dinâmica muito bem oleada, sem

qualquer tipo de acordo prévio. C) mesmo não
acontece em casa da família Pereira Duarte.

ELA SÓ QUER INICIATIVA
Todos os finais de tarde, depois de ir buscar
a filha à escola, Rui Duarte, 42 anos, ia jogar
Playstation no sofá. Quando Ana Pereira, 41

anos, gestora de trade marketing, chegava a

casa, em Azeitão, vinda de Lisboa e depois
de mais de uma hora no trânsito, lá estava o
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Irritações Para Joana Marques, 34 anos, guionista
e radialista, ainda há episódios domésticos muito

"irritantes", como quando Daniel, 38, precisa de
lavar uma peça de roupa e lhe diz: "Tens de me

ensinar a usar a máquina de lavar."



ilustrador e tatuador, que trabalha em casa,

agarrado à consola de jogos, enquanto Ana ia

preparar o jantar. Estavam casados há uma
década. O tempo foi passando e Rui começou
a sentir-se mal com a situação. Pensava que a

mulher devia achá-lo "inútil". A reflexão le-
vou-o a deixar esse hábito há um ano e meio.
E Ana agradece. "Quando um casal passa a

viver junto numa casa, a responsabilidade de

a manter limpa e arrumada é dos dois, não é

apenas de um. O que por vezes acontece, até

independentemente do género, é os dois te-
rem necessidades diferentes", analisa Cláudia
Morais, psicóloga e terapeuta familiar, autora
do livro Os 25 Hábitos dos Casais Felizes.

Como nem Ana nem Rui gostam de co-
zinhar, no início da vida a dois combinaram

que ela cozinharia e ele trataria da louça. "Por

vezes, escapa-me pôr a mesa, mas levanto-a

sempre no final da refeição", desculpa-se o
ilustrador. Com as refeições todas a cargo de

Ana - seja confecioná-las, seja ir comprá-las
-, muitas vezes pergunta ao marido que
acompanhamento prefere, ao que ele res-
ponde: "O que der menos trabalho." "Nem a

responder ele ajuda", contesta a gestora. Até
há quatro anos, Rui era capaz de lhe dizer:
"Não temos nada para comer." Hoje, assu-

me: "Acomodei-me um bocado e ela foi-me
habituando assim."

"A autoavaliação está desfasada da realida-
de. Boa parte dos homens considera que faz
mais do que efetivamente faz", afirma Cláudia
Morais. E continua: "Não se trata de mentir,
trata-se de ter uma perceção diferente. Mui-
tas vezes, o marido está convencido de que
há uma distribuição equitativa das tarefas
domésticas e depois, na observação, cons-
tata-se algo completamente adulterado. Isto
está relacionado com o desconhecimento das
tarefas que estão a cargo da outra pessoa, quer
da carga mental, quer do tempo associado às

mesmas", analisa a terapeuta.
Além das refeições, Ana também faz a lista

de compras para ir ao supermercado. "Não
sou regrado nas compras dos bens essenciais",
confessa Rui. Ana gostaria que ele tivesse
iniciativa; já Rui não se importa de ser orien-
tado. Mesmo com a ajuda de uma empregada
uma vez por semana, mais o apoio dos pais
de ambos, Rui prefere ser ele a arrumar o seu
atelier e a sua roupa nas gavetas. Mas foi Ana

quem separou as peças escuras das claras, as

pôs na máquina a lavar, depois as pendurou
a secar e as apanhou do estendal.

"Extraordinariamente, e ao contrário do que

possamos pensar, em Portugal a igualdade num
casal, do ponto de vista das tarefas domésticas,
existe mais entre pessoas de classe social mais

baixa, mas com algum nível de estudos secun-
dários, do que entre quem tem curso superior.
Esta é uma diferença interessante porque não
é uma igualdade que se consegue por via da

participação do outro nas tarefas, mas por via
da extemalização desse trabalho", salienta Su-
sana Atalaia. O estudo contabilizou 13,5% de
homens e 13,6% de mulheres, que assumem que
nenhum dos dois passa a ferro, ou que, como
Rui e Ana, recorrem muitas vezes à compra de
comida em takeaways.

