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Resumo 

 

 

A partir da análise dos dados estatísticos provenientes de um inquérito por 

questionário aplicado a 100 jovens universitários/as do ISEG (finalistas do curso de 

Gestão), pretendeu-se analisar as perspetivas dos/as jovens face à carreira profissional e 

à família, e a sua posição quanto às políticas de GRH facilitadoras da conciliação entre 

trabalho- família. Privilegiou-se uma perspetiva de género nesta análise. 

Em termos profissionais os resultados obtidos revelam que os jovens estudantes 

têm melhores perspetivas em relação à sua inserção laboral e à sua carreira profissional 

do que as jovens universitárias. No contexto da presente crise laboral, os resultados do 

inquérito por questionário demostram que as jovens mulheres, contrariamente aos seus 

colegas do sexo masculino, tendem a condicionar os seus projetos familiares devido às 

fracas perspetivas de inserção laboral. É também possível concluir que continuam a existir 

estereótipos de género em relação aos papéis que os homens e que as mulheres devem 

desempenhar na família e na esfera laboral. São as jovens mulheres aquelas que 

apresentam os valores e as atitudes mais igualitárias e progressistas relativamente aos 

papéis de género na vida profissional e familiar. 

Relativamente à questão da conciliação entre o trabalho-família, confirmou-se que 

os/as jovens tendem a valorizar princípios da organização do trabalho e políticas de GRH 

amigas das famílias. Contudo, são as jovens mulheres quem mais confere relevâncias às 

mesmas. 

 

Palavras-chave: Estudantes universitários/as; Articulação Trabalho-Família; 

Género; GRH. 
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Abstract 

 

Based on statistical data collected through a questionnaire applied to 100 graduate 

students (ISEG), enrolled in last year of the Management course, this study aims to 

analyze the youth perspectives regarding their professional career and family life. It also 

intends to explore their perspective in relation to HRM policies aimed at facilitating work-

family reconciliation. Priority is given to a gender-sensitive perspective. 

The results reveal that young male students have better perspectives in relation to 

their integration in the labour market and their professional careers than young female 

graduate students. Despite the current labour market crisis, the survey results show that 

young women, unlike their male counterparts, tend to limit their family projects due to 

their poor labour perspectives. It is also possible to conclude that traditional gender 

representations are still prevalent in relation to the roles that men and women are 

supposed to perform in the family and in the professional domain. Young women are the 

ones displaying more egalitarian values and attitudes, and the ones that are more 

progressive in relation to gender roles in the professional and familiar lives. 

Besides, as far as work-family balance is concerned, the results confirm 

that young people tend to value principles of work organization and HRM policies that 

are family friendly. Nonetheless, the study shows that young women give more relevance 

to such policies and practices than their male counterparts. 

Key Words: Graduate students; Work-family balance; Gender; HRM. 
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Introdução 

A nossa sociedade está cada vez mais dinâmica, marcada por diferentes contextos 

organizacionais, novas formas de trabalho, novos relacionamentos familiares e por 

mudanças ao nível das relações de género (Perista et al., 2008).  

Face às alterações do mercado, as empresas procuram adaptar-se às variações da 

oferta e da procura, recorrendo a novas formas de trabalho mais flexíveis, mas também 

mais precárias. Apesar das políticas empresariais decorrentes de formas de trabalho 

flexíveis atingirem toda a população, são sobretudo os/as jovens os/as mais afetados/as 

(Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács & Chagas Lopes, 2012; Kovács, 2013). A crescente 

necessidade de combater a escassez de ofertas de emprego e a falta de estabilidade leva 

muitos/as a optarem por permanecer mais tempo no sistema de ensino, com o objetivo de 

que a sua qualificação lhes garanta uma oportunidade melhor ao nível profissional 

(Coimbra, Andrade & Fontaine, 2001). Mesmo quando conseguem encontrar uma 

oportunidade em termos profissionais, a falta de recursos, quer em termos monetários 

quer em termos de disponibilidade temporal, fazem com que seja, muitas vezes, 

impossível realizarem os seus projetos familiares (Torres, Mendes, Abrantes, 2006; 

Guerreiro & Abrantes, 2007; Rodrigues, Barroso & Caetano, 2010; Cabral, 2011; Kovács 

& Chagas Lopes, 2012). Perante este cenário são os/as jovens aqueles/as que mais vêm 

os seus processos de transição, quer em termos profissionais quer familiares, a alteraram-

se em conformidade com todas estas mudanças. 

A investigação que propomos desenvolver tem como objetivo principal analisar 

as perspetivas dos/as jovens universitários/as face à carreira profissional e à vida familiar. 

Tendo em atenção que a questão da interligação entre a vida profissional e a familiar se 

relaciona com os valores e as atitudes relativamente aos papéis de género nos diferentes 

domínios da vida em sociedade, pareceu-nos relevante verificar se existem diferenças 
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entre homens e mulheres estudantes universitários/as (finalistas) em relação ao que 

esperam e ambicionam para o seu futuro laboral/profissional e para a vida familiar futura. 

Um outro objetivo deste trabalho é procurar compreender como é que, na 

perspetiva das/os estudantes universitárias/os, as empresas podem apoiar uma satisfatória 

articulação entre as responsabilidades profissionais e as familiares. Esta análise permite-

nos, assim, abordar áreas temáticas desenvolvidas no quadro do Mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos, designadamente em torno dos modelos da organização do trabalho e 

das políticas de Gestão de Recursos Humanos que proporcionem a conciliação das duas 

esferas. 

As perguntas de partida que orientam esta dissertação são as seguintes: 

a) De que modo é que as perspetivas relativamente à inserção laboral e 

profissional, no atual contexto de crise económica e laboral, influem nos 

projetos familiares futuros das/os jovens finalistas universitárias/os?  

b) À luz de uma análise sensível ao género, em que medida os valores e as 

atitudes relativamente à vida profissional e familiar futura se refletem, de 

igual modo, entre os jovens e as jovens estudantes universitárias 

(finalistas)? 

c) Que princípios de organização do trabalho e políticas de GRH são 

perspetivados por estes/as jovens como facilitadores da acomodação entre 

os seus projetos profissionais e familiares? 

 No sentido de respondermos a estas questões, procedemos a uma revisão da 

literatura na primeira parte da dissertação. Esta primeira parte está dividida em três 

capítulos. O primeiro aborda as condições laborais e organizacionais, com especial 

destaque para a situação de Portugal. O segundo capítulo recai sobre alterações nas 
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estruturas e dinâmicas familiares. No terceiro capítulo discutem-se os valores e atitudes 

dos/as jovens face à família e aos papéis de género. 

 Na segunda parte desta dissertação centramo-nos na análise dos dados do 

inquérito por questionário aplicado a 100 jovens universitários/as do ISEG (finalistas do 

curso de Gestão). Depois da definição da metodologia utilizada e da caracterização da 

amostra, são apresentados e analisados os dados obtidos através do processo de 

inquirição. Por fim, são apresentadas as principais conclusões, limitações e sugestões para 

investigação futura. 
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Parte I- Enquadramento teórico e revisão da literatura 

 

1. Condições Laborais e Organizacionais 

 

Inúmeras são as mudanças que nas últimas décadas fizeram com que o mercado 

de trabalho se encontre cada vez mais complexo e mutável (Kovács, 2013). A maior 

desregulamentação da economia e a instauração de políticas neo-liberais tem 

enfraquecido o papel do Estado e do Estado Social (welfare state), aumentando a 

responsabilidade dos indivíduos pela procura e manutenção do seu emprego e pelas suas 

condições de vida, ao abrigo da tónica da flexibilidade do mercado de trabalho (Kovács 

& Chagas Lopes, 2012; Kovács, 2013). A literatura destaca, a este respeito, a passagem 

do modelo de emprego fordista-keynesiano, ancorado na segurança de emprego, na 

estabilidade dos vínculos laborais e na previsibilidade da progressão das carreiras, para o 

modelo assente na flexibilidade de emprego (Casaca, 2012, 2014). 

Assim, a visão de uma racionalização flexível associada a uma maximização da 

produtividade e do desempenho das empresas agravou-se com os tempos de crise pelos 

quais passamos atualmente. Como forma de responderem às exigências do mercado, 

muitas empresas recorreram às NFOT (Novas Formas Organizacionais do Trabalho), 

estas revestiram-se de competitividade e de flexibilidade numa ótica de redução de custos 

(Kovács, 2006). Esta flexibilidade corresponde à “via baixa da renovação”, inserida na 

procura da melhoria da competitividade da racionalização flexível (Kalleberg, 2001, 

2003). Neste tipo de flexibilidade, as relações laborais são marcadas pela precariedade, 

decorrente do recurso a formas flexíveis de trabalho e de emprego (trabalho a tempo 

parcial; “falsos recibos verdes”; trabalho temporário: trabalho sazonal, contrato a termo) 

(Kovács, 2006, 2013). Procura-se fazer variar o número de trabalhadores/as consoantes 
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as necessidades empresariais (Kalleberg, 2001), numa aplicação de formas de 

flexibilidade quantitativa (Kovács, 2014).  

Podemos assinalar dois modelos organizacionais que se pautam pelo recurso a 

este tipo de flexibilidade: o neotaylorista/fordista e o modelo lean production/ 

management (Kóvacs, 2002, 2005, 2006). Nestes casos, as estratégias de gestão tendem 

a ser “hard” (Legge, 2005; Neves, 2007) e os RH (Recursos Humanos) a serem vistos 

como um custo que deve ser gerido como qualquer outro recurso organizacional em 

virtude da sua eficiência e do seu proveito económico (Neves, 2007:10). A visão deste 

modelo normativo assenta no instrumentalismo utilitarista que se associa a uma GRH 

(Gestão de Recursos Humanos) de tipo administrativo próxima da Gestão de Pessoal 

(Neves, 2007). 

Em contraponto, a “via alta” da renovação. A flexibilidade, neste sentido, refere-

se às práticas de gestão que procuram implementar a melhoria do desempenho económico 

e a qualidade de vida no trabalho, apostando na segurança laboral, no enriquecimento 

profissional e na formação para a polivalência (Kalleberg, 2001, 2003; Kovács, 2002, 

2006, 2014). Esta perspetiva de tradição europeia tem como objetivo principal conciliar 

o desempenho individual e organizacional com a melhoria da qualidade de vida no 

trabalho (Kovács, 2006), bem como a preocupação da conciliação trabalho-família 

(Casaca, 2014b). É dentro desta perspetiva que se enquadra o modelo organizacional 

qualificante ou antropocêntrico. Este modelo aposta na qualidade do produto e na 

qualidade de vida no trabalho e é o único modelo que permite a participação efetiva dos/as 

colaboradores/as da empresa. A estrutura organizacional permite a descentralização na 

tomada de decisão. (Kóvacs, 2002, 2006).  

A este tipo de modelo organizacional é associada a abordagem “soft” da GRH 

(Legge, 2005; Neves, 2007), que, ao contrário da abordagem “hard”, considera os RH 
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como um investimento (Casaca, 2014b). As pessoas são consideradas como um recurso 

raro e, por isso, são a essência da vantagem competitiva das empresas (Neves, 2007:10). 

Assim, podemos salientar que esta perspetiva humanizante caracteriza-se por uma 

orientação estratégica relativamente aos RH, podendo ser vista com uma GRH 

desenvolvimentista (Casaca, 2014b), na qual se procura articular as políticas de GRH com 

estratégias de competitividade. Além disso, a visão “soft” da GRH “ (…) deverá definir 

como principais valores a igualdade de oportunidades e de tratamento, a dignidade, a 

segurança, a articulação com a vida familiar-pessoal e a qualidade de vida no trabalho.” 

(Casaca, 2014b: 365). Na linha de debate da conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar, apenas o modelo antropocêntrico, onde predomina uma GRH “soft”, pode 

promover de forma eficaz a conciliação entre as duas esferas.  

1.1. Apontamento sobre a situação em Portugal 

Em Portugal, a globalização e a instabilidade dos mercados agravou a pressão da 

concorrência e da competitividade das empresas. Muitas delas têm vindo a recorrer a 

formas de trabalho flexíveis, mas precárias e mal remuneradas, como é, maioritariamente 

o caso do trabalho a tempo parcial, dos “falsos recibos verdes” ou do trabalho temporário 

(Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács & Chagas Lopes, 2012). Apesar de considerada 

prejudicial, a flexibilização do mercado de trabalho é legitimada pelas exigências do 

contexto económico (Kovács, 2013). Assim, a flexibilidade que, maioritariamente, está 

presente em Portugal é apelidada de “via baixa” da renovação, que decorre do recurso à 

flexibilidade quantitativa. E o modelo organizacional predominante é a lean 

production/management (Casaca, 2014b). Este emagrecimento organizacional tem feito 

com que os/as trabalhadores/as acumulem tarefas e intensifiquem as horas de trabalho em 

prol dos objetivos da empresa (Casaca, 2014b). Embora seja muitas vezes, em termos 

teóricos, evocada a importância e o valor dos RH, na realidade assistimos a práticas de 
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gestão de RH que tendem a ser concebidas segundo a visão “hard” (Casaca, 2014b). 

