
O VALOR DO TRABALHO 
NÃO PAGO DE MULHERES 
E DE HOMENS 
TRABALHO DE CUIDADO 
E TAREFAS DOMÉSTICAS

Síntese de resultados

Financiado por:

Entidades parceiras:Entidade promotora:Entidade operadora  
do programa:



Através do Acordo sobre o Espaco Economico Euro-

peu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são 

parceiros no mercado interno com os Estados-Mem-

bros da União Europeia.

Como forma de promover um continuo e equilibrado 

reforço das relações económicas e comerciais, as par-

tes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo 

Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants.

Os EEA Grants tem como objetivos reduzir as dispa-

ridades sociais e económicas na Europa e reforçar as 

relações bilaterais entre estes três países e os países 

beneficiários.

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribui-

ção total de 2,8 mil milhões de euros para 15 países be-

neficiários. Portugal beneficiara de uma verba de 102,7 

milhões de euros.

Saiba mais em eeagrants.gov.pt



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 domés-

ticas’ é desenvolvido por uma equipa de investigação 

do CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção So-

cial, 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, ain-

da, com a participação, na qualidade de consultoras 

especializadas, de Maria do Céu da Cunha Rêgo e Ma-

ría Ángeles Durán. É apoiado financeiramente pelo Pro-

grama ‘Conciliação e Igualdade de Género’, no âmbito 

do EEA Grants 2014-2021. Tem quatro objetivos prin-

cipais: 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.

Apresenta-se, de seguida, uma síntese de alguns resul-

tados obtidos.
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A procura de cuidado: 
cenários atuais  
e prospetivos

As dinâmicas de transformação das estruturas demo-

gráficas e familiares, em curso, antecipam uma procura 

crescente do trabalho de cuidado, associada a rácios 

de dependência de cuidados mais elevados, à preva-

lência de deficiências graves e a novas necessidades 

de cuidado (ILO 2018).1

A análise por grandes grupos etários é reveladora da 

crescente preponderância assumida pela população 

com 65 e mais anos. De acordo com projeções com base 

na Escala Durán2 e adotando o cenário central proposto 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),3 em 2020 o 

total de unidades de cuidado necessárias para a popu-

lação entre os 18 e os 64 anos foi, ainda, ligeiramente su-

perior ao total para a população com 65 e mais anos. O 

posicionamento relativo dos dois grupos populacionais 

alterar-se-á em 2030, alargando-se substancialmente o 

diferencial entre os mesmos nas duas décadas seguin-

tes, em consequência não só do aumento da população 

idosa mas também do decréscimo da população em 

idade ativa. Assistir-se-á, ainda, à redução das unida-

des necessárias de cuidado a crianças. Tal redução não 

é, porém, suficiente para alterar a tendência global de 

crescimento das unidades de cuidado necessárias para 

a população no seu todo.

1 ILO – International Labour Organization (2018), Care work and care jobs for the future of decent work, International Labour Office – Geneva, ILO.

2 A Escala Durán, desenvolvida por Maria Ángeles Durán, consultora do projeto, atribui diferentes ponderações consoante o grupo etário em 
que cada pessoa se insere. Parte de uma base de ponderação 1, ou seja, uma pessoa equivalente a uma unidade de cuidado, aplicada à população 
adulta, com idade entre os 18 e os 64 anos, bem como à população jovem entre os 15 e os 17 anos. Atribui, depois, um grau de ponderação 2, ou seja 
uma pessoa equivalente a duas unidades de cuidado, às crianças entre os 5 e os 14 anos e à população idosa entre os 65 e os 80 anos. Finalmente, 
atribui um grau de ponderação máximo de 3 às crianças com idade inferior a 5 anos e à população com mais de 80 anos de idade.

3 O INE projeta três diferentes cenários – ‘baixo’, ‘central’ e, ‘alto’ – de acordo com as que considera serem, respetivamente, as hipóteses 
‘pessimista’, ‘central’ e ‘otimista’ para três dimensões: fecundidade, mortalidade e migrações. Projeta, ainda, um quarto cenário – ‘sem migrações’, 
idêntico ao cenário central, mas que não entra com as migrações em linha de conta.

4 Durán, María Ángeles (2014). “La rebelión de las famílias”, Mediterráneo Económico 26: 45-58, Novembro 2014.

A distribuição da carga do cuidado ou, dito por outras 

palavras, da distribuição do esforço requerido para sa-

tisfazer as necessidades de cuidado, assume uma cen-

tralidade inquestionável no debate público e político. 

Face ao esgotamento dos recursos de tempo disponí-

veis nas famílias para dar resposta à procura crescen-

te de cuidado, urge ensaiar cenários possíveis sobre a 

distribuição da oferta de trabalho de cuidado entre: as 

mulheres e os homens nas famílias, as organizações da 

sociedade civil, o Estado/os serviços públicos e o mer-

cado (Durán 2014).4

Projeções sobre a evolução das unidades  
de cuidado necessárias, por grandes grupos  
etários (2020-2050) - cenário central (N)

2020 2030 2040 2050

  0-17 3,529,110 3,273,103 3,131,113 2,905,744

  0-17 6,301,850 5,958,428 5,347,896 4,843,338

  0-17 5,332,682 6,439,208 7,533,590 8,183,468
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Da reflexão empreendida no âmbito do projeto,5 resul-

ta claro que existe uma clara interação entre todos os 

atores em causa. Ou seja, o que sucede num setor afeta 

os restantes, num equilíbrio variável entre o contributo 

de cada um para assegurar o trabalho requerido para 

satisfazer as necessidades de consumo do cuidado. 

