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Mulheres e Homens em tempo de pandemia. Trabalho, 

rendimento, condições de vida

Objetivo: Caraterizar os impactos da crise desencadeada pela COVID-19 na situação das mulheres e suas famílias no

mercado de trabalho, nos rendimentos, nas condições de trabalho e condições de vida.

Metodologia: base de dados obtida através de inquérito por questionário (47 questões) a mulheres (n=1502) no período

dezembro 2020 – maio 2021; entrevistas a mulheres (n=30) e a responsáveis de ONG (n=6).

Resultados: em média, as condições de vida e de trabalho das mulheres foram mais intensamente afetadas do que as dos

homens. Motivo: diferentes padrões de vida e de trabalho, ditados pelos papéis sociais de género
prevalecentes  Na esfera privada/familiar, como na esfera pública/emprego, cabe desproporcionalmente às
mulheres o exercício de funções e atividades relacionadas com ‘criar e cuidar’ e atendimento personalizado
 forte intensidade de contactos interpessoais; inserção no mercado de trabalho mais vulnerável.

3 grandes grupos, em função de padrões de impacto específicos:

- Exercício de funções no local de trabalho habitual; 2 subgrupos: saúde e assistência a pessoas dependentes (lares
de idosos, etc.), limpeza em espaços públicos; operadoras de loja e operárias em setores essenciais.

- Teletrabalho, em especial mães de crianças pequenas (e outras cuidadoras)  docentes, profissões intelectuais e
científicas, administrativas, etc.

- Paragem forçada ou acentuada quebra de atividade (artistas, cuidados pessoais, trabalhadoras domésticas, lazer e
turismo, etc.) forte componente de trabalho por conta própria e/ou informalidade.



OBJETIVOS e 
METODOLOGIA

● Objectivos: conhecer as estratégias de adaptação ao 

trabalho docente e de investigação sob a COVID-19, por 

instituições e pelos diferentes grupos que compõem o 
pessoal académico (docentes e investigadoras/es)

● Fontes e técnicas:
○ Análise de Planos e Contingência e outros documentos 

institucionais disponíveis em sites de 7 Universidades e 7 
Institutos Politécnicos,  escolhidos para a amostra

○ Inquérito online com 1.750 respondentes (número final 
validado)

○ Entrevistas semiestruturadas com representantes sindicais, 
associativos, governamentais e institucionais 

○ 4 Focus groups com docentes e investigadoras/es, com 31 
participantes (20 mulheres e 11 homens)

● Período de inquirição: abril a maio de 2021



Resultados

● Impacto nas desigualdades de género: 
○ COVID-19 fez emergir novas desigualdades entre mulheres e homens

(ou agravou as já existentes, mas ocultas ou subestimadas), e entre 
pessoas com agregados familiares de composição diferenciada

○ Instituições assumiram que a criação de condições de trabalho em 
regime remoto era um problema individual (cerca de 80% da amostra 
não tinha tido experiências prévias de ensino por meios virtuais)

○ Desigualdades no trabalho doméstico académico agravaram-se 
durante o período pandémico (56,6% das mulheres 
reportaram aumento no tempo despendido no atendimento e 
acompanhamento de estudantes (homens = 45,8%) e em tarefas de 
gestão desempenhadas para as instituições (47,7% versus 39,9%)

○ Maior insatisfação com desempenho científico das mulheres e das 
pessoas com crianças pequenas relevam da maior severidade da 
pandemia na produtividade científica das mulheres, especialmente com 
crianças pequenas, expressando a tendência de agudização da 
penalização da maternidade na academia no contexto pandémico. 



Disponíveis 4 vídeos; 1 ebook e 1 Policy Brief
https://www.ces.uc.pt/pt/investigacao/projetos-de-

investigacao/projetos-financiados/pandemia-e-academia-em-casa-

que-efeitos-no-ensino

Contacto: virginia@fe.uc.pt

Relatório final disponível em:
Mulheres e Homens em tempo de pandemia. Trabalho, 
rendimento, condições de vida | Estudo Geral (uc.pt)

Base de dados disponível em:
Repositório de Dados Científicos: Mulheres e Homens em tempo de 
pandemia: trabalho, rendimento, condições de vida, 2021 
(rcaap.pt)

Contacto: lcoelho@fe.uc.pt

Mulheres e Homens em tempo de 
pandemia. 

Trabalho, rendimento, condições de 
vida
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