Assim, se estas formas de trabalho flexíveis assumem na teoria “um rótulo de 

flexibilidade e maleabilidade”, por outro, na prática, são vivenciadas com rigidez 

(Casaca, 2014b: 358).  

Apesar de toda a população estar exposta às políticas empresariais decorrentes do 

tipo de flexibilidade adotado na empresa, vários autores indicam que os/as jovens estão 

mais expostos aos efeitos negativos da flexibilidade do que as outras gerações (Guerreiro 

& Abrantes, 2007; Kovács & Chagas Lopes, 2012; Kovács, 2013). Dentro deste grupo de 

jovens são, sobretudo, as mulheres as mais prejudicadas. Segundo Guerreiro & Abrantes 

(2007:128), podemos analisar este tipo de discriminação de género, em particular, em três 

situações. Em primeiro lugar, o facto de o mercado de trabalho estar a passar por uma 

fase de excesso de procura para pouca oferta, faz com que os despedimentos aumentem 

e a concorrência seja cada vez maior. Assim, Guerreiro & Abrantes salientam que nestas 

situações as empresas têm tendência para “preterir as mulheres em detrimento dos 

homens” (2007:128). Em segundo lugar, o excesso de flexibilidade, a desregulação e a 

precariedade das condições de trabalho “aumentam o espaço de manobra para práticas 

subtis de discriminação” (Guerreiro & Abrantes, 2007:128). Os autores acrescentam 

ainda que, “o aumento da mobilidade de trabalho favorece também os homens, dadas as 

assimetrias nas responsabilidades familiares” (Guerreiro & Abrantes, 2007:128). Kovács 

& Chagas Lopes (2012:78-79) salientam ainda que apesar de os/as jovens se virem 

obrigados/as a aceitar horários laborais considerados antissociais, são as jovens mulheres 

que estão mais expostas a este tipo de situações.  

Além disso, Virgínia Ferreira (2010) refere que, apesar das mudanças sentidas ao 

nível do sistema de emprego em Portugal, as disparidades salariais continuam presentes. 

A autora revela-nos, que Portugal é o segundo país da União Europeia onde a 
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desvantagem salarial das mulheres em relação aos homem mais se fazia sentir: “os ganhos 

das mulheres em educação e em experiência profissional não conseguiram compensar o 

aumento do nível de segregação sexual das estruturas de emprego nem o impacto negativo 

das transformações ao nível dos sistemas de retribuição” (Ferreira, 2010:184).  

Contudo, e apesar das mulheres serem as mais vulneráveis no mercado de 

trabalho, a permanência dos/as jovens licenciados/as (independentemente do sexo) no 

mercado de trabalho é cada vez mais incerta (Kovács & Chagas Lopes, 2012). Se, no 

passado, um diploma seria visto como passagem direta para o mercado profissional, o 

mesmo não acontece agora. Os altos níveis de escolaridade não têm aumentado as 

probabilidades de conseguir um trabalho estável (Alves, 2009; Kovács & Chagas Lopes, 

2012; Kovács, 2013). A maioria dos/as jovens não consegue encontrar um emprego que 

corresponda ao seu grau de habilitação (Kovács & Chagas Lopes, 2012; Kovács, 2013). 

O constante recurso a estágios por parte das instituições empregadoras e os sistemas dos 

chamados “recibos verdes”, só têm vindo a contribuir para que grande parte dos/as jovens 

persista em situações de precaridade adiando constantemente projetos de constituição de 

família (Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács & Chagas Lopes, 2012).  

Também a cultura das longas horas de trabalho ou a irregularidade de horários 

deixa pouco tempo aos/as trabalhadores/as para as responsabilidades familiares (Casaca, 

2013). No caso dos/as jovens que entraram recentemente no mercado de trabalho a 

situação agrava-se (Kovács & Chagas Lopes, 2012). Como a concorrência é cada vez 

maior, os/as jovens praticam longas jornadas de trabalho para mostrar o seu valor à 

empresa e conseguir uma relação laboral mais estável, deixando assim pouco tempo 

disponível para a família (Guerreiro & Abrantes, 2007; Rodrigues, Barroso & Caetano, 

2010; Cabral, 2011; Kovács & Chagas Lopes, 2012). Acresce ainda, que em Portugal 

existe escassez de apoios sociais, entre os quais destaca-se a falta de serviços/ 
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equipamentos públicos de apoio às famílias (creches/ infantários/ ATL’s/ lares/ centro de 

dia/ apoio domiciliário, etc…); os elevados preços dos serviços públicos; os poucos e 

baixos subsídios para as crianças/ abono de família e a curta licença parental. Nestes casos 

de escassez de apoios sociais o conflito entre o trabalho-família tem tendência a aumentar 

(Torres, Mendes & Lapa, 2006). Como consequência, a procura da estabilidade 

profissional e do “tempo certo” para formar família têm vindo a fazer com que a 

parentalidade seja adiada (Guerreiro & Abrantes, 2007; Cabral, 2011). Perante esta 

realidade “não se verifica uma adesão à retórica da flexibilidade por parte dos/as jovens” 

(Kovács, 2013:3). Pelo contrário, estes anseiam por uma estabilidade profissional que 

lhes permita construir uma família (Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács, 2013).  

2. Alterações nas estruturas e dinâmicas familiares 

 

As famílias têm vindo a alterar-se ao longo do tempo (Almeida, 2003; Pedroso & 

Branco, 2008; Dias, 2011; Aboim, 2013; Mesquita, 2014). As estruturas familiares estão 

cada vez mais diversificadas, a hierarquia e as funções familiares mudaram; e a 

possibilidade de ter novas opções em termos de fecundidade modificou a forma como se 

exerce, atualmente, a parentalidade (Mesquita, 2014).  

O aumento do emprego feminino trouxe às mulheres alguma independência em 

termos financeiros. Também a difusão dos meios contracetivos, em particular a pílula, 

ajudou a evitar o nascimento de filhos/as não desejados/as. Assim, a juventude dos 

cônjuges no matrimónio, o grande número de filhos/as e uma baixa taxa de divórcios 

fizeram parte de uma realidade que após os anos 60, foi completamente alterada 

(Almeida, 2003; Guerreiro & Abrantes, 2007; Mesquita, 2014).  

O antigo modelo social da família nuclear (pai, mãe e filhos/as), que assentava no 

casamento e em normas rígidas que ditavam as funções de cada indivíduo dentro do seio 
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familiar, está em transformação (Pedroso & Branco, 2008; Dias, 2011; Aboim, 2013; 

Mesquita, 2014). Contudo, não se nega a importância da família na vida dos indivíduos, 

aquilo que mudou foram os modelos familiares, as representações e os modos de 

investimento na família (Torres, Mendes & Lapa, 2006:138). Estamos hoje perante novos 

cenários familiares, cada vez mais mutáveis, onde apesar de o modelo familiar dominante 

ser o da família nuclear, passámos a ter novos modelos de família (Torres, Mendes & 

Lapa, 2006). A este respeito, deve-se destacar o aumento das famílias monoparentais e 

das famílias reconstituídas (Pedroso & Branco, 2008).   

A transição familiar tende, portanto, também a complexificar-se, e os/as jovens têm 

hoje uma grande diversidade de caminhos culturalmente aceites entre os quais podem 

escolher (Guerreiro & Abrantes, 2007). Contudo, esta escolha está condicionada pelas 

condições sociais onde se inscrevem (Torres, Mendes & Lapa, 2006). A abertura cultural 

existente para os novos modelos de família, a falta de oportunidades de trabalho e de 

recursos faz com que seja, muitas vezes, impossível concretizar os projetos familiares 

pretendidos (Torres, Mendes, Abrantes, 2006; Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács & 

Chagas Lopes, 2012). Esta mesma insegurança profissional faz com que os/as jovens 

adiem a saída da casa dos pais (Aboim, 2011; Kovács & Chagas Lopes, 2012). No 

entanto, a falta de um emprego não é o único fator para que tal se verifique; a existência 

de trabalhos temporários e precários conduz também a esta situação (Kovács & Chagas 

Lopes, 2012). E mesmo quando já têm um emprego estável, a maioria dos/as jovens não 

consegue suportar os encargos financeiros de sustentar uma casa; ou de assumir os gastos 

com crianças (Guerreiro & Abrantes, 2007; Kovács, 2013). Perante a impossibilidade de 

uma vida a sós, a hipótese apresentada a muitos/as jovens que querem sair da casa dos 

pais é a partilha da casa com outros/as jovens (Guerreiro & Abrantes, 2007:102). Porém 

esta situação que, tal como a permanência em casa dos pais, deveria ser apenas um ponto 
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de passagem para uma vida adulta, arrasta-se cada vez durante mais tempo, e pode até 

estender-se por muitos anos (Guerreiro & Abrantes, 2007:102-107).  

Em termos matrimoniais, uma visão cada vez menos religiosa e mais informal, levou 

a que o número de casamentos seja cada vez menor (Almeida, 2003; Torres, Mendes & 

Lapa, 2006; Guerreiro & Abrantes, 2007; Pedroso & Branco, 2008; Aboim, 2011). No 

caso dos casais mais jovens, estes tendem a viver em conjugalidade informal (Aboim, 

2007, 2010a; Guerreiro & Abrantes, 2007). Também a procriação deixou de ser encarada 

como a principal função do casal; o uso de contracetivos aumentou a liberdade das 

relações é cada vez mais comum o número de casais sem filhos/as ou apenas com uma 

criança (Pedroso & Branco, 2008; Mesquita, 2014). O nascimento da primeira criança é, 

também, cada vez mais adiado, não por ter deixado de ser um objetivo partilhado pelos 

jovens casais, mas – como temos vindo a salientar - pela falta de condições prévias que 

garantam a sustentabilidade das crianças (Guerreiro & Abrantes, 2007:112). Porém o 

adiamento do nascimento da primeira criança acaba por condicionar o nascimento de 

segundos/as filhos/as (Aboim, 2011). Os/as jovens não recusam a ideia de ter filhos/as; 

contudo estes querem inclui-los numa opção programada, quando possam garantir as 

condições económicas adequadas e quando tenham uma relação familiar estável que lhes 

permita proporcionar qualidade de vida (Coimbra, Andrade & Fontaine, 2001). O facto 

de ser cada vez mais complicado encontrar as condições económicas adequadas, leva a 

que homens e mulheres sejam pais e mães cada vez mais tarde (Coimbra, Andrade & 

Fontaine, 2001). Estas alterações repercutem-se nas taxas de natalidade. Assim, casar e 

ter filhos/as é uma opção cada vez mais adiada entre os/as jovens, muito devido às suas 

circunstâncias laborais e económicas. 

Concluindo, as famílias contemporâneas ganharam novas caraterísticas com a 

mudança dos tempos. Atualmente, a família é vista como “um lugar onde se pretende que 
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haja afirmação e manutenção da liberdade individual e espaço para a plena realização 

afetiva” (Torres, Mendes & Lapa, 2006:138). Apesar de a família ser ainda vista como 

um espaço mais feminino do que masculino (Aboim, 2007, 2010a), a integração das 

mulheres na esfera pública fez com que o homem fosse cada vez mais chamado a intervir 

na esfera privada. Assim, a procura pela igualdade e pela simetria nos papéis familiares, 

a prevalência do afeto e da importância da criança no seio da família aumentou (Pedroso 

& Branco, 2008; Margarida, 2014). Hoje, os casais só pretendem ter filhos/as se tiverem 

as condições adequadas que garantam a sua sustentabilidade. Estas condições são, 

normalmente, entendidas como “a obtenção de uma habitação própria, independência 

financeira, segurança profissional e estabilidade relacional” (Guerreiro & Abrantes, 

2007:112). Perante as situações da maioria dos/as jovens portugueses/as torna-se 

percetível o decréscimo e o impacto que a nossa realidade tem vindo a trazer à taxa de 

natalidade. 

3. Valores e atitudes dos/as jovens face à família e aos papéis de género 

 

Atualmente os/as jovens deparam-se com uma economia globalizada, onde as 

dificuldades para conseguirem independência económica acrescem, complicando as suas 

perspetivas futuras (Coelho, 2004; Guerreiro & Abrantes, 2007; Raitz, 2008). No cerne 

da questão está – como temos vindo aqui a sublinhar - uma conjugação de fatores, entre 

os quais destacamos: as alterações no mercado de trabalho (o aumento da precaridade 

laboral, da segmentação e das inerentes desigualdades entre grupos de trabalhadores/as, 

baixas remunerações, horários mais flexíveis e irregulares) e o papel cada vez menos 

presente do Estado (liberalização da economia) (Coelho, 2004). Assim, a vida dos/as 

jovens desenrola-se num quadro específico de constrangimentos que impõem limites 
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àquilo que realmente desejam e o que é possível realizar (Torres, Mendes & Lapa, 

2006:105).  

No que se refere às alterações no plano dos valores e das atitudes; e segundo Aboim 

(2007), os/as portugueses/as revelam-se hoje pouco institucionalistas em relação ao 

casamento e à divisão sexual do trabalho, reconhecendo tanto o direito das mulheres à 

participação no mercado de trabalho e na esfera pública em geral, como a importância da 

participação masculina na esfera privada. A autora diz-nos que estes valores mais 

modernistas que surgem na sociedade estão ligados a graus de escolaridade superiores e 

a uma melhoria das condições materiais de vida. Dentro deste grupo, são as mulheres que 

revelam ser mais modernistas que os homens, sendo que os valores aumentam quando 

estas detêm graus de escolaridade superior e são mais jovens. Revelando também valores 

mais igualitários no que se refere à divisão de papéis e atitudes menos institucionalistas 

na formalização da união de um casal e de uma família com filhos/as (Aboim, 2007, 

2010a). 