Uma primeira conclusão: é julgado provável que, em 

2030, o peso relativo do cuidado não pago prestado 

pelas famílias, e dentro destas sobretudo pelas mulhe-

res, se reduza de 44% para 35% das necessidades de 

consumo de cuidado, não deixando, porém, de conti-

nuar as famílias a assumir o papel mais preponderante 

neste domínio. Em contraponto a esta descida previsí-

vel, todos os restantes setores intervenientes veriam 

o seu peso relativo crescer: ligeiramente, no caso do 

mercado, de 14% para 16%; de forma mais acentuada, 

no caso das organizações da sociedade civil, de 21% 

para 24%; e, principalmente, no caso do Estado, de 21% 

para 26%.

A situação reveste-se de contornos diferenciados 

quando equacionadas as situações consideradas de-

sejáveis, ganhando o Estado papel de relevo enquanto 

responsável pela prestação de cuidado. Ainda assim, 

concordaram as pessoas peritas auscultadas, que, en-

tre 2020 e 2030, o peso desejável do Estado enquanto 

responsável pela prestação de cuidado deveria redu-

zir-se de 41% para 30%. 

Tal não impediria que o Estado continuasse, deseja-

velmente, a ser, em 2030, o principal ator a este nível. 

Seria, porém, secundado, com valores próximos, pelas 

organizações da sociedade civil (26%) e pelo mercado 

(25%) que seriam, desejavelmente, responsáveis por 

proporções relativamente equivalentes do trabalho 

5 O projeto promoveu a realização de grupos de discussão que envolveram investigadores/as de áreas disciplinares diversas, com reflexão e 
experiência de trabalho neste domínio, e de diferentes universidades e centros de investigação, responsáveis por organismos com competências 
específicas ao nível das políticas públicas em áreas setoriais pertinentes, e organizações da sociedade civil com intervenção relevante nestas 
matérias. Nestes grupos de discussão foram desenhados e discutidos, numa dinâmica interativa entre as pessoas participantes, quatro cenários 
sobre a distribuição da carga do trabalho de cuidado: i) a situação vivida no momento presente; ii) a situação julgada desejável para o momento 
presente; iii) a situação provável no ano 2030; iv) a situação desejável no ano 2030.

de cuidado. As mulheres e os homens nas famílias se-

riam, então, responsáveis por 20% de todo o trabalho 

de cuidado, bem abaixo do que as peritas e os peritos 

consideraram ser os cenários mais prováveis, quer na 

atualidade, quer em 2030.

A distribuição do trabalho  
de cuidado: que cenários  
na atualidade e no futuro
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A atribuição de valor  
ao trabalho não pago  
de cuidado e doméstico

Tal como refere María Ángeles Durán, consultora do pro-

jeto, “nas últimas décadas produziu-se um avanço consi-

derável na medição da quantidade e tipo de trabalho não 

pago realizado, mas não se avançou da mesma forma na 

investigação sobre o valor do trabalho não pago. A medi-

ção é um problema principalmente técnico mas a atribui-

ção de valor implica uma necessidade de convénio que 

tem tanto de político como de técnico” (Durán 2012: 273).6

Assim, a atribuição de valor ao trabalho não pago de 

cuidado e doméstico de mulheres e de homens em 

Portugal, através da respetiva monetarização, foi um 

objetivo principal do projeto. Para o efeito, optou-se 

por utilizar abordagens metodológicas complementa-

res na escolha do conversor ou preço sombra a aplicar 

ao tempo despendido naquelas tarefas: o substituto de 

mercado e a monetarização através de um rendimento 

de referência (cf. Budlender e Brathaug  2004;7 Gian-

nelli et al. 2009;8 Durán 2012, 20189).

Os nossos resultados revelam que o valor do trabalho 

não pago de cuidado e doméstico em Portugal repre-

sentará, no mínimo, cerca de €40 mil milhões em cada 

ano (utilizando a metodologia que adota o valor do sa-

lário mínimo nacional como referência, o que, em nosso 

entender, representa uma clara subavaliação do traba-

lho não pago de cuidado e doméstico). A utilização de 

outras metodologias leva a que esse valor seja ainda 

significativamente superior. Cifrar-se-á em cerca de 

€62 mil milhões caso esse trabalho fosse remunerado 

com a remuneração média das profissões que habi-

tualmente asseguram essas atividades – substituto de 

mercado. E aumentará para €65 mil milhões ou para 

6 Durán, María Ángeles (2012). El trabajo no remunerado en la economía global. Bilbao: Fundación BBVA.

7 Budlender, Debbie; Ann Lisbet Brathaug (2004). “Calculating the value of unpaid labour in South Africa”, Atlantis, Volume 28.2: 29-40.

