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Comunicado à imprensa 

Lançamento do projeto ‘O valor do trabalho não 

pago de mulheres e de homens’ 

 

Qual é a dimensão atual e quais são as projeções futuras relativamente ao 

consumo de trabalho não pago de cuidado em Portugal? Quem o assegura 

e quem o poderá assegurar nas próximas décadas? 

  

Qual é o valor monetário do trabalho não pago de cuidado de mulheres e 

de homens?  

 

Qual é o impacto do trabalho não pago de cuidado na economia nacional, e 

em particular no PIB? 

 

Estas são questões da maior relevância que desde há muito se impõem em 

Portugal e às quais procura dar resposta um projeto lançado recentemente 

pelo CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, com o título ‘O 

valor do trabalho não pago de mulheres e de homens – trabalho de cuidado 

e tarefas domésticas’.  

Este projeto está a ser desenvolvido por uma equipa de investigação do 

CESIS, constituída por Heloísa Perista e Pedro Perista, em parceria com a 

CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e, a nível 

internacional, com o Institutt for samfunnsforskning (Noruega). Conta, 

ainda, com a participação, na qualidade de consultoras especializadas, de 

Maria do Céu da Cunha Rêgo e de María Ángeles Durán. 

É apoiado financeiramente pelo Programa ‘Conciliação e Igualdade de 

Género’, no âmbito do EEA and Norway Grants 2014-2021, e será 

implementado ao longo dos próximos 18 meses, terminando em fevereiro 

de 2022. 

Um dos objetivos deste projeto é o de, com base na análise e reflexão a 

desenvolver, elaborar recomendações de política pública, bem como 

propostas de intervenção concreta, com base numa abordagem 

transformadora sensível ao género e que preconiza o reconhecimento do 

cuidado no âmbito dos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, 

contactar: 

Heloísa Perista  

heloisa.perista@cesis.org 

Pedro Perista     

pedro.perista@cesis.org 

 