Contudo, os/as portugueses/as mostram-se menos modernistas e mais tradicionais, em 

questões como a centralidade dos/as filhos/as numa relação. Segundo Aboim (2007), para 

a maioria dos/as portugueses/as, as crianças concentram o ideal de bem-estar e de 

realização. Em termos de valores parentais, se por um lado se tem vindo a abandonar o 

ideal de homem como provedor do lar e a valorizar a sua participação nas tarefas 

domésticas e nas no cuidar; por outro, resistem os ideais maternalistas mais tradicionais, 

à luz dos quais a mãe deve ser a principal cuidadora, independentemente da sua condição 

laboral (Aboim, 2007, 2010a). Perante tal conjunto de valores, não se fraturou por 

completo o esquema tradicional das relações de género, revelando assim as assimetrias 

existentes. Quer dizer que, apesar de na esfera laboral existir uma aceitação crescente dos 

novos papéis femininos (Almeida, 2003:84) e de hoje o trabalho remunerado ser 
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considerada uma dimensão tão importante para o homem como para a mulher (Torres, 

Mendes & Lapa, 2006), continuam a ser visíveis as assimetrias na conceção dos papéis 

de género. Além disso, como retomaremos, apesar de no plano dos discursos a norma 

ideal ser a da igualdade de género, as práticas continuam distantes. As mulheres 

continuam a assegurar a maioria das tarefas domésticas e relativas ao cuidar e a ter menos 

oportunidades profissionais na esfera pública (Perista, 1999; Almeida, 2003; Aboim, 

2007; Casaca, 2012). 

Perante esta situação, e no seguimento da temática em análise, é relevante 

aprofundarmos os valores e as atitudes dos/as jovens em relação ao trabalho, à família e 

aos papéis de género no caso de Portugal.  

3.1.Género, Família e Trabalho: apontamentos sobre a situação em Portugal 

 

Em Portugal, depois de 1974, a entrada das mulheres no mercado de trabalho evoluiu 

a um ritmo mais rápido, tornando-se um dos países com o maior número de mulheres 

empregadas a tempo inteiro (Almeida, 2003; Casaca, 2005, 2012, 2013; Torres, Mendes 

& Lapa, 2006; Aboim, 2007, 2010a; Mesquita, 2014). Assim, ao mesmo tempo, a mulher 

foi participando ativamente no mercado de trabalho e, por sua vez, embora mais 

lentamente, os homens foram progressivamente requerendo os seus direitos na esfera 

privada (Wall, Aboim & Marinho, 2007; Aboim, 2010a; Wall, 2010a, 2010b).  

Em termos familiares, estas alterações nos valores significam: “A passagem de um 

modelo de organização familiar centrado numa divisão diferenciada dos papéis de género 

(…) para um modelo de família centrado numa divisão mais simétrica e “igualitária” dos 

papéis de género, em que ambos os cônjuges participam no mercado de trabalho e 

contribuem para o rendimento familiar.” (Aboim, 2010a: 42) 
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Estamos atualmente perante um modelo de duplo emprego; contudo, existe ainda um 

caminho a percorrer para a igualdade de género (Almeida, 2003; Casaca, 2005, 2012; 

Aboim, 2007, 2010a, 2010b; Wall, 2010b; Mesquita, 2014). São as mulheres que têm que 

enfrentar os maiores obstáculos, sendo que algumas das desigualdades estão ligadas à 

estrutura do próprio mercado de trabalho, onde o trabalho feminino é, habitualmente, mais 

precário e mal remunerado em comparação com o trabalho masculino (Torres, Mendes & 

Lapa, 2006; Ferreira, 2010; Casaca, 2005, 2012, 2013). Além disso as mulheres 

continuam a acumular trabalho pago com trabalho doméstico (Perista, 1999). Embora os 

homens, sobretudo os mais jovens, demonstrem mais vontade de partilhar as tarefas 

domésticas, continuam a ser as mulheres que, maioritariamente, têm a seu cargo os 

cuidados das crianças (Perista, 1999; Aboim, 2007, 2010a; Wall, 2010b). A participação 

dos homens nos cuidados dos/as filhos/as e nas tarefas domésticas ainda está longe de um 

cenário de igualdade (Perista, 1999; Coimbra, Andrade & Fontaine, 2001; Aboim, 2007, 

2010a; Wall 2010b). No caso de Portugal, o que pode ter acontecido, segundo Aboim 

(2007, 2010a) é que, apesar da participação das mulheres no mercado de trabalho, o 

modelo familiar centrado na divisão dos papéis- onde à mulher estão associados os 

cuidados domésticos-, sobreviveu. A procura por um equilíbrio entre as obrigações 

familiares e laborais parece ser a regra para a maioria das mulheres, mas não para os 

homens, que investem o seu tempo quase exclusivamente em funções profissionais 

(Coimbra, Andrade & Fontaine, 2001; Hallström & Britt-Inger, 2014). Ou seja, apesar da 

vontade de mudança, continua a haver “uma norma de comprometimento masculino forte 

ao emprego e à carreira profissional” (Wall, 2010b:124). Logo, os cuidados com a casa e 

com os/as filhos/as continuam a não ser uma esfera mista, de reciprocidade e partilha 

entre homens e mulheres (Almeida, 2003). No entanto, cada vez mais “os homens 

afastam-se do tradicional papel de provedor e autoritário, habitualmente ausente do 
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quotidiano doméstico e parental, elogiando a participação, a presença e a cooperação 

masculina na família” (Aboim, 2010a:64).  

A vida familiar constitui hoje um cenário dinâmico, “marcado pela mudança no lugar 

tradicional dos homens” (Aboim, 2010b:222). Também o Estado tem providenciado um 

novo lugar do homem na família enquanto pai, através da criação de leis e de licenças de 

paternidade (Wall, 2010b). A nova legislação, introduzida pelo Código de Trabalho de 

2009, ao consagrar uma maior igualdade no uso dos direitos parentais, quer pelos homens 

quer pelas mulheres, acrescentou novas opções de conciliação em termos profissionais 

(Wall, 2010b).  

Assim, e apesar das várias alterações, a interação entre o trabalho e a família continua 

a estar condicionada pela situação que os/as jovens têm em relação ao emprego, pelas 

representações em torno dos papéis de género, pelos valores atribuídos ao trabalho, pela 

centralidade que o trabalho e a família assumem nas suas vidas (Cabral, 2011). A esfera 

laboral tem sido considerada aquela que mais pode condicionar as restantes, uma vez que 

é através do trabalho que os indivíduos obtêm os recursos necessários para a 

concretização dos seus projetos de vida (Guerreiro & Abrantes, 2007; Rodrigues, Barroso 

& Caetano, 2010; Cabral, 2011). Contudo, têm surgido teses que indicam a perda relativa 

da importância atribuída ao trabalho remunerado, em detrimento das outras esferas da 

vida, como a família e os amigos/as (Almeida, 2003; Torres, Mendes & Lapa, 2006; 

Cabral, 2011). Torres, Mendes & Lapa (2006:138-140) verificaram que os europeus 

indicam a família como prioridade absoluta da sua vida, seguida, na grande maioria dos 

países, pelos amigos/as, depois pelo lazer e em quarto lugar pelo trabalho, sendo que estas 

duas últimas dimensões podem trocar de ordem em alguns países – como é o caso de 

Portugal.  
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Um outro estudo feito por Cabral (2011) a jovens diplomados/as1 indicou que, para 

estes/as, a esfera mais importante da vida é a “família”, seguida pelos “amigos e 

conhecidos” e, em terceiro lugar, pelo “trabalho”. Este estudo sugere que na hierarquia 

de valores, os/as jovens privilegiam outros domínios que não o trabalho remunerado 

(Cabral, 2011). Contudo, mesmo quando o trabalho não é considerado a esfera de domínio 

a que mais se atribui importância na vida, a verdade é que assume para alguns/algumas 

um lugar central, em grande parte devido ao tempo despendido na esfera profissional e à 

valorização da estabilidade do vínculo contratual (Guerreiro & Abrantes, 2007; Cabral, 

2011; Kovács & Chagas Lopes, 2012). É de reconhecer que, no quadro de um aumento 

da precariedade e da incerteza laboral, que afeta particularmente a população jovem, o 

trabalho remunerado seja visto como uma dimensão a assegurar, da qual depende a 

estabilidade nos outros domínios da vida e a própria autonomia individual (Casaca, 2005). 

Parte II – Análise Empírica 

 

1. Opções metodológicas 

 

Esta investigação tem como objetivo principal analisar as perspetivas dos/as jovens 

estudantes universitários/as face à carreira profissional e à família. Foi privilegiado o 

método quantitativo que consistiu na aplicação de um inquérito por questionário 

construído para o efeito (Anexo 1) e na análise dos dados respetivos, com recurso ao 

programa SPSS. 

A amostra é constituída por alunos/as finalistas que frequentam o terceiro ano de 

Gestão do ISEG em 2014-2015, sendo não probabilística e assente no método ocasional 

de amostragem. O questionário foi aplicado a todas/todos as/os alunas/os que 

                                                           
1 Este estudo foi feito a 1.004 diplomados da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Lisboa. 

Sendo que 90,2% dos inquiridos/as situa-se entre os 27 e os 35 anos. 
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frequentaram as aulas práticas de Sociologia do Trabalho e da Empresa - uma unidade 

curricular (UC) obrigatória do 3.º ano, programa curricular de Gestão (algumas e alguns 

alunas/os de outras licenciaturas podem frequentar a respetiva UC como optativa, mas o 

número é residual). Estão inscritos/as 291 alunos/as, mas foram inquiridos/as aqueles/as 

que na semana de inquirição frequentaram as respetivas aulas práticas. No total, foram 

aplicados 100 questionários. A aplicação do questionário ocorreu em Dezembro de 2014, 

onde a colaboração dos/as alunos/as e a disponibilidade de alguns professores/as, 

possibilitou a sua aplicação em tempo de aulas, por administração direta. Antes da 

aplicação do questionário, foi realizado um pré-teste junto de jovens amigos/as e colegas, 

no sentido de verificar se seriam necessárias correções na conceção do mesmo.  

Considere-se que, apesar dos questionários recolherem informação estandardizada e 

não permitirem comprovar respostas ou esclarecê-las, esta é uma técnica bastante útil uma 

vez que possibilita fazer estudos referentes a um número elevado de indivíduos num curto 

espaço de tempo e de uma forma rápida, permitindo a comparabilidade dos dados, a 

verificação de hipóteses teóricas e a análise das correlações que as hipóteses sugerem 

(Ghiglione & Matalon, 1993; Baraño, 2004; Quivy & Campenhoudt, 2008 [1992]).  

Dado o número de pessoas inquiridas e para uma maior facilidade do tratamento dos 

dados, as questões foram pré-codificadas ou fechadas – ou seja, optou-se por apresentar 

uma lista pré estabelecida de opções de resposta possíveis, e entre as opções apresentadas, 

foi pedido que indicassem aquela que melhor correspondia à resposta que desejam dar 

(Ghiglione & Matalon, 1993:126). 

Numa primeira fase desta Parte, caracterizamos a amostra. Em seguida, damos 

continuidade à análise dos dados do inquérito por questionário e procedemos, também, à 

leitura dos testes estatísticos realizados para testar as hipóteses. Para o efeito, recorremos 

ao teste não paramétrico U de Mann-Whitney, que nos permite averiguar o grau de 
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entrelaçamento dos dados dos dois grupos em análise, neste caso grupo 1: mulheres, 

grupo 2: homens; e ao teste de independência do qui-quadrado. O teste do qui- quadrado 

requer que todos os valores tenham uma frequência esperada igual ou superior a 5 (Bruin, 

2006; Marôco, 2011). Perante a impossibilidade de leitura do mesmo, analisamos o teste 

exato de Fisher para tabelas (2X2) e o coeficiente de contingência (CC) para as outras 

tabelas de contingência. Considerou-se um nível de significância mínimo aceitável para 

todos os testes estatísticos com um valor de ρ <0,05, equivalente a um erro de Tipo I 

(Marôco, 2011). Para a análise dos dados contabilizaram-se apenas as respostas válidas. 

 

2. Caracterização da amostra 

 

O presente estudo foi efetuado com base numa amostra de 100 inquiridos/as, 53% 

são do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Numa amplitude etária que oscila entre 

os 18 e os 31 anos, a maioria dos/as jovens tem idade compreendida entre os 18-22 anos 

(84%), sendo que a média de idades situa-se nos 21 anos.  

Relativamente ao estado civil, do grupo de jovens que responderam à questão, 

verifica-se que 99% dos/as estudantes são solteiros/as, e que 1% da nossa amostra é 

casado/a /união de facto. 