CUIDAR, UM GENE FEMININO?
Nas consultas de terapia familiar de Cláudia

Morais, a divisão de tarefas domésticas é ain-
da uma das causas apontadas para o choque
entre os casais, "É um problema que surge
associado à falta de reconhecimento. As mu-
lheres sentem falta da valorização do esforço
e até do altruísmo; nem sempre há queixas
sobre a distribuição simétrica das tarefas. A
reivindicação não costuma ser nesse sentido.
E não se trata de aplausos ou de bajulação -
no fundo, trata-se de conseguir mostrar que
nos importamos com o outro." Enquanto as

mulheres continuarem a usar o verbo "aju-
dar", a situação não verá maior progresso:
"De cada vez que uma mulher pede ajuda ao

marido, é como se estivesse a pedir-lhe um
favor. A mensagem que passa é que ele tem
o direito de responder sim ou não. Por isso,

quando as mulheres se zangam porque ele



não faz, existe uma mensagem contraditória."
Em jeito de compensação, Rui enumera

o que faz no exterior da moradia: aspira a

piscina, vai buscar lenha para a lareira, trata
das brasas em refeições de churrasco e vai

despejar o lixo orgânico. "Se calhar, andamos
a tentar mudar algo que está entranhado, até

porque elas são mais sensíveis e choram mais.
Não será um gene natural o que liga mais as

mulheres à gestão da lida da casa?", questiona
o ilustrador.

Uma opinião conservadora partilhada por
Joana Bento Rodrigues, membro do TEM/
CDS, Tendência Esperança em Movimento,
a corrente de opinião democrata-cristã do
CDS que, quando fala de igualdade de género,
prefere dizer "igualdade de oportunidades".
"Somos diferentes. Não podemos falar de

igualdade. Homens e mulheres não querem
ser iguais. De uma forma geral, há hierarquia
em todas as estruturas e organizações, na fa-
mília não é diferente. Alguém tem de assumir

sempre o "comando" - nas tarefas domésticas
é habitualmente a mulher; nas de bricolage
e reparações é habitualmente o homem", diz
esta médica que escreveu um artigo de opi-
nião alvo de muitas críticas. "Se uma mulher
trabalha em casa porque se sente forçada,
contra sua vontade, ao lado de alguém que
não colabora e não a respeita, estará a ser
sobrecarregada. Mas se uma mulher o faz

por doação, mesmo com algum sacrifício que
assume em nome do amor à família, não está
a ser sobrecarregada - está a doar-se, está

a amar. E amar dá trabalho, exige doação
e abnegação, mas traz uma liberdade, uma
alegria e uma satisfação que poucos, hoje em
dia, ousam procurar", conclui Joana Bento

Rodrigues.

A CULPA É DAS MÃES
Entre Joana Marques, 34 anos, guionista e

radialista, e Daniel Leitão, 38, argumentis-
ta, as diferenças não se ficam só pela altura.
Juntos há dez anos, passaram por duas fases
de discussões domésticas: primeiro, quando
começaram a viver juntos; e depois quando,
há três anos, nasceu o primeiro filho. "Acaba-
da a licença de maternidade, voltei a trabalhar

e, de repente, tinha o meu trabalho antigo e o
trabalho novo de ter uma criança. Nessa altura
senti que o Daniel tinha de fazer mais coisas,
mesmo chegando a casa mais tarde, pois eu
ficaria sem tempo para nada e cansadíssima",
conta Joana.

Foi um trabalho de equipa em crescendo:
"O Daniel não disse que não fazia, mas foi um
esforço. Chegámos a ter uma lista organizada
com o que cada um tinha para fazer. Com o

tempo, a divisão passou a ser mais natural.
Como entro na rádio às sete da manhã, tudo
o que tem que ver com a criança de manhã -
vestir, dar comida e levar à escola - é o Daniel

quem faz. Só tende a melhorar, pois a divisão
de tarefas é hoje maior do que antes."

