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O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens –
trabalho de cuidado e tarefas domésticas
O projeto ‘O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens – trabalho de cuidado e tarefas domésticas’
– VALOR está a ser desenvolvido por uma equipa de investigação do CESIS – Centro de Estudos para a
Intervenção Social, 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
María Ángeles Durán. É apoiado financeiramente pelo Programa ‘Conciliação e Igualdade de Género’, no âmbito do EEA Grants
2014-2021, e decorre entre setembro de 2020 e maio de 2022. Tem quatro objetivos principais: i) Estimar a dimensão do consumo
de trabalho não pago de cuidado; ii) Estimar o valor monetário do trabalho não pago de mulheres e de homens – cuidado e tarefas
domésticas; iii) Estimar o impacto do trabalho não pago de mulheres e de homens – cuidado e tarefas domésticas - na economia
nacional, e em particular no PIB; iv) Elaborar recomendações de política pública.

O contributo do trabalho não pago de cuidado e doméstico para o Produto Interno
Bruto
Um dos objetivos principais prosseguidos pelo projeto ‘O valor do trabalho não pago de
mulheres e de homens – trabalho de cuidado e tarefas domésticas’ tem sido a atribuição de
valor a estas formas de trabalho através da respetiva monetarização, em Portugal. Utilizando
abordagens metodológicas complementares na escolha do conversor ou preço sombra a
aplicar ao tempo despendido naquelas tarefas foi já possível estimar o contributo assinalável do trabalho não pago de
cuidado e doméstico para a economia portuguesa, qualquer que seja o cenário que queiramos considerar.1
Uma forma particular de calcular o contributo do trabalho não pago de cuidado e doméstico para a economia do país
é usar como referência o Produto Interno Bruto (PIB). Tal como referíamos em publicação anterior do projeto (ver
factsheet 2), optou-se por adotar como ano de referência para os valores a utilizar para os cálculos o ano de 2019.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, nesse ano o Produto Interno Bruto português a preços correntes
(base 2016) cifrou-se em cerca de €214.4 mil milhões.2
De acordo com os cálculos empreendidos no âmbito do nosso estudo, o valor do trabalho não pago de cuidado e
doméstico em Portugal implicaria, no mínimo, um incremento de 18,6% no valor do PIB (utilizando a metodologia que

1

Ver, a este respeito, a factsheet 2 do projeto, disponível em:
https://www.cesis.org/admin/modulo_projects/ficheiros_projetos/20210802105941-1factsheet_2atividade2julho2021.pdf.
2
Disponíveis em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009973&contexto=bd&selTab=tab2.
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adota o valor do salário mínimo como referência), elevando o seu montante para um valor superior a €254 mil
milhões.
A utilização de outras metodologias leva a que esse valor seja ainda significativamente superior, cifrando-se em cerca
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acumulado do PIB (ou seja, o valor
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Dada a grande assimetria de
género na produção desse valor,
também

a

Peso do valor do trabalho não pago de cuidado e doméstico de mulheres e de
homens no PIB, segundo diferentes metodologias de cálculo, 2019 (%)
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a metodologia considerada, o
valor do trabalho não pago realizado por mulheres ascende a quase 70% do total do valor monetário do trabalho de
cuidado e doméstico.
A subestimação do valor do PIB, decorrente da exclusão do trabalho não pago de cuidado e doméstico, tem sido
sobejamente sublinhada, inclusivé por organizações internacionais como as Nações Unidas (Nações Unidas, 2017) ou
a OCDE (van de Ven, Zwijnenburg & De Queljoe, 2018). Com efeito, uma das críticas principais ao Sistema de Contas
Nacionais prende-se com o facto de este não reconhecer os serviços prestados no âmbito dos agregados familiares
como estando incluídos dentro dos limites da produção (van de Ven, Zwijnenburg & De Queljoe, 2018). Dessa forma,
esses serviços não são contabilizados nem para os resultados, nem para o valor acrescentado nem para o cálculo do
PIB.
Stiglitz, Sen e Fitoussi, no seu importante relatório de 2009, também realçaram este facto. Contudo, ao invés de
proporem uma mudança do enquadramento providenciado pelo Sistema de Contas Nacionais, sugerem antes sim que
“as atividades domésticas deveriam ser objeto, periodicamente e da forma mais exaustiva possível, de contas satélites
em relação àquelas da contabilidade nacional básica” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009: 138).
Contribuir para a elaboração de uma proposta de conta satélite do trabalho não pago de cuidado e doméstico em
Portugal é precisamente um dos próximos passos a que nos propomos no âmbito deste projeto de investigação.
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