Em relação ao local de residência permanente, verifica-se uma grande distribuição 

dos/as jovens por vários lugares do país, sendo que Lisboa conta com a maior 

percentagem (24%), seguida por Cascais (7,3%) e Almada (6,3%). Enquanto estudantes 

deslocados/as, verifica-se que existe a tendência para um maior número de residências na 

área da grande Lisboa. Este fenómeno justifica-se pela necessidade sentida pelos/as 

estudantes de habitarem perto da faculdade. Assim Lisboa conta 52,1% de inquiridos/as, 

seguida por Almada e Cascais (7%) e Massamá (5,2%). Sendo que 72% dos/as jovens 
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habitam com ascendentes (pais, pai ou mãe); 13% com colegas ou amigos/as; 7% com 

outros membros familiares; 6% sozinho/a, e 2% com o cônjuge/parceiro/a. 

No que diz respeito ao grau de habilitação das mães e dos pais, 50% dos/as 

inquiridos/as referem que a sua mãe possui licenciatura, pós-graduação, mestrado ou 

doutoramento; 33% afirmam que a sua mãe tem o ensino secundário e 8% referem que 

tem o 9ºano, e 9% que tem uma escolaridade inferior ao 9ºano. Em relação ao grau de 

habilitação do pai, 45,9% referem que o pai possui licenciatura, pós-graduação, mestrado 

ou doutoramento, 32,8% afirma que o pai possui o ensino secundário; 12,2% afirmam 

que o seu pai tem o 9ºano e 9,1% referem que este tem um grau de escolaridade inferior 

ao 9ºano. Relativamente ao nível de escolaridade do seu/sua cônjuge/companheiro/a, 

dos/as quatro inquiridos/as que responderam a esta questão, metade refere que este/a 

detêm uma pós graduação/mestrado, um informa que o seu/sua parceiro/a tem 

licenciatura, e o restante afirma que este/a tem formação ao nível do ensino secundário. 

Quanto ao grau de habilitação que o próprio espera obter, 66,7% dos/as estudantes espera 

obter uma pós-graduação/mestrado, 21,1% esperam ficar com a licenciatura e 12,2% 

esperam obter um doutoramento. 

Quanto à condição perante o emprego, 81% dos/as jovens afirmam que a sua mãe 

se encontra empregada; 9% referem que a sua mãe está desempregada, 7% afirmam que 

esta está reformada e 3% dizem que estão inativas. Uma percentagem de 86,2% de jovens 

referem que o seu pai se encontra empregado, 5,3% referem que este está desempregado, 

6,4% afirmam que o seu pai está reformado e 2,1% referem que este está inativo. Das 

cinco respostas obtidas sobre a condição do/a cônjuge/companheiro/a perante o trabalho 

todos/as referiram que estes/as estavam empregados/as. Relativamente à situação atual 

do/a próprio/a inquirido/a, 93% são estudantes a tempo inteiro e 7% referem ser 

trabalhadores estudantes. 
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Quanto ao facto de terem ou não crianças, o Quadro 1 revela-nos que 97% dos/as 

universitários/as afirmam não serem pais, apenas 3% da amostra revelam ter crianças. 

3. Análise e discussão dos resultados 

 

A presente investigação tem uma natureza exploratória; apesar da sua reduzida 

dimensão da amostra, esperamos contribuir para aprofundar o conhecimento sobre esta 

temática. 

Tendo em conta as mudanças económicas, sociais e culturais expostas previamente, 

pareceu-nos relevante dar resposta às seguintes questões de partida: 

d) De que modo é que as perspetivas relativamente à inserção laboral e 

profissional, no atual contexto de crise económica e laboral, influem nos 

projetos familiares futuros das/os jovens finalistas universitárias/os?  

e)  À luz de uma análise sensível ao género, em que medida os valores e as 

atitudes relativamente à vida profissional e familiar futura se refletem, de 

igual modo, entre os jovens e as jovens estudantes universitárias 

(finalistas)? 

f) Que princípios de organização do trabalho e políticas de GRH são 

perspetivados por estes/as jovens como facilitadores da acomodação entre 

os seus projetos profissionais e familiares? 

Atendendo ao enquadramento teórico, equacionámos as seguintes hipóteses: 

H 1) No atual contexto de crise laboral, de precaridade e desemprego, os/as jovens 

finalistas universitários tendem a condicionar os seus projetos familiares (incluindo de 

maternidade/ paternidade) devido às fracas perspetivas de inserção laboral e de 

desenvolvimento profissional.  
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H 2) As jovens estudantes universitárias (finalistas), mais do que os seus colegas 

do sexo masculino, tendem a demonstrar valores e atitudes mais igualitárias e 

progressistas relativamente aos papéis de género na vida profissional e familiar.  

H 3) Tanto as jovens finalistas universitárias como os seus colegas do sexo 

masculino tendem a valorizar princípios de organização do trabalho e políticas de GRH 

amigas das famílias, facilitadoras da acomodação dos seus projetos familiares. No 

entanto, ainda são mais as jovens a conferir maior relevância aos mesmos. 

 

3.1.Expetativas de inserção no mercado de trabalho e de desenvolvimento de 

carreira profissional 

 

Em relação à inserção no mercado de trabalho (Quadro 2), 40,9% dos/as 

universitários/as estão confiantes que conseguirão entrar no mercado de trabalho no prazo 

máximo de três meses após a conclusão do curso. No grupo de confiantes, menos de um 

terço destes jovens são mulheres e mais de metade são homens, permitindo-nos verificar 

que o grau de otimismo em encontrar emprego no prazo de três meses é superior nos 

inquiridos do sexo masculino.  

Em termos salariais, questionámos os/as estudantes sobre os valores que esperam 

vir a auferir quando exercerem uma atividade profissional (Quadro 7). Cerca de dois 

terços (65,4%) das jovens mulheres esperam ganhar menos de 900 euros, mas, por sua 

vez, menos de metade (48,9%) dos jovens homens espera ganhar esse mesmo valor. 

Quando questionados/as sobre o valor que esperam auferir cinco anos depois de ter 

iniciado uma atividade profissional (Quadro 8), um quarto dos/as universitários/as 

inquiridos/as esperam auferir entre 1200-1500 euros. Cerca de 13,1% dos/as jovens 

esperam chegar, no prazo de cinco anos, ao escalão mais elevado (mais de 3000 euros 

mensais); destes 5,5% são do sexo feminino e 19,1% são do sexo masculino. 
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No seguimento deste subtema, e com vista a testar H1, fomos determinar se o 

tempo que os/as jovens acham que irá decorrer desde o fim do curso até encontrarem 

emprego (inserção laboral) está estatisticamente associado com os seus projetos 

familiares (incluindo o de maternidade ou paternidade). No Anexo 3, o Quadro 4 mostra 

os resultados do coeficiente de contingência.2 Para as jovens, o valor do CC é 0,495 com 

ρ=0,023; logo, podemos argumentar que as variáveis estão estatisticamente relacionadas; 

ou seja existe associação entre as respostas das jovens universitárias, o tempo esperado 

para a inserção laboral e o seu desejo de serem mães. Para os inquiridos do sexo masculino 

o valor do CC é 0,291, e o ρ –valor a considerar é 0,695 > 0,05, o que nos indica que as 

variáveis em linha e coluna não estão estatisticamente associadas. 

Assim, podemos afirmar que estes resultados sugerem uma diferença de género. 

Tudo indica que para as jovens os projetos familiares, nomeadamente a maternidade, 

estão condicionados pelas suas fracas expectativas em relação à sua inserção no mercado 

laboral. No caso dos jovens homens, e apesar da “dificuldade em conseguir emprego 

estável” ser um dos fatores mais apontado tanto por jovens raparigas como por jovens 

rapazes para o facto de não desejarem ter filhos/as ou mais filhos/as; verificamos que os 

seus projetos familiares, nomeadamente a paternidade, não estão associados com as suas 

expectativas em relação à inserção laboral. 

Ainda com vista a analisar H1, elaborámos novamente uma tabela de contingência 

(Quadros 5 e 6), com o objetivo de testar a hipótese de independência. O objetivo da 

criação deste quadro é verificar se existe associação entre o sexo dos/as inquiridos/as, as 

suas perspetivas de carreira e o seu desejo de virem a ser pais /mães. Para as jovens 

                                                           
2 Recorre-se à análise do coeficiente de contingência quando os valores do teste do qui-quadrado 

apresentam uma ou mais células com valor igual ou inferior a cinco e quando a tabela em análise não é 

2X2. Se o valor de ρ é menor que 0,05, o teste indica-nos que as duas variáveis estão estatisticamente 

associadas; caso ρ seja maior que 0,05, as variáveis não estão estatisticamente associadas. 
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mulheres, o CC apresenta um valor de 0,341 e ρ=0,297,> 0,05. Para os jovens homens, o 

CC é de 0,307 e ρ=0,651,> 0,05. Perante estes resultados, verificamos que, 

independentemente do sexo dos inquiridos/as, os valores não são estatisticamente 

significativos visto que são superiores a 0,05. Ou seja, verificamos que os projetos 

familiares dos/as jovens, nomeadamente a maternidade e a paternidade, não estão 

estatisticamente associados com as suas expectativas em relação à carreira profissional. 

Perante estes resultados, H1 confirma-se parcialmente e sugere uma diferença 

com base no género. Apesar de não existir nenhuma associação entre as expetativas de 

carreira e a realização de projetos familiares dos/as jovens, os mesmos resultados revelam 

que os constrangimentos inerentes à inserção no mercado de trabalho influenciam a 

realização de projetos familiares das jovens estudantes, condicionando-os. Esta situação 

não se verifica, porém, no caso dos seus colegas do sexo masculino. 

Ainda em relação às expectativas dos/as jovens sobre a sua carreira profissional 

(Quadro 9), 26,4% das jovens confiam bastante numa carreira profissional promissora 

para si; por sua vez, mais de um terço dos jovens homens (38,3%) confia bastante numa 

carreira profissional promissora. Apenas 6% dos/as jovens revelam confiar pouco que 

isso aconteça. 

Em termos de carreira profissional, questionámos os/as jovens sobre o facto de 

esperarem (ou não) vir a atingir um lugar de topo ao longo da sua carreira. 62% dos/as 

inquiridos/as dizem-nos que “sim, mas vai ser difícil”. Dentro deste grupo, a maioria é do 

sexo feminino, o que nos indica que são também as jovens aquelas que apresentam menos 

expetativas em termos de progressão de carreira. Praticamente um em cada três jovens 

(31%) refere estar muito confiante em atingir um lugar de topo; dentro deste grupo, a 

maioria são do sexo masculino (Quadro 12). Em termos de liderança, 87,1% das jovens 

universitárias esperam vir a exercer funções de liderança e 13,2% das mesmas não 
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desejam que isso aconteça. Cerca de 91,5% dos jovens esperam também vir a exercer 

funções de liderança e apenas 8,5% não desejam que isso aconteça (Quadro 10).  

Em relação aos horários de trabalho, questionámos os/as universitários/as sobre 

“quantas horas desejam vir a trabalhar por semana”. A maioria, independentemente do 

sexo, deseja vir a trabalhar entre “25-40horas” semanais (Quadro 12). Contudo, quando 

questionados/as sobre “quantas horas acham que vão trabalhar”, mais de metade dos/as 

jovens (77%), independentemente do sexo, refere “mais de 41 horas semanais” (Quadro 

13). Existe, portanto, uma discrepância entre aquilo que os/as jovens desejam e aquilo 

que acham que irá ser a realidade em matéria de tempos de trabalho. 

O sector de atividade onde a maioria dos/as jovens preferiam trabalhar é o “sector 

privado” (56,2%); seguido por “conta própria” (27%); pelo “sector público” (9%) e por 

“conta de outrem” (7,9%) (Quadro 14).  

Com o objetivo de percebermos melhor quais os principais aspetos que atraem 

os/as jovens quando estes procuram emprego, pedimos-lhe para classificarem a 

importância que teriam um conjunto de aspetos relacionados com o trabalho, 

classificando-os numa escala de 1-53. De forma a analisarmos se existe discrepância 

significativa entre as respostas dos inquiridos e das inquiridas (médias), efetuamos o teste 

U de Mann-Whitney, utilizando como variável de agrupamento o “sexo” (grupo 1: 

feminino; grupo 2: masculino). Perante os resultados do teste U de Mann- Whitney, 

verificamos que existem dois itens com valores estatisticamente significativos (Quadros 

15 e 16): 

- O “trabalho interessante, variado, que lhe dê prazer e permita utilizar as suas 

capacidades” (Mann-Whitney=993, ρ=0,037). Perante esta afirmação, as inquiridas 

                                                           
3 Onde 1 significa nada importante; 2- pouco importante; 3- mais ou menos importante; 4- bastante 

importante; 5- muito importante. 
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contam com uma média de concordância de 4,72 e os inquiridos com uma média de 4,43. 

Assim podemos argumentar que, perante estes valores, as mulheres dão ligeiramente mais 

importância à dimensão em análise (Quadro 16).  

- “Oportunidades para aprender coisas novas e valorização profissional” (Mann-

Whitney=886,5, ρ=0,004). Perante esta afirmação, a média de importância para as 

inquiridas é de 4,72, e para os inquiridos é 4,38. Assim podemos referir que a 

“oportunidade para aprender coisas novas e a valorização profissional” é uma 

característica ligeiramente mais importante para as mulheres do que para os homens, 

quando procuram emprego (Quadro 16). 

