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Situação atual
• Às famílias resulta cada vez mais difícil conciliar as 

obrigações laborais e familiares. 

• A responsabilidade pelo cuidado imposta às mulheres limita 
seu acesso ao emprego e sua participação social. 

• O trabalho no lar segue sendo responsabilidade das 
mulheres em sua maior parte.

Necessidade de favorecer a responsabilidade 
compartilhada.
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Informe do Secretário Geral das Nações Unidas, 29 de novembro 2010. 
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Casal - saúde mental / física
+ violência

Filhos - saúde mental / física
+mortalidade infantil 
+ alcoolismo e drogadicção
+ delinquência juvenil
+ fracasso escolar
+ gravidez  na adolescência

Os custos da debilidade familiar

Informe TFW 2009, baseado nos dados de 115 estudos internacionais.



Responsabilidade social

As decisões familiares são privadas, mas têm consequências 
públicas. 

À pobreza material sucede a pobreza de tempo primeiro, e a 
pobreza afetiva depois, com imensas consequências 
negativas para toda a sociedade.

A diminuição do número de filhos e do compromisso em sua 
educação malogram a sustentabilidade social.

O dinheiro + tempo + esforço que os pais investem deveria ter 
um retorno econômico + professional + social. 
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- rupturas familiares (+ gasto social)

- cidadãos “responsáveis” (- arrecadação)

+ pobreza infantil (50% do total)

+ desintegração juvenil (formação e emprego)

+ síndrome do “ninho cheio”

+ violencia de gênero (“extrafamiliar”)

+ desatenção aos mais velhos e anciãos

Custo social agregado

Informe TFW 2009, basado en los datos de 115 estudios internacionales.



Flexibilidade do mercado de trabalho

No Primeiro Mundo, os países com maior fecundidade e 
menores índices de pobreza são aqueles em que mais 
mulheres conseguem um trabalho remunerado. 

As políticas de família alcançaram, assim, um equilíbrio que 
favorece tanto o trabalho da mulher como a 
fecundidade (que os casais tenham os filhos desejados).

Portanto, o problema não é a incorporação da mulher ao 
mercado de trabalho, mas que esse mercado esteja 
configurado por e para o homem, e exclua a maternidade.
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‘Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis’(OECD, 2011).



Investimentos em políticas de família

Desde sempre as mulheres trabalham: dando à luz, criando e 
educando os filhos e trabalhando na terra ou na empresa. 

Deve-se superar o conceito de família ‘tradicional’, que em 
realidade surge com a revolução industrial. O novo modelo 
facilita a igualdade e gera  mais receitas para o Estado, que 
podem ser revertidas nessas políticas sociais. 

Este círculo virtuoso só se alcança se a ajuda prestada é 
suficiente para satisfazer as necessidades familiares 
básicas.
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A escola de competências

A família é o lugar em que se aprende a exercitar as 
competências e os demais aspectos da conduta, não 
somente de caráter pessoal (empatia, comunicação, gestão 
do tempo, proatividade, integridade, autonomia), mas 
também outras competências estratégicas (capacidade de 
negociação, trabalho em equipe, delegação… ).

Tanto a família como a empresa são dois âmbitos de 
desenvolvimento profissional e pessoal que se reforçam 
mutuamente, influindo a uma só vez sobre a riqueza e a 
sustentabilidade social.
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A nova agenda de desenvolvimento

Em 25 de setembro de 2015 teve lugar a Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

Mais de 150 líderes mundiais adotaram a nova Agenda de 
Desenvolvimento 2030, que inclui os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
apoiará os governos do mundo todo na abordagem e no 
cumprimento da nova Agenda nos próximos 15 anos. 
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A ‘responsabilidade compartilhada’

O princípio de ‘responsabilidade compartilhada’ tem muito a ver 
com a participação do pai nas tarefas familiares. 

Implica a ‘igualdade de gênero’, que nem sempre se 
entende corretamente; tende-se a confundi-la com o 
igualitarismo.

A igualdade significa igualdade de oportunidades, não só 50%. 
Não é apenas contra a discriminação contra as mulheres, mas 
tem também a ver com complementaridade. Um design eficaz de 
um projeto familiar deve levar em consideração as capacidades, 
habilidades e preferências de ambas as partes.
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5.4 Reconhecer e valorizar o cuidado não remunerado e o 
trabalho doméstico, através da prestação de serviços 
públicos, políticas de infraestrutura e proteção social, e a 
promoção da responsabilidade compartilhada nos lares e 
nas familias, da forma mais adequada em cada país.

Asamblea General da ONU, ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’.



Metas:

1  Manter o crescimento econômico 

2  Alcançar níveis mais elevados de produtividade

3  Promover políticas orientadas ao desenvolvimento

4 Melhorar o uso eficiente dos recursos naturais

5  Atingir o emprego pleno e o trabalho  decente para todos

6  Reduzir o desemprego juvenil e a  falta de formação

7  Erradicar o trabalho  forçado e a  escravidão 

8  Proteger os direitos de trabalhadores, incluídos aí os 
migrantes

9  Promover um turismo sustentável 

10  Fomentar o acesso aos serviços financeiros

A Aumentar a  ajuda ao comercio de países em  
desenvolvimento

B Estratégia mundial para o emprego dos jovens



Emprego decente:

• oportunidades de trabalho  e remuneração 
adequadas, segurança no emprego e condiciones 
saudáveis

• seguridade social e pensões

• respeito aos direitos dos trabalhadores 

• diálogo social

A incapacidade de encontrar emprego gera uma  
sensação de inutilidade e ociosidade entre os jovens, e 
pode elevar os índices de criminalidade, problemas de 
saúde mental, violência, conflitos e consumo de drogas. 

Alguns estudos inclusive relacionam o aumento do 
desemprego com o de delitos, especialmente os que 
atentam contra a propriedade, e a  conseguinte perda de 
futuro para os que os cometem.



Famílias são fundamentais para promover a 
empregabilidade dos jovens e uma economia sustentável 
porque elas não são meras unidades de consumo, mas o 
principal responsável pelo desenvolvimento do capital 
humano.

[Longman]. 

Nessa nossa transformação econômica global, a 
competitividade de cada nação depende do seu capital 
humano, especialmente na educação e nas habilidades 
sociais de sua força de trabalho.

[Reynolds & Temple, 2005]. 

Capital humano nas novas economias baseadas em 
conhecimento demandam habilidades cognitivas (duras) e 
não-cognitivas (flexíveis). Elas são moldadas amplamente 
pela socialização que tem lugar nos primeiros anos de vida, 
na família e na pré-escola.

[Heckman, 2006]. 
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