Para Joana Marques, comentadora do pro-
grama Irritações, na SIC Radical, ainda há

episódios domésticos muito "irritantes", como
quando Daniel precisa de lavar uma peça de

roupa e lhe diz: "Tens de me ensinar a usar a

máquina de lavar." A argumentista não com-
preende: "Como é que já passaram estes anos
todos e ele nunca pediu antes?" Joana é a pri-
meira a esforçar-se por compreender este tipo
de comportamento masculino. Daniel Leitão
conta-lhe episódios, por exemplo, de a mãe
lhe levar o pequeno-almoço à cama. "Percebo

que são precisos mais 20 anos fora de casa da
mãe para retirar os hábitos. É bom que as mães
atuais ensinem os seus filhos a fazer tudo - a

cozinhar, a fazer a cama -. como ensinam as

raparigas. Mas ainda hoje me chama a atenção
ver um homem a tratar da criança."

A mãe Joana aproveita toda a iniciativa do

pequeno Xavier em querer pôr a mesa. "Res-
ta manter a rotina para perceber que não há
razão para ser eu a fazer. Não sou empregada
dele." Se Joana Marques estiver a trabalhar ao
fim de semana - como aconteceu em 2019,



enquanto esteve cerca de cinco meses no

programa Gente Que Não Sabe Estar, com
os sábados e domingos todos ocupados -,
deixa anotações sobre tudo (a sopa, as refei-
ções, etc). Daniel Leitão não mostrou nenhu-
ma resistência em cuidar sozinho do filho,
e Joana conseguiu concretizar um projeto
profissional.

No nosso estudo, a maioria dos homens e

das mulheres responde que nenhum dos dois

ou ambos em partes iguais têm a carreira mais

prejudicada por causa da conciliação das tarefas

familiares e profissionais. Mas enquanto cerca
de um terço (31%) das mulheres sente alguma
objeção, apenas 12,1% dos homens afirmam o

mesmo, e 22,6% deles acabam por concordar

que elas têm a carreira mais prejudicada.

NUNCA É TARDE PARA MUDAR
A "disponibilidade" tantas vezes alegada por
eles para elas ficarem em casa com os filhos

poderá estar relacionada com a cultura das

empresas e do mercado de trabalho, cm geral.
"As disparidades salariais muitas vezes ditam
a tal disponibilidade ou necessidade. Como

a mulher ganha menos, faltar ao emprego
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As mulheres são

«irresponsáveis

"Um estudo como este mostra-nos como
tudo é tão lento em relação às mudan-

ças necessárias. As disparidades ainda
são grandes, verificando-se uma grande
injustiça em relação ao que é exigido
às mulheres. A socialização incute nas
mulheres o sentido de responsabilidade
e também uma exigência em relação ao

próprio desempenho das tarefas. Uma
mulher que não arrume é considerada
desmazelada. São padrões compor-
tamentais interiorizados ao longo de
séculos e as mulheres também são

oorresponsáveis nesta assimetria porque
perpetuam determinados padrões - tam-
bém acham que eles não sabem fazer ou
não fazem bem, e que elas fazem melhor.
O uso do verbo 'ajudar' é muito indicador
de quem tem a responsabilidade prin-
cipal. É quase uma narrativa que elas

começam a criar para si, porque também
não querem ver-se no papel de vitimas

sobrecarregadas. É uma contradição
com o papel de mulheres modernas que
assumem no mundo profissional.
As disparidades salariais, muitas, vezes
ditam a disponibilidade ou a necessidade
de a mulher ficar em casa quando os

filhos estão doentes, por exemplo. Como

a mulher ganha menos, faltar ao empre-
go acaba por fazer menos mossa no orça-
mento familiar do que se for o homem,

que ganha mais e perde um salário maior.
Por outro lado, os homens sentem que
utilizar certos direitos de parentalidade
ainda não é bem visto nas empresas
e pode ter eleitos negativos na carreira."