 

3.2.Perspetivas quanto à vida familiar e aos papéis de género 

 

Em termos de perspetivas de família, a análise dos dados revela-nos que a maioria 

dos/as jovens, independentemente do sexo, desejam vir a ser pais ou mães (Quadro 17). 

Mais especificamente, no caso das mulheres 86,8% afirmam desejar ser mães e apenas 

3,8% negam ter essa vontade (9,4% referem não ter pensado sobre o assunto). No caso 

dos homens, 85,1% confirmam desejar ser pais e 4,3% afirmam não ter esse desejo 

(10,6% referem não ter pensado sobre o assunto). Dentro do grupo dos/as jovens que 

desejam vir a ser pais/ mães, a média de idades com que as inquiridas e os inquiridos 

esperam vir a ter a primeira criança é muito próxima: 28,8 anos no caso delas (Quadro 

18) e 28,7 anos no caso dos jovens estudantes. 

Dentro deste grupo de jovens que desejam vir a ser mães ou pais, averiguámos qual o 

número de crianças que pensam vir a ter (Quadro 19). Independentemente do sexo, a 

maioria (58,1% dos/as inquiridos/as desejam vir a ter duas crianças; 27,9% pensam vir a 

ter três crianças; 10,5% pensam ter quatro ou mais crianças, e apenas 3,5% pensam vir a 

ter uma criança. O Quadro 19 expõe o número de crianças que os/as jovens acham que 
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vão conseguir, efetivamente, ter. Passando assim do desejo de ter um determinado 

número de crianças para uma realidade que lhes parece ser a mais provável, a 

percentagem de inquiridos/as considera que vai ter duas crianças diminui para os 54,3%. 

Também a percentagem dos/as que pensam que irão conseguir ter três crianças diminui 

para 22,2%. Contudo, a diferença principal centra-se nos dois últimos valores, que, ao 

contrário da análise feita anteriormente, invertem a ordem. Assim 14,8% dos/as 

inquiridos/as acham que irão conseguir ter uma criança, e apenas 8,6% dos/as mesmos/as 

acham que conseguirão ter quatro ou mais crianças. Através dos Quadros 19 e 20 

conseguimos verificar que, independentemente do sexo dos/as inquiridos/as, o número de 

crianças desejadas é mais elevado do que o número de crianças que os/as jovens acham 

que na realidade vão conseguir ter.  

A análise do Quadro 21 permite-nos chegar à conclusão que, para o sexo feminino, 

a “realização pessoal” é identificada como um dos principais motivos para a decisão de 

ter/querer filhos/as, contando com uma média de 4,13, numa escala de 1 a 54. Por sua vez, 

aos jovens está associada uma média de 4,05. Estes dados não são muito distantes, embora 

possamos inferir que, para as jovens, a “realização pessoal” é um motivo ligeiramente 

mais importante para a decisão de ter/querer filhos/as. 

No seguimento desta análise, e para percebermos se existem diferenças nas médias 

das respostas entre os jovens e as jovens universitários/as quando questionados/as acerca 

dos principais motivos para “a decisão de não ter/não querer ter filhos/a ou mais filhos/as 

do que aqueles que esperam vir a ter”, utilizámos o teste estatístico U de Mann-Whitney. 

Analisando o Quadro 23 verificamos que foram encontradas diferenças significativas 

entre os homens e as mulheres inquiridas para os seguintes itens:  

                                                           
4 Onde: 1 significa nada importante; 2- pouco importante; 3- mais ou menos importante; 4- bastante 

importante; 5- muito importante. 
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- Para o item “O cônjuge/companheiro não quer ter filhos/as”, o valor do teste de 

Mann-Whitney é 527 e ρ=0,018. Neste caso, verificamos que os homens têm uma maior 

média de concordância (3,58) do que as mulheres (2,90); 

- A afirmação “Pretende dar prioridade ao desenvolvimento da carreira 

profissional” apresenta um ρ=,046 e o teste de Mann-Whitney= 563. Verificamos que, 

para as mulheres, este é considerado um motivo mais relevante para não ter filhos/as 

(média de concordância: 3,19) do que para homens (média de concordância: 2,67). Esta 

diferença de valores pode ser justificada pelo facto de a maternidade ser vista, muitas 

vezes, como um obstáculo ao desenvolvimento da carreira profissional. 

Nos restantes itens, o grau de significância apresentado não foi estatisticamente 

significativo, ou seja o sig., apresentado foi sempre superior a 0,05. 

 

3.2.1 Valores e atitudes aos modelos de família 

Os quadros referentes aos dados sobre os tipos de modelos de família encontram-

se no Anexo 4. Aquando a aplicação dos questionários foi especificado aos inquiridos/as 

a que características correspondia cada tipo de modelo. Assim, para percebemos toda a 

análise estatística aqui apresentada, devemos ter em atenção o Quadro 24.  

Quando questionados/as sobre o tipo de modelo de família que desejam para si 

(Quadro 25), praticamente a totalidade das jovens (96,1%) tem preferência pelo primeiro 

modelo, e 78,3% dos jovens homens também o preferem (modelo que prevê relações 

igualitárias entre homens e mulheres). O segundo modelo foi escolhido por 3,9% de 

jovens mulheres e por 8,7% dos homens. Apenas 3,1% optam pelo terceiro ou pelo quarto 

modelos, sendo que todos os inquiridos que os selecionaram são do sexo masculino 

(modelos mais tradicionais em termos de relações de género). Com o objetivo de 

aprofundar a leitura anterior, fomos testar H2, procurando verificar se existe 
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independência entre o sexo dos/as inquiridos/as e o modelo de família que desejam para 

si. Para tal, procedemos à análise do coeficiente de contingência (CC). O valor do CC é 

0,283 e ρ =0,025 (<0,05), indicando, portanto, que o tipo de modelo de família escolhido 

pelos/as jovens está estatisticamente associado ao sexo dos/as estudantes (Quadro 26). 

Verificámos, depois, qual o modelo de família a que os/as jovens mais se associam. A 

maioria dos/as jovens que selecionaram o primeiro modelo (aquele que prevê uma maior 

igualdade entre homens e mulheres em termos de papéis de género tanto na vida familiar 

como na profissional), são do sexo feminino. Nenhuma jovem mulher selecionou o 

terceiro ou quarto modelos (aqueles onde as tarefas domésticas e os cuidados com os 

filhos/as ficam exclusivamente a cargo da mulher) como desejáveis para si. Todos os 

inquiridos que selecionaram estes dois modelos são jovens do sexo masculino. Assim, a 

leitura do teste de contingência e do Quadro 25 permite-nos chegar à conclusão que, 

maioritariamente, são as jovens universitárias (finalistas) - mais do que os seus colegas 

do sexo masculino - que tendem a apresentar valores e atitudes mais igualitárias e 

progressistas relativamente aos papéis de género na vida profissional e na familiar. Logo, 

podemos concluir que se confirma H2. 

Ainda com o objetivo de aferirmos a existência de divergências de opiniões entre 

as jovens e os jovens universitários finalistas, analisámos as respostas da questão nº 9 do 

questionário através da realização do teste U de Mann-Whitney. Para uma melhor 

perceção da análise, sublinhámos a amarelo as variáveis para as quais as diferenças entre 

sexos são estatisticamente significativas (ρ<0,05) (Quadros 27 e 28). No Quadro1, foram 

encontradas diferenças significativas entre os sexos (ρ <0,05) para as seguintes 

afirmações:  



30 
 

- “Uma mulher que não queira pelo menos um filho/a é egoísta” (Mann-

Whitney=853,5, ρ= 0,003). A média de concordância do sexo masculino com esta 

afirmação é superior (2,26) à do sexo feminino (1,57);  

- “A vida de um homem fica incompleta sem crianças” (Mann-Whitney=906, ρ= 

0,015). Perante esta afirmação, a média de concordância dos homens (2,89) é superior à 

das mulheres (2,26);  

- “Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas” (Mann-

Whitney=775, ρ=0,001). A média de concordância perante esta afirmação é superior no 

sexo feminino (4,11) do que no sexo masculino (3,19). A análise desta afirmação permite-

nos, mais uma vez, ir ao encontro da confirmação de H2. Uma vez mais, são as jovens 

mulheres que demonstram ter atitudes mais igualitárias no que toca aos papéis de género 

na vida familiar. 

- “Uma mulher não deve deixar o trabalho pelo facto de ter uma criança” (Mann-

Whitney=920, ρ= 0,021); perante esta afirmação, o grau de concordância é superior nas 

jovens do sexo feminino (4,47) do que no sexo masculino (3,81);   

- “Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas 

crianças é afetado” (Mann-Whitney=701,5, ρ=0,000); os jovens do sexo masculino têm 

uma maior média de concordância com esta afirmação (3,19) do que as jovens do sexo 

feminino (2,62).  

- “Em geral, os pais que estão fortemente envolvidos no seu trabalho não podem 

ser bons pais ou boas mães” (Mann-Whitney=958,5, ρ= 0,033); os jovens do sexo 

masculino apresentam uma maior média de concordância (2,11) do que as jovens do sexo 

feminino (1,72).  

 A análise destas três últimas afirmações permite-nos, novamente, chegar à 

conclusão de que são essencialmente, as jovens mulheres, que revindicam valores mais 
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modernistas no que toca aos papéis de género no seio familiar e profissional. Esta 

evidência vai, novamente, ao encontro de H2, confirmada anteriormente. 

No Quadro 2, os resultados do teste U de Mann-Whitney (Quadro 28) permite-

nos identificar diferenças significativas entre as mulheres e os homens jovens 

inquiridas/os (ρ <0,05) nas seguintes afirmações:  

- “O trabalho é importante porque me permite ter contactos fora de casa” (Mann-

Whitney=959,5, ρ= 0,036); perante esta afirmação, as jovens apresentam uma maior 

média de concordância (4,06) do que os jovens (3,70);  

- “Eu continuaria a trabalhar mesmo se pudesse receber um salário igual ao que 

recebo atualmente sem ter que trabalhar para isso” (Mann-Whitney=779, ρ= 0,003); as 

jovens, perante esta afirmação, apresentam um maior grau de concordância (3,48) do que 

os jovens (2,82);  

- “O trabalho doméstico é tão importante como o trabalho pago” (Mann-

Whitney=796,5, ρ= 0,000); as inquiridas do sexo feminino apresentam uma maior média 

de concordância com esta afirmação (3,68) do que os inquiridos do sexo masculino (3,15);  

- “Homens ambiciosos e bastante orientados para uma carreira não deveriam ter 

uma mulher que trabalhasse profissionalmente” (Mann-Whitney=954,5, ρ= 0,021); o 

grau de concordância com esta afirmação é superior nos inquiridos do sexo masculino 

(1,81) comparativamente com o sexo feminino (1,28);  

- “Só trabalhando as mulheres são verdadeiramente independentes” (Mann-

Whitney=821, ρ= 0,002); perante esta afirmação, a média de concordância é superior nas 

jovens (3,99) comparativamente com a média de concordância do sexo masculino (3,00);  

- “Ter uma carreira profissional é mais importante para um homem do que para 

uma mulher” (Mann-Whitney=881, ρ= 0,008); perante esta afirmação, a média do grau 
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de concordância é maior nas respostas dadas por jovens do sexo masculino (2,36) do que 

nas respostas dadas por jovens do sexo feminino (1,83).  

As nossas conclusões estão, assim, em linha com aquelas de outros estudos 

(mencionados na revisão da literatura), segundo os quais as mulheres jovens tendem a ter 

valores mais modernistas e progressistas quanto aos papéis de género que os seus pares 

do sexo masculino. 

 

3.3. Princípios de organização do trabalho e de GRH 

Ao analisarmos o Quadro 31 do Anexo 5, conseguimos verificar que, apesar de a 

esmagadora maioria dos/as jovens (93%) achar que a implementação de políticas de 

conciliação trabalho-família devem ser direcionadas para trabalhadores/as de ambos os 

sexos; 12,8% dos jovens do sexo masculino acham que este tipo de políticas deve ser 

apenas direcionado para trabalhadoras do sexo feminino. Nenhum/a jovem, 

independentemente do sexo, selecionou a opção de reposta “a implementação de políticas 

de conciliação trabalho-família devem ser direcionadas para trabalhadores/as do sexo 

masculino”. Com o intuito de complementar a análise estatística do Quadro 31, fomos 

confirmar se a variável “sexo” está estatisticamente associada à “opinião dos/as jovens 

em relação à direção das políticas de conciliação trabalho/família” (Quadro 32). 

Efetuámos o teste exato de Fisher, este teste é usado quando se quer fazer o teste de 

independência do qui-quadrado mas uma ou mais células têm um valor esperado igual ou 

inferior a cinco, e quando a tabela em análise é 2X2. Tal como nos anteriores testes, 

considerou-se um nível de significância mínimo aceitável de ρ <0,05. Neste caso, o 

ρ=0,049 (<0,05); assim, perante estes resultados, confirma-se a associação entre o sexo 

dos inquiridos/as e a direção das políticas de conciliação trabalho/família. As jovens 

universitárias (98,1%), mais do que os seus colegas do sexo masculino (87,2%), acham 



33 
 

que a implementação de políticas de conciliação trabalho-família deve ser direcionada 

para trabalhadores/as de ambos os sexos. Logo podemos argumentar, uma vez mais, que 

tendem a demonstrar valores e atitudes mais igualitárias relativamente aos papéis de 

género na vida profissional e na familiar. Esta constatação permite-nos a confirmação de 

H2. 