8 Giannelli, Gianna; Lucia Mangiavacchi, Luca Piccoli (2009). “Size and Value of Unpaid Family Work in Europe”. Fondazione Giacomo Brodolini / 
European Parliament.

9 Durán, María Ángeles (2018). “Alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado”, El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos 
humanos y políticas públicas. Ciudad de Mexico: ONU Mujeres.

10 Perista, Heloísa; Ana Cardoso, Ana Brázia, Manuel Abrantes, Pedro Perista (2016). Os Usos do Tempo de Homens e de Mulheres em Portugal. 
Lisboa: CESIS/CITE.

quase €78 mil milhões quando é considerada a meto-

dologia que utiliza como referência a remuneração mé-

dia nacional e o ganho médio nacional, respetivamente.

Da adoção de diferentes abordagens metodológicas 

resulta, pois, a definição de um intervalo de valores no 

qual será razoável assumir que se situe o valor ‘real’ do 

trabalho não pago de cuidado e doméstico. 

Importa ainda frisar que qualquer tentativa de media-

ção da magnitude do trabalho não pago de cuidado pe-

cará sempre por defeito, atendendo nomeadamente às 

suas componentes relacional e afetiva, não captadas 

por qualquer instrumento de registo estatístico.

Os dados existentes acerca da assimetria de género na 

distribuição das tarefas domésticas e de cuidado (Perista 

et al. 2016)10 deixavam, desde logo, antever a sua tradução 

em contribuições monetarizadas de valor muito diferente 

por parte de mulheres e de homens. De facto, qualquer que 

seja 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.

Valor do trabalho não pago de cuidado  
e doméstico, segundo diferentes metodologias  
de cálculo, 2019 (€ mil milhões)

Salário Mínimo

Remuneração Média

Ganho Médio

Substituto de Mercado Generalista

Substituto de Mercado Especialista

62,4

65,0

62,2

77,7

39,8

100 20 30 40 50 60 70 80
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Uma forma particular de calcular o contributo do traba-

lho não pago de cuidado e doméstico para a economia 

do país é usar como referência o Produto Interno Bruto 

(PIB). Segundo dados do Instituto Nacional de Estatís-

tica, em 2019 o Produto Interno Bruto português a pre-

ços correntes (base 2016) cifrou-se em cerca de €214.4 

mil milhões.11

De acordo com os cálculos empreendidos no âmbito 

do estudo, o valor do trabalho não pago de cuidado e 

doméstico em Portugal implicaria, no mínimo, um in-

cremento de 18,6% no valor do PIB (utilizando a meto-

dologia que adota o valor do salário mínimo nacional 

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 de 29% quando utilizada a metodologia 

do substituto de mercado (para valores em torno de 

€277 mil milhões) e subindo para 30,3% e para 36,2% 

quando consideradas as metodologias que usam como 

referência a remuneração média e o ganho médio, res-

petivamente. Nestes casos, os valores do PIB seriam in-

crementados, respetivamente, para cerca de €279 mil 

milhões e €292 mil milhões.

11 Disponíveis em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009973&contexto=bd&selTab=tab2.

Reorientando a análise para o peso que o trabalho não 

pago de cuidado e doméstico representaria no novo 

valor acumulado do PIB (ou seja, o valor oficial regis-

tado para 2019 acrescido dos valores estimados com 

base na monetarização do trabalho não pago de cui-

dado e doméstico), conclui-se que o peso deste osci-

laria entre 15,6% e 26,6% do total do PIB, dependendo 

da metodologia de cálculo utilizada. Uma vez mais, à 

semelhança do que se regista acima, trata-se de um 

intervalo de valores no qual será razoável assumir que 

se situe o valor ‘real’ do peso do trabalho não pago de 

cuidado e doméstico no PIB nacional.

O contributo do trabalho  
não pago de cuidado e doméstico 
para o Produto Interno Bruto

100 20 30 40

Incremento do valor do PIB pela inclusão do valor  
do trabalho não pago de cuidado e doméstico, 
segundo diferentes metodologias de cálculo, 2019 (%)

Salário Mínimo

Remuneração Média

Ganho Médio

Substituto de Mercado Generalista

Substituto de Mercado Especialista

29,1

30,3

29,0

36,2

18,6

100 20 30

Peso do valor do trabalho não pago de cuidado  
e doméstico no PIB, segundo diferentes metodologias 
de cálculo, 2019 (%)

Salário Mínimo

Remuneração Média

Ganho Médio

Substituto de Mercado Generalista

Substituto de Mercado Especialista

22,5

23,3

22,5

26,6

15.6

O trabalho não pago de cuidado contribui, de 
forma substancial, para as economias nacio-
nais, bem como para o bem-estar individual 
e societal. Cuidadores/as informais por todo 
o mundo asseguram a vasta maioria das ne-
cessidades de cuidado. Porém, o trabalho 
não pago de cuidado permanece invisível, não 
reconhecido e sem ser levado em conta na to-
mada de decisão.

ILO 2018: xxix
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