Dedicação Em 58 anos de casamento, não houve um

único dia em que Joana Cepas, 85 anos, não tratasse
da organização e da limpeza da casa, da roupa do
marido, Manuel, 91, e de todas as refeições

PAULA
CAMPOS PINTO
Socióloga e

investigadora no
Centro InterdiscipLinar
de Estudos de Género
do Instituto Superior
de Ciências Sociais
e Políticas



acaba por fazer menos mossa no orçamento
familiar do que se for o homem, que ganha
mais e perde um salário maior. É uma deci-
são mais racional que pode ser tomada em

conjunto", lembra a socióloga Paula Campos
Pinto. "Em regra, o investimento que cie faz
na carreira é superior ao investimento que
ela faz, tradicionalmente, embora ambos
trabalhem fora de casa. O emprego que ele

tem é tendencialmente de carreira; o dela

não; por isso, as mulheres não saem de um
patamar inferior na hierarquia profissional.
A mobilidade depende muito do empenho.
E se forem mães, se faltarem muito, se não
estiverem disponíveis para a reunião às seis
da tarde, se não puderem fazer relatórios ao

ENQUANTO

AS MULHERES

CONTINUAREM

A USAR 0 VERBO

"AJUDAR",

A SITUAÇÃO NÃO

VERÁ MAIOR

PROGRESSO

fim de semana, a possibilidade de progre-
direm profissionalmente diminui", refere a

investigadora Susana Atalaia.
Nos anos que precederam o 25 de Abril,

muitas portuguesas tiveram de ocupar os

postos de trabalho deixados pelos homens

que partiram para a Guerra Colonial. Des-
de os anos 60 do século XX que já havia
uma maior democratização do ensino. As
mulheres estavam a progredir em termos
de formação escolar, chegando ao mercado
de trabalho. Com o 25 de Abril, vem não só

uma revolução social mas também uma re-
volução cultural. As mulheres não aceitaram
voltar a ser simplesmente domésticas, pois
já tinham sentido na pele os benefícios de

Diferenças 0 ilustrador Rui Duarte,
42 anos, leva a filha à escola, mas a maior

parte das tarefas ainda são da mulher, Ana, 41,

gestora de trade marketing



ganharem um ordenado, o que também lhes
conferia poder.

Em 58 anos de casamento, não houve um
único dia em que Joana Cepas, 8S anos, não
tratasse da organização e da limpeza da casa, da

roupa do marido e de todas as refeições. Quan-
do ambos estavam empregados, Joana não se

deitava à noite sem antes deixar escolhidas a

camisa, as calças e a gravata que Manuel Cepas,

hoje com 91 anos, vestiria no dia seguinte. Para

ela, "ele não sabia vestir-se"; já ele constata que
"era mesmo assim, as mulheres é que tratavam
disso". De manhã, quando Manuel descia do

quarto até à mesa da cozinha, lá estava o copo
de leite c o pão com manteiga. E como durante
vários anos trabalharam perto de casa, o almo-

ço também ficava logo alinhavado. Chegados
a casa ao fim da tarde, enquanto ele ia para o

seu escritório, ela fazia o jantar e punha a mesa.
Manuel chegava ao repasto com tudo pronto.
"Nós gostávamos de ser prendadas", lembra
Joana Cepas, que valoriza o facto de o marido
nunca ter reclamado da sua comida, sem que
lhe saia, no entanto, o elogio fácil.

"A socialização incute nas mulheres o
sentido de responsabilidacie e também uma
exigência em relação ao próprio desempenho
das tarefas. Uma mulher que não arrume
é considerada desmazelada. São padrões
comportamentais interiorizados ao longo de
séculos. As mulheres também são correspon-
sáveis nesta assimetria, porque perpetuam
determinados padrões. Acham que eles não
sabem fazer, não fazem bem e que elas fazem
melhor", corrobora Paula Campos Pinto.