A maioria dos/as jovens acha que a natalidade deve ser incentivada pelo Estado e 

pelas empresas (76%), sendo que 8% dos/das jovens acham que a natalidade deve ser 

incentivada apenas pelas empresas e a mesma percentagem (8%) considera que deve ser 

apenas incentivada pelo Estado (Quadro 33). Um grupo de três jovens do sexo feminino 

pensam que a natalidade não deve ser incentivada, e cinco jovens (dois rapazes; três 

raparigas) não têm opinião formada. Perguntámos depois aos/às jovens se pensam (ou 

não) que as políticas de RH da sua possível entidade empregadora poderão ser cruciais 

para a decisão de terem (mais ou menos) crianças ou de não terem mesmo filhos/as. 

Assim, 56,1% dos/as jovens afirmam que as políticas da sua futura entidade empregadora 

podem vir a ser cruciais para a sua decisão. Cerca de um em cada quatro jovens (22,4%) 

afirma que as políticas de RH não terão impacto na sua decisão de ter ou não filhos/as e 

uma proporção semelhante (21,4%) não tem opinião formada (Quadro 34). Podemos, 

porém, argumentar que a maioria dos/das jovens da nossa amostra (56,1%) afirma que as 

políticas de RH da sua entidade empregadora poderão vir a ser cruciais para a decisão de 

terem (mais ou menos) ou de não terem crianças. E, neste grupo, a maioria são mulheres 

(59,6%). Logo, podemos confirmar que tanto as jovens finalistas universitárias como os 

seus colegas do sexo masculino tendem a valorizar princípios de organização do trabalho 

e políticas de GRH amigas da família. No entanto, são ainda mais as jovens a conferir 

relevância aos mesmos. Perante estes resultados, confirma-se H3. 
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Conclusões, limitações e pesquisas futuras 

 

A presente dissertação teve como propósito central a análise das perspetivas 

dos/as jovens finalistas universitários/as em relação à carreira profissional e à vida 

familiar.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que, apesar das condições laborais e 

organizacionais vivenciadas atualmente- como é o caso das formas de trabalho flexíveis 

e precárias que decorrem de uma GRH “hard” característica do modelo lean production/ 

lean management dominante em Portugal (Casaca, 2014b) -, apenas as jovens finalistas 

universitários tendem a condicionar os seus projetos familiares devido às suas fracas 

perspetivas de inserção no mercado laboral. São, assim, os jovens que revelam ter 

melhores perspetivas em relação à sua inserção laboral e à carreira profissional, enquanto 

as jovens têm uma maior perceção das dificuldades de inserção no mercado laboral. Esta 

possibilidade é-nos também sugerida por conclusões de estudos prévios (Guerreiro & 

Abrantes, 2007; Virgínia Ferreira, 2010; Kóvacs & Chagas Lopes, 2012).  

 No que se refere à vida familiar, os resultados indicam que continuam a pesar as 

tradicionais representações sobre os papéis de género. Neste sentido, tende a ser assumido 

que as mulheres devem assegurar as funções do cuidar e, simultaneamente, as 

responsabilidades profissionais. São as jovens inquiridas que apresentam os valores e as 

atitudes mais igualitárias e progressistas relativamente aos papéis de género na vida 

profissional e familiar. Estes resultados vão ao encontro da nossa revisão da literatura; 

Aboim (2007, 2010a), designadamente, concluiu também que são as mulheres que se 

revelam mais modernistas que os homens, revelando também valores mais igualitários e 

progressistas relativamente aos papéis de género na vida profissional e familiar. 

Relativamente à questão da conciliação entre o trabalho-família, os resultados do 

nosso questionário indicam que tanto as jovens finalistas como os seus colegas do sexo 
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masculino tendem a valorizar princípios da organização do trabalho e políticas de GRH 

amigas das famílias. Contudo, continuam a ser as jovens mulheres a conferir maior 

relevância às mesmas. À luz destes resultados, e tendo em conta a revisão de literatura 

(Kalleberg, 2001, 2003; Kóvacs, 2002, 2006, 2014; Casaca, 2014b), a GRH deve ter em 

consideração uma perspetiva humanizante, cujo objetivo seja proporcionar qualidade de 

vida no trabalho aos/às colaboradores/as, apostando, nomeadamente no desenvolvimento 

de políticas que fomentem a articulação entre o trabalho e a família. 

 Este estudo apresenta algumas limitações, a partir das quais apresentaremos 

possíveis propostas de investigação futura. 

A dimensão da nossa amostra não permite a extrapolação dos resultados para o universo. 

Para investigações futuras, seria relevante obter-se resultados mais abrangentes, tendo 

como objetivo principal a generalização dos resultados obtidos. 

O instrumento utilizado, o questionário, não permite grandes esclarecimentos 

sobre o sentido das respostas. Não obstante a sua mais-valia no plano da análise descritiva 

e comparativa que permite, seria muito importante recorrer a métodos de recolhas de 

dados de tipo qualitativos em investigações futuras, nomeadamente a entrevistas 

individuais, de modo a reunir informações mais detalhadas a aprofundadas sobre o tema 

em discussão. 

Um estudo longitudinal com esta mesma amostra de jovens seria uma boa pista 

de investigação futura para podermos percecionar se as suas perspetivas em relação ao 

trabalho e à família, com o decorrer o tempo, se alteraram ou mantiveram. 
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Anexo 1 - Questionário 
Este questionário insere-se no âmbito do trabalho final do Mestrado de Gestão de Recursos Humanos sobre as perspetivas 

de carreira e de família dos/as jovens licenciados/as. A sua colaboração é, portanto, fundamental para a realização deste trabalho.  

 

I. Dados sociodemográficos e familiares 

1. Idade:_____ anos                        Sexo:      Feminino            Masculino 
 

2. Local de residência: Permanente:___________________________ Presente(estudante)__________________ 

3. Estado civil (assinale com um “x”): 

 

  

4. Com quem vive presentemente (assinale com um “x”):                       5. Tem irmãos ou irmãs (assinale com um “x”)? 

Sozinho/a  

Com ascendentes (pais, pai ou mãe)  

Cônjuge/parceiro  

Outros membros familiares  

Colegas ou amigos/as   

6. Indique o grau de habilitação escolar /académica (assinale com um “x”): 

Nível de habilitação: Mãe Pai 
Cônjuge/companheiro/a 
(caso não se aplique, deixe em 

branco) 

O próprio. 

(que espera obter) 

Ensino básico primário (4ºano)     

Ensino básico 2º ciclo (6º ano)     

Ensino básico 3º ciclo (9ºano)     

Ensino secundário (12ºano)     

Licenciatura     

Pós-graduação/Mestrado     

Doutoramento     

 
7. Qual é a condição perante o trabalho? Assinale com um “x” os quadros pequenos e preencha os campos seguintes: 

  

 
8. Atendendo a estes modelos de família responda às questões seguintes. 5 

 

8.1 Assinale com um “x” em qual dos modelos anteriores revê a sua família? 

 
Família ascendente (Pais) 

Família atual (caso não se 

aplique, deixe em branco) 

Modelo de família que 

deseja para si  

Modelo 1    

Modelo 2    

Modelo 3    

Modelo 4    

                                                           
A questão nº 8, 8.1, 12 e 19 deste questionário foram retiradas: Casaca, Sara Falcão, (2005). Flexibilidade e Emprego. Novas 
Temporalidades de Trabalho e Relações de Género- A Reconfiguração da Desigualdade nos Novos Sectores de Serviços. Lisboa, 

ISEG, dissertação de doutoramento 

 

Solteiro/a  Divorciado/a / Separado/a  

Casado/a /União de facto  Outro. Qual?  

 Mãe Pai 
Cônjuge/companheiro/a 

(caso não se aplique, deixe em branco) 

Empregado/a  
Profissão? 
 

 
Profissão? 
 

 
Profissão? 
 

Desempregado/a   
Profissão anterior? 

 
 

Profissão anterior? 

 
 

Profissão anterior? 

 

Reformado/a  
Profissão anterior? 

 
 

Profissão anterior? 

 
 

Profissão anterior? 

 

Inativo/a       

Modelo 1: Família onde os dois elementos do casal têm, igualmente, uma profissão exigente e onde as tarefas domésticas e os 

cuidados com os/as filhos/as são igualmente distribuídos por ambos. 

Modelo 2: Família onde o elemento do casal com um emprego menos exigente deve desempenhar a maioria das tarefas 
relacionadas com a casa e os/as filhos/as (não interessa se é homem ou mulher). 

Modelo 3: Família onde os dois elementos do casal  têm, igualmente, uma profissão exigente e onde as tarefas domesticas e os 

cuidados com os/as filhos/as são sempre da responsabilidade da mulher. 

Modelo 4: Família onde a mulher tem uma ocupação menos exigente que o marido e, por conseguinte, desempenha a maioria 
das tarefas relacionadas com a casa e com os filhos/as. 

Modelo 5: Família onde só o marido tem um emprego e a mulher é doméstica. 

Sim  Número: 

Não   
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Modelo 5     

Outro. 

Qual? 
 

  

 

9. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre uma série de aspetos relativos aos trabalho e à família. Para cada uma das frases que lhe 

é apresentada nos seguintes quadros, classifique-as numa escala de 1 a 5. (1= discordo em absoluto; 2= discordo bastante; 3= Nem 
discordo nem concordo; 4=Concordo bastante; 5= Concordo totalmente) 

Quadro nº1. 

 1 2 3 4 5 

Ninguém pode cuidar tão bem de uma criança como a própria mãe      

Profissionais como o pessoal de serviços de guarda (creches, infantários, jardins de infância, etc.) podem 

muito bem tomar conta de crianças pequenas. 

      

Profissionais como as amas podem muito bem tomar conta de crianças pequenas      

Para além dos pais/mães outros parentes, como avós, podem muito bem tomar conta de crianças pequenas      

Só as crianças tornam um casamento feliz      

Há alturas em que as crianças não são verdadeiramente compensadoras      

Uma mulher que não queira pelo menos um filho/a é egoísta      

A vida de uma mulher fica incompleta sem crianças      

A vida de um homem fica incompleta sem crianças      

Criar crianças é, em geral, mais compensador para uma mulher do que ter uma carreira de sucesso      

Um homem não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança      

Os homens devem ter um papel diário ativo em todos os aspetos da educação das crianças      

Os homens devem reduzir o sue envolvimento profissional depois do nascimento de uma criança      

Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas      

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas crianças é afetado      

Uma mulher não deve deixar o trabalho pelo facto de ter uma criança      

A vida familiar também pode funcionar quando a mulher trabalha e o homem cuida das tarefas 

domésticas e das crianças 

     

Em geral, os pais que estão fortemente envolvidos no seu trabalho não podem ser bons pais ou boas mães      

 
Quadro nº 2 

 1 2 3 4 5 

O trabalho é importante porque traz dinheiro para a família      

O trabalho é importante porque me dá independência e autonomia      

O trabalho é importante porque me permite realização pessoal      

O trabalho é importante porque me permite ter contactos fora de casa      

Eu continuaria a trabalhar mesmo se pudesse receber um salário igual ao que recebo atualmente sem ter 

que trabalhar para isso 

     

O trabalho doméstico é tão importante como o trabalho pago      

A vida de uma mulher fica incompleta sem uma atividade profissional      

Homens ambiciosos e bastante orientados para uma carreira não deveriam ter uma mulher que trabalhasse 

profissionalmente 

     

A profissão de um homem é mais importante para ele do que a profissão de uma mulher é para ela      

Em regra uma mulher que trabalha é mais confiante em si própria do que uma mulher doméstica      

Em geral, as mulheres não se envolvem tanto nas carreiras como os homens      

Uma mulher que trabalha é mais facilmente aceite e respeitada na sociedade      

Só trabalhando as mulheres são verdadeiramente independentes      

Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas      

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas crianças é afetado      

Mesmo que ambos os pais trabalhem a tempo inteiro, trabalho e família são compatíveis      

Em geral, as mulheres estão menos habituadas para a competição profissional do que os homens      

 Para muitas mulheres, ser doméstica é uma atrativa alternativa ao stress profissional      

Ter uma carreira profissional é mais importante para um homem do que para uma mulher      

 

II Expectativas de Carreira 

10. Qual a sua situação atual? (assinale com um “x”) 

Estudante a tempo inteiro  

Trabalhador/a estudante  

Se respondeu que é trabalhador/a estudante passe para a questão nº 12. 

11. Quanto tempo acha que irá decorrer desde o fim do seu curso até encontrar emprego? (assinale com um “x”) 

    Até 3 meses          4-6 meses             6-12 meses           + de 12 meses  

12.Confia numa carreira profissional promissora para si? (assinale com um “x”)  

Confio muito   

Confio bastante   

Mais ou menos   

Confio pouco  Porquê? 

