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Se uma das maiores conquistas de Abril foi o reconhecimento da importância da 

independência económica e da autonomia que a mesma permite, a crise laboral e a 

austeridade que a acentuou podem ser descritas como uma das sombras mais pesadas 

da atualidade.  

Neste contexto é assustadoramente elevado o número de mulheres que não goza da 

segurança e da estabilidade necessárias para viver em condições de dignidade e para 

conduzir autonomamente as suas vidas. A taxa de emprego das mulheres é a mais baixa 

dos últimos 15 anos. O declínio tem vindo a acentuar-se desde 2008, apesar de as 

condições laborais de mulheres e de homens estarem hoje menos distantes em algumas 

dimensões.  

Se elas têm estado tradicionalmente sobre-representadas nas modalidades contratuais 

precárias, no subemprego, no trabalho a tempo parcial, na situação de desemprego, no 

desemprego de longa duração…, nos últimos anos os valores entre mulheres e homens 

aproximaram-se. Esta tendência, porém, apenas significa que a degradação das 

condições laborais e de vida dos homens foi muito acentuada, refletindo a segregação 

sexual incrustada na estrutura da atividade económica e o facto de a crise ter atingido 

severamente os setores tradicionalmente tipificados como masculinos. Não se trata de 

uma trajetória marcada por uma maior igualdade …, mas sim desnivelamento nas 

condições laborais, pelas piores razões – pela vulnerabilidade, pela degradação das 

condições materiais e de vida, pelo maior risco de empobrecimento a que ambos estão 

expostos. 

A condição de pobreza atinge particularmente as mulheres, em todas as idades e ao 

longo de todo o ciclo de vida. Sobre elas pesa a difícil gestão dos parcos recursos 

económicos, subalternizando a satisfação das suas necessidades em nome da família. As 

raparigas, as mulheres sós com crianças a cargo e as idosas enfrentam as condições mais 

severas de privação. Os números não iludem: a austeridade agravou a taxa de risco de 

pobreza, condicionando (e mesmo privando) o acesso de muitas mulheres a serviços 

públicos essenciais, restringindo também – e muito severamente - as oportunidades e 

as condições laborais na Administração Pública. 



 É neste cenário de agravamento do desemprego, de precariedade laboral, de 

emigração, de degradação das condições materiais e de vida, que assistimos a um maior 

declínio da natalidade. Simultaneamente, parecem regressar as ideologias mais 

conservadoras em torno dos papéis de género. Aí estão no debate público as teses 

retrógradas e apologistas da vocação natural feminina, clamando pelo “regresso das 

mulheres ao lar”… A versão mais recente exalta a opção pelo trabalho a tempo parcial 

como particularmente adequada ao papel social mulheres, para bem dos nascimentos 

e da coesão familiar – escamoteando, claro, as armadilhas que esta modalidade acarreta 

para as relações de género e para as mulheres em particular. 

 Também no país, as assimetrias salariais em desfavor das mulheres têm-se mantido 

praticamente inalteradas. Elas auferem em média menos 17,9% do que os homens 

(remunerações de base), e menos 20,8% quando observamos os ganhos em geral 

(componente que inclui prémios, subsídios…). Este diferencial é diretamente 

proporcional ao seu nível de escolaridade e de qualificação. Quando possuem uma 

licenciatura, elas ganham menos 29,2% no que se refere à remuneração média mensal 

base e 30,1% no que toca à remuneração média mensal de ganho. Elas são, ainda, 

frequentemente penalizadas pela maternidade – seja enquanto condição real ou 

eventual...num contexto marcado por modelos de organização de trabalho e práticas de 

gestão pouco amigas das pessoas com responsabilidades familiares. 

Sim, urge acabar com todas as formas de violência contra as mulheres. 

E desocultá-las em todos os planos das suas vidas. 
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