Em 1961, na viagem para o casamento, que
aconteceu em Fátima, Joana Cepas só falou de
culinária. "A minha preocupação era: 'Como é

que vou cozinhar?'" Valeram-lhe as receitas pas-
sadas à mão do programa televisivo de Maria de
Lourdes Modesto, mais O Livro de Pantugrael,
de Rertha Rosa-Limpo, hoje na mão da neta
mais velha, a iniciar a sua vida comum com o
namorado. Dos 13 aos 19 anos, Joana frequen-
tou dois colégios de freiras onde a ensinaram a

estar à mesa, a receber convidados, a conversar,
a bordar e a coser, sem falar da vida conjugal
ou da maternidade. Quando, em 1963. nasceu
a única filha, Joana acumulou outra respon-
sabilidade. "Eu gostava de fazer tudo. Não era
sacrifício nenhum e achava que fazia melhor
do que ele. Para ir com a criança ao médico, eu
é que sabia o que ela tinha, a febre e as vezes

que tossia. Eles não estavam preparados para
nada, só para trabalhar", conclui. Manuel Cepas

sempre teve jeito para o bricolage: fez uma cama
e um guarda-vestidos para o bebé chorão da

filha, tratava da relva, do churrasco e chegou
a fazer pão no forno, instalado no exterior da
vivenda, em Mcm Martins, Sintra.

Com o seu ordenado, Joana comprava a
comida e tudo o que era preciso para a casa,
mais a roupa e o calçado dela e da filha. Aos
35 anos tirou a carta de condução, o que lhe
dava independência para ir às compras sozi-
nha. Com o tempo, haveria de ganhar medo
à estrada e nunca mais se sentou ao volante.
Há quatro anos, com 81, uma operação ao

joelho obrigou-a a repensar certos hábitos,

que. aliás, desde o nascimento das duas netas,
na década de 1990, foram-lhe despertando
uma consciência mais igualitária. Com a per-
na imobilizada, ensinou Manuel a estender a

roupa na corda ao lado do limoeiro, mas ainda
lhe fazia a lista do supermercado pela ordem
da distribuição dos produtos nos corredores.

"Hoje penso: 'Como é que nunca me revoltei
com tudo isto?'", pergunta-se Joana. Há sem-

pre um tempo...



QUEM FAZ O QUÊ EM CASA?
Como é que homens e mulheres distribuem o trabalho doméstico e familiar?

Conheça as conclusões do inquérito da VISÃO, em parceria com o IKEA

Considera que no seu agregado há uma divisão
equilibrada das tarefas domésticas e familiares?

Entre os que dizem não haver uma repartição equilibrada:
Quem considera ser mais penalizado na distribuição
destas tarefas?

FICHA TÉCNICA Estudo realizado pela GfK Metris, suportado por uma metodologia quantitativa, com apoio
científico da professora Paula Campos Pinto, do ISCSP, Universo: constituído pelos md víduos com 18 e mais

anos, a viver em conjugalidade com indivíduos não do mesmo sexo, residentes em Portugal Continental.

Amostra: constituída por 601 indivíduos, com a distribuição segundo as regiões GfK Metris (Grande Lisboa -
2734: Srande Porto - 18%, Centro Litoral - 17%; Norte Litoral - 16%; Interior - 11%: Algarve - 7%; Alentejo -
4%). Ponderação: os dados resultantes das entrevistas foram reequilibrados para o universo em estudo.
Para tal, recorreu-se a dados internos sobre n distribuição demográfica, produzindo-se uma matriz que cruza
dados de sexo, idade, região e instrução. Desta matriz, redistribuiu-se o peso de cada inquirido, para
chegarmos à amostra final, proporcional ao universo estudado. A informação foi recolhida através
de um questionário de onlínc. Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 2 e 9 de setembro de 2019

Quem, por regra, define
e prepara as refeições
familiares?

Porque é que esta tarefa
é distribuída desta maneira?