 

 

13. Que rendimento espera vir a auferir quando exercer uma atividade profissional? (assinale com um “x”): 
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Quando iniciar a atividade profissional:  Cinco anos depois de ter iniciado a atividade profissional:  

 Menos de 700 euros   Menos de 700 euros  

700-900 euros  700-900 euros  

900-1200 euros  900-1200 euros  

1200- 1500 euros  1200- 1500 euros  

1500- 2000 euros  1500- 2000 euros  

2000-2500 euros  2000-2500 euros  

2500-3000 euros  2500-3000 euros  

> 3000 euros  > 3000 euros  

 

14. Vê-se a exercer funções de liderança quando exercer uma atividade profissional (assinale com um “x”): 

Sim, imediatamente  

Sim, dentro de alguns anos    
Não   

15. Espera atingir um lugar de topo? (assinale com um “x”) 

Sim, estou muito confiante que assim sucederá  

Sim, mas vai ser difícil  
Não   

16. Quantas horas deseja vir trabalhar por semana? (assinale com um “x”) 

Menos de 25 horas            25-40 horas          Mais de 41 horas  

17. Quantas acha que vai trabalhar? (assinale com um “x”) 

Menos de 25 horas          25-40 horas          Mais de 41 horas    

18. Gostaria de trabalhar (assinale com um “x”): 

No sector público  

No sector privado  

Por conta de outrem  

Por conta própria  

18.1 Em que sector de atividade:_____________________ E em que profissão:______________________ 

19. Imagine que procura um emprego, que importância teriam para si os seguintes aspetos? (1= nada importante; 2= pouco 

importante; 3= mais ou menos importante; 4=bastante importante; 5= muito importante) 

 1 2 3 4 5 

 Boas relações com colegas, subordinados e superiores      

Uma remuneração elevada      

 Estabilidade e sentimento de segurança quanto ao seu futuro profissional      

Autonomia, ou seja, a possibilidade de decidir qual a melhor maneira de realizar o seu trabalho e ter 

iniciativa 

     

Ambiente em que possa ser ouvido/a e envolvido/a na tomada de decisão      

Trabalho interessante, variado, que lhe dê prazer e permita utilizar as suas capacidades      

Boas oportunidades de promoção      

Oportunidades para aprender coisas novas e valorização profissional      

Poder escolher os horários de trabalho      

II. Perspetivas trabalho-família 

 

20. Tem crianças (assinale com um “x”):  

Não        Sim           (Se respondeu que “sim” passe para a questão nº 23). 

 
21. Deseja vir a ser pai ou mãe? 

 

 
22.Quanto 

ao número 

de crianças 
(assinale 

com um “x”): 

Pensa vir a ter:  Acha que vai conseguir ter:  

1  1  

2  2  

3  3  

4 ou mais   4 ou mais   

(Passe para a questão nº24). 
 

23. Se já tem filhos/as, indique quantos: 

1 filho/a  

Sim 
 Com que idade espera ter a primeira criança?______ 

Não  Passe para a questão nº 25 

Não pensou sobre isso  Passe para a questão n 26 
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2 filhos/as  

3 filhos/as  

 
23.1 Idades?________________ 

 

24. Identifique quais os principais motivos para a decisão de ter/querer filhos/as. Numa escala de 1 a 5 classifique: 
(1= nada importante; 2= pouco importante; 3= mais ou menos importante; 4=bastante importante; 5= muito importante) 

 

25. Identifique quais os principais motivos para a decisão de não ter/ não querer ter filhos/as ou mais filhos/as do que aqueles que 
espera vir a ter. Numa escala de 1 a 5 classifique:6 

(1= nada importante; 2= pouco importante; 3= mais ou menos importante; 4=bastante importante; 5= muito importante) 

 1 2 3 4 5 

Custos financeiros associados      

Dificuldades em conseguir emprego estável      

Menos tempo para coisas importantes da vida      

A gravidez e o parto são difíceis para as mulheres      

Problemas e complicações associadas à educação das crianças      

Dificuldade de conciliação entre a vida familiar e a profissional      

O cônjuge//companheiro/ não quer ter filhos/as      

Pretender dar prioridade ao desenvolvimento da carreia profissional       

 

IV. Modelos Organizacionais e Políticas de GRH 

26. Acha que a natalidade deve: 
Passe para a questão nº28 

 

Passe para a questão nº28 

 

27. Na sua opinião, quais destas atitudes acha que o Estado pode fazer prioritariamente para ajudar as pessoas na relação entre a vida 

familiar e o trabalho? Numere as medidas da mais para a menos importante. (1 a mais importante; 7 a menos importante) 

Incentivar a flexibilização dos horários de trabalho  

Incentivar a criação de empregos a tempo parcial  

Aumentar as comparticipações nos serviços/ equipamentos privados  

Preços mais acessíveis para os serviços públicos  

Incentivar a diminuição dos horários de trabalho  

Maior oferta e melhoria dos serviços/ equipamentos públicos (creches/ infantários/ ATL’s/ lares/ centro de dia/ apoio 
domiciliário, etc…) 

 

Outra (especifique qual):_____________  

 

28. Indique-me se já fez (caso tenha filhos/as), ou pensa fazer (caso pretenda ter filhos/as) uso de cada uma das seguintes medidas: 

Serviços para crianças financiados publicamente (Creches/Infantários/ATL, etc…)  

Subsídios para as crianças/ abono de família  

Licença parental alargada  

Licença de parentalidade (inicial para mãe e pai)  

Redução do horário de trabalho depois do nascimento da criança  

Horários de trabalho flexível  

 

29. Acha que a implementação de políticas de conciliação trabalho/família devem ser direcionadas para trabalhadores/as do sexo: 

Feminino  

Masculino  

Ambos  

 

30. No seu caso em particular, julga que as políticas de RH da sua possível entidade empregadora poderão ser cruciais para a sua 

decisão de ter (mais ou menos) ou de não filhos/as? 
 

 

                                                           
As questões 24 e 25 deste questionário foram retiradas de INE, IP. (2014). Inquérito à Fecundidade 2013 

As questões 9, 27 e 28 deste questionário foram retiradas de Torres, Anália (coord); Silva, Francisco; Monteiro, Teresa; Cabrita, 

Miguel (2005). Homens e Mulheres Entre Família e Trabalho. Lisboa. CITE 

 1 2 3 4 5 

Realização pessoal      

Diminuir as hipóteses de solidão na velhice      

Ver os filhos/as crescerem e desenvolverem-se      

Ver a família a aumentar      

O/a cônjuge companheiro/a querer ter filhos/as      

O/a cônjuge companheiro/a partilhar as tarefas relativas aos cuidados com as crianças (vestir, 
alimentar, levar ao médico/a…) 

     

Outros motivos, quais?      

Ser incentivada pelas empresas  

Ser incentivada pelo estado  

Ser incentivada por ambos  

Não deve ser incentivada   

Não tem opinião formada  

Sim  

Não  

Não tem opinião formada  
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 31. Considerando a sua inserção laboral, avalie a importância das seguintes políticas de GRH para conciliação entre 

trabalho/família. 
(1= discordo em absoluto; 2= discordo bastante; 3= Nem discordo nem concordo; 4=Concordo bastante; 5= Concordo totalmente) 

 1 2 3 4 5 

Flexibilidade de horário      

Horário compactado num número de dias por semana      

Trabalho a partir de casa/escritório móvel/teletrabalho      

Banco de horas      

Concessão de períodos de tempo de assistência a familiares, para além dos instituídos por lei      

Meio-dia livre, compensando as horas no resto da semana      

Creche própria da empresa       

Assistência de saúde para familiares diretos      

 Licença de parentalidade (para mães e pais) superior à prevista pela lei      

Obrigada pela sua colaboração! 

Anexo 2- Caracterização da Amostra 
Quadro 1. Tem crianças * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Tem crianças Sim Contagem 1 2 3 

% em sexo 1,9% 4,3% 3,0% 

Não Contagem 52 45 97 

% em sexo 98,1% 95,7% 97,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Anexo 3 – Expectativas de inserção no mercado de trabalho e de desenvolvimento 

da carreira profissional 
 

Quadro 2. Quanto tempo acha que irá decorrer desde o fim do seu curso até encontrar emprego * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Quanto tempo acha que irá decorrer 

desde o fim do seu curso até encontrar 

emprego 

Até 3 meses Contagem 13 23 36 

% em sexo 28,9% 53,5% 40,9% 

4-6 meses Contagem 15 10 25 

% em sexo 33,3% 23,3% 28,4% 

6-12 meses Contagem 11 6 17 

% em sexo 24,4% 14,0% 19,3% 

Mais de 12 meses Contagem 6 4 10 

% em sexo 13,3% 9,3% 11,4% 

Total Contagem 45 43 88 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quadro 3. Quanto tempo acha que irá decorrer desde o fim do seu curso até encontrar emprego * Deseja vir a ser pai ou mãe * Sexo 

Sexo 

Deseja vir a ser pai ou mãe 

Total Sim Não 

Não pensou sobre 

isso 

Feminino Quanto tempo acha que irá 

decorrer desde o fim do seu curso 

até encontrar emprego 

Até 3 meses 12 0 1 13 

4-6 meses 14 0 1 15 

6-12 meses 10 0 1 11 

Mais de 12 meses 3 2 1 6 

Total 39 2 4 45 

Masculino Quanto tempo acha que irá 

decorrer desde o fim do seu curso 

até encontrar emprego 

Até 3 meses 19 1 3 23 

4-6 meses 9 0 1 10 

6-12 meses 5 1 0 6 

Mais de 12 meses 3 0 1 4 

Total 36 2 5 43 

Total 

 

 

Quanto tempo acha que irá 

decorrer desde o fim do seu curso 

até encontrar emprego 

Até 3 meses 31 1 4 36 

4-6 meses 23 0 2 25 

6-12 meses 15 1 1 17 

Mais de 12 meses 6 2 2 10 

Total 75 4 9 88 
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Quadro 4. Medidas Simétricas 

Sexo Valor Aprox. Sig. Sig exata 

Feminino Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,495 ,024 ,023 

N de Casos Válidos 45   

Masculino Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,291 ,679 ,695 

N de Casos Válidos 43   

Total Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,305 ,173 ,163 

N de Casos Válidos 88   

 

 

Quadro 5. Confia numa carreira profissional promissora para si * Deseja vir a ser pai ou mãe * Sexo. 

Sexo 

Deseja vir a ser pai ou mãe 

Total Sim Não 

Não pensou sobre 

isso 

Feminino Confia numa carreira profissional 

promissora para si 

Confio Muito 12 0 2 14 

Confio Bastante 15 0 3 18 

Mais ou menos 17 2 0 19 

Confio Pouco 2 0 0 2 

Total 46 2 5 53 

Masculino Confia numa carreira profissional 

promissora para si 

Confio Muito 15 0 3 18 

Confio Bastante 17 2 1 20 

Mais ou menos 4 0 1 5 

Confio Pouco 4 0 0 4 

Total 40 2 5 47 

Total Confia numa carreira profissional 

promissora para si 

Confio Muito 27 0 5 32 

Confio Bastante 32 2 4 38 

Mais ou menos 21 2 1 24 

Confio Pouco 6 0 0 6 

Total 86 4 10 100 

 

 
Quadro 6. Medidas Simétricas 

Sexo Valor Aprox. Sig. Sig exata 

Feminino Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,341 ,322 ,297 

N de Casos Válidos 53   

Masculino Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,307 ,560 ,651 

N de Casos Válidos 47   

Total Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,226 ,493 ,494 

N de Casos Válidos 100   

 
 

Quadro 7. Rendimento espera vir a auferir quando iniciar atividade profissional * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Rendimento espera vir a auferir 

quando iniciar atividade profissional 

Menos de 700 euros Contagem 17 7 24 

% em sexo 32,7% 15,6% 24,7% 

700-900 euros Contagem 17 15 32 

% em sexo 32,7% 33,3% 33,0% 

900-1200 euros Contagem 14 14 28 

% em sexo 26,9% 31,1% 28,9% 

1200-1500 euros Contagem 3 5 8 

% em sexo 5,8% 11,1% 8,2% 

1500-2000 euros Contagem 1 3 4 

% em sexo 1,9% 6,7% 4,1% 

Mais de 3000 euros Contagem 0 1 1 

% em sexo 0,0% 2,2% 1,0% 

Total Contagem 52 45 97 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Quadro 8. Rendimento espera vir a auferir 5 anos depois de ter começado a trabalhar * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Rendimento espera vir a auferir 5 anos 

depois de ter começado a trabalhar 

700-900 euros Contagem 2 1 3 

% em sexo 3,8% 2,1% 3,0% 

900-1200 euros Contagem 9 6 15 

% em sexo 17,3% 12,8% 15,2% 

1200-1500 euros Contagem 16 9 25 
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% em sexo 30,8% 19,1% 25,3% 

1500-2000 euros Contagem 10 9 19 

% em sexo 19,2% 19,1% 19,2% 

2000-2500 euros Contagem 7 9 16 

% em sexo 13,5% 19,1% 16,2% 

2500-3000 euros Contagem 4 4 8 

% em sexo 7,7% 8,5% 8,1% 

Mais de 3000 euros Contagem 4 9 13 

% em sexo 7,7% 19,1% 13,1% 

Total Contagem 52 47 99 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 9. Confia numa carreira profissional promissora para si * Sexo 

 

sexo 

Total Feminino Masculino 

Confia numa carreira profissional 

promissora para si 

Confio Muito Contagem 14 18 32 

% em sexo 26,4% 38,3% 32,0% 

Confio Bastante Contagem 18 20 38 

% em sexo 34,0% 42,6% 38,0% 

Mais ou menos Contagem 19 5 24 

% em sexo 35,8% 10,6% 24,0% 

Confio Pouco Contagem 2 4 6 

% em sexo 3,8% 8,5% 6,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 10. Vê-se a exercer funções de liderança quando exercer uma atividade profissional * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Vê-se a exercer funções de liderança 

quando exercer uma atividade 

profissional 

Sim, imediatamente Contagem 2 3 5 

% em sexo 3,8% 6,4% 5,0% 

Sim, dentro de alguns anos Contagem 44 40 84 

% em sexo 83,0% 85,1% 84,0% 

Não Contagem 7 4 11 

% em sexo 13,2% 8,5% 11,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 11. Espera atingir um lugar de topo * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Espera atingir um lugar de topo Sim, estou muito confiante que assim 

sucederá 

Contagem 12 19 31 

% em sexo 22,6% 40,4% 31,0% 

Sim, mas vai ser difícil Contagem 37 25 62 

% em sexo 69,8% 53,2% 62,0% 

Não Contagem 4 3 7 

% em sexo 7,5% 6,4% 7,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 12. Quantas horas deseja vir a trabalhar por semana * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Quantas horas deseja vir a trabalhar 

por semana 

Menos de 21 horas Contagem 5 3 8 

% em sexo 9,4% 6,4% 8,0% 

25-40 horas Contagem 42 39 81 

% em sexo 79,2% 83,0% 81,0% 

Mais de 41 horas Contagem 6 5 11 

% em sexo 11,3% 10,6% 11,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 13. Quantas achas que vai trabalhar * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Quantas achas que vai trabalhar Menos de 21 horas Contagem 0 1 1 

% em sexo 0,0% 2,1% 1,0% 

25-40 horas Contagem 13 9 22 

% em sexo 24,5% 19,1% 22,0% 

Mais de 41 horas Contagem 40 37 77 
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% em sexo 75,5% 78,7% 77,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 14. Gostaria de trabalhar em que sector * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Gostaria de trabalhar: Sector público Contagem 3 5 8 

% em sexo 6,1% 12,5% 9,0% 

Sector privado Contagem 30 20 50 

% em sexo 61,2% 50,0% 56,2% 

Por conta de outrem Contagem 4 3 7 

% em sexo 8,2% 7,5% 7,9% 

Por conta própria Contagem 12 12 24 

% em sexo 24,5% 30,0% 27,0% 

Total Contagem 49 40 89 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 15. Nível de importância quando procura um emprego 

 

Sexo 

Feminino Masculino Total 

Boas relações com os colegas, subordinados e superiores 4,51 4,45 4,48 

Uma remuneração elevada 4,28 4,38 4,33 

Estabilidade e sentimento de segurança quanto ao seu futuro profissional 4,55 4,47 4,51 

Autonomia, ou seja, a possibilidade de decidir qual a melhor maneira de realizar o seu trabalho e ter iniciativa 4,23 4,11 4,17 

Ambiente em que possa ser ouvido/a e envolvido/a na tomada de decisão 4,43 4,26 4,35 

Trabalho interessante, variado, que lhe dê prazer e permita utilizar as suas capacidades 4,72 4,43 4,58 

Boas oportunidades de promoção 4,43 4,36 4,40 

Oportunidades para aprender coisas novas e valorização profissional 4,72 4,38 4,56 

Poder escolher os horários de trabalho 3,85 3,79 3,82 

 

 

Quadro 16. Teste U de Mann-Whitney Estatísticas de testea 

 

U de Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W Z 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

Boas relações com os colegas, subordinados e superiores 1170,500 2298,500 -,592 ,554 

Uma remuneração elevada 1128,500 2559,500 -,895 ,371 

Estabilidade e sentimento de segurança quanto ao seu futuro profissional 1191,500 2319,500 -,431 ,666 

Autonomia, ou seja, a possibilidade de decidir qual a melhor maneira de 

realizar o seu trabalho e ter iniciativa 
1140,500 2268,500 -,815 ,415 

Ambiente em que possa ser ouvido/a e envolvido/a na tomada de decisão 
1100,000 2228,000 

-

1,134 
,257 

Trabalho interessante, variado, que lhe dê prazer e permita utilizar as suas 

capacidades 
993,000 2121,000 

-

2,083 
,037 

Boas oportunidades de promoção 1131,500 2259,500 -,889 ,374 

Oportunidades para aprender coisas novas e valorização profissional 
886,500 2014,500 

-

2,883 
,004 

Poder escolher os horários de trabalho 1214,500 2342,500 -,225 ,822 

a. Variável de Agrupamento: Sexo 

Anexo 4 – Perspetivas quanto à vida familiar e aos papéis de género 
Quadro 17. Deseja vir a ser pai ou mãe * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Deseja vir a ser pai ou mãe Sim Contagem 46 40 86 

% em sexo 86,8% 85,1% 86,0% 

Não Contagem 2 2 4 

% em sexo 3,8% 4,3% 4,0% 

Não pensou sobre isso Contagem 5 5 10 

% em sexo 9,4% 10,6% 10,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Quadro 18. Média de idade com que espera ter a primeira criança 

Sexo Média N Desvio Padrão 

Feminino 28,76 38 2,635 

Masculino 28,72 32 2,359 

Total 28,74 70 2,495 

 

Quadro 19. Número de crianças que pensa vir a ter * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 
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Número de crianças que pensa vir a ter 1 Criança Contagem 3 0 3 

% em sexo 6,5% 0,0% 3,5% 

2 Crianças Contagem 26 24 50 

% em sexo 56,5% 60,0% 58,1% 

3 Crianças Contagem 14 10 24 

% em sexo 30,4% 25,0% 27,9% 

4 ou mais Crianças Contagem 3 6 9 

% em sexo 6,5% 15,0% 10,5% 

Total Contagem 46 40 86 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 20. Número de crianças que acha que vai conseguir ter * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Número de crianças que acha que vai 

conseguir ter 

1 Criança Contagem 9 3 12 

% em sexo 21,4% 7,7% 14,8% 

2 Crianças Contagem 22 22 44 

% em sexo 52,4% 56,4% 54,3% 

3 Crianças Contagem 9 9 18 

% em sexo 21,4% 23,1% 22,2% 

4 ou mais Crianças Contagem 2 5 7 

% em sexo 4,8% 12,8% 8,6% 

Total Contagem 42 39 81 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 21. Identifique quais os principais motivos para a decisão de ter/querer filhos/as: “Realização pessoal 

Tabela. Sexo Média N Desvio Padrão 

Feminino 4,13 47 1,013 

Masculino 4,05 41 ,973 

Total 4,09 88 ,990 

 

Quadro 22. Identifique quais os principais motivos para a decisão de não ter/querer filhos/as ou mais filhos/as do que aqueles que espera vir a 

ter. Média de importância 

Sexo 

Custos 

financeiros 

associados 

Dificuldade 

em 

conseguir 

emprego 

estável 

Menos 

tempo para 

as coisas 

importantes 

da vida 

A 

gravidez 

e o parto 

são 

difíceis 

para as 

mulheres 

Problemas e 

complicações 

associadas à 

educação das 

crianças 

Dificuldade 

de 

conciliação 

entre a vida 

familiar e a 

profissional 

O 

cônjuge/Companheiro 

não quer ter filhos/as 

Pretender dar 

prioridade ao 

desenvolvimento 

da carreira 

profissional 

Feminino 4,26 3,98 2,48 2,55 2,76 3,45 2,90 3,19 

Masculino 3,89 3,56 2,72 2,64 2,94 3,08 3,58 2,67 

Total 4,09 3,78 2,59 2,59 2,85 3,28 3,22 2,95 

 

Quadro 23. Teste U de Mann-Whitney 

Estatísticas de testea  

 

Custos 

financeiros 

associados 

Dificuldade 

em 

conseguir 

emprego 

estável 

Menos 

tempo para 

as coisas 

importantes 

da vida 

A 

gravidez 

e o parto 

são 

difíceis 

para as 

mulheres 

Problemas e 

complicações 

associadas à 

educação das 

crianças 

Dificuldade 

de 

conciliação 

entre a vida 

familiar e a 

profissional 

O 

cônjuge/Companheiro 

não quer ter filhos/as 

Pretender dar 

prioridade ao 

desenvolvimento 

da carreira 

profissional 

U de Mann-

Whitney 
587,000 585,500 658,500 720,500 687,000 610,000 527,000 563,000 

Wilcoxon W 1253,000 1251,500 1561,500 1623,500 1590,000 1276,000 1430,000 1229,000 

Z -1,808 -1,795 -1,004 -,365 -,710 -1,516 -2,358 -1,997 

Significância 

Sig. (2 

extremidades) 

,071 ,073 ,315 ,715 ,478 ,129 ,018 ,046 

a. Variável de Agrupamento: Sexo 

Quadro 24. Caraterísticas dos tipos de modelos de família 

Modelo 1: Família onde os dois elementos do casal têm, igualmente, uma profissão exigente e onde as tarefas domésticas e os cuidados com os/as 

filhos/as são igualmente distribuídos por ambos. 

Modelo 2: Família onde o elemento do casal com um emprego menos exigente deve desempenhar a maioria das tarefas relacionadas com a casa e 

os/as filhos/as (não interessa se é homem ou mulher). 

Modelo 3: Família onde os dois elementos do casal têm, igualmente, uma profissão exigente e onde as tarefas domesticas e os cuidados com os/as 

filhos/as são sempre da responsabilidade da mulher. 

Modelo 4: Família onde a mulher tem uma ocupação menos exigente que o marido e, por conseguinte, desempenha a maioria das tarefas relacionadas 

com a casa e com os filhos/as. 

Modelo 5: Família onde só o marido tem um emprego e a mulher é doméstica. 
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Quadro 25. Modelo de família que deseja para si * Sexo 

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Modelo de família que deseja para si Modelo 1 Contagem 49 36 85 

% em sexo 96,1% 78,3% 87,6% 

% do Total 50,5% 37,1% 87,6% 

Modelo 2 Contagem 2 4 6 

% em sexo 3,9% 8,7% 6,2% 

% do Total 2,1% 4,1% 6,2% 

Modelo 3 Contagem 0 3 3 

% em sexo 0,0% 6,5% 3,1% 

% do Total 0,0% 3,1% 3,1% 

Modelo 4 Contagem 0 3 3 

% em sexo 0,0% 6,5% 3,1% 

% do Total 0,0% 3,1% 3,1% 

Total Contagem 51 46 97 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 52,6% 47,4% 100,0% 

 

 

 
Quadro 26. Medidas Simétricas 

 Valor Aprox. Sig. Sig exata 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingência ,283 ,038 ,025 

N de Casos Válidos 97   

 
 

Quadro 27: Média do nível de concordância correspondente ao Quadro 1 

 Sexo 

Feminino Masculino Total 

Ninguém pode cuidar tão bem de uma criança como a própria mãe 2,52 2,72 2,62 

Profissionais como o pessoal de serviços de guarda (creches, infantários, jardins de infância, etc.) 

podem muito bem tomar conta de crianças pequenas. 

3,62 3,49 3,56 

Profissionais como as amas podem muito bem tomar conta de crianças pequenas 3,72 3,43 3,58 

Para além dos pais/mães outros parentes, como avós, podem muito bem tomar conta de crianças 

pequenas 

4,11 4,15 4,13 

Só as crianças tornam um casamento feliz 1,72 2,02 1,86 

Há alturas em que as crianças não são verdadeiramente compensadoras 2,00 2,34 2,16 

Uma mulher que não queira pelo menos um filho/a é egoísta 1,57 2,26 1,89 

A vida de uma mulher fica incompleta sem crianças 2,30 2,74 2,51 

A vida de um homem fica incompleta sem crianças 2,26 2,89 2,56 

Criar crianças é, em geral, mais compensador para uma mulher do que ter uma carreira de sucesso 2,34 2,79 2,55 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança 2,98 3,17 3,07 

Os homens devem ter um papel diário ativo em todos os aspetos da educação das crianças 4,58 4,32 4,46 

Os homens devem reduzir o sue envolvimento profissional depois do nascimento de uma criança 2,91 2,83 2,87 

Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas 4,11 3,36 3,76 

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas crianças é afetado 2,62 3,19 2,89 

Uma mulher não deve deixar o trabalho pelo facto de ter uma criança 4,47 3,81 4,16 

A vida familiar também pode funcionar quando a mulher trabalha e o homem cuida das tarefas 

domésticas e das crianças 

4,25 3,94 4,10 

Em geral, os pais que estão fortemente envolvidos no seu trabalho não podem ser bons pais ou boas 

mães 

1,72 2,11 1,90 

 

Quadro 28: Teste U de Mann-Whitney – Quadro 1 

Estatísticas de testea 

 U de Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 

Z Significância Sig. (2 

extremidades) 

Ninguém pode cuidar tão bem de uma criança como a própria mãe 1109,000 2487,000 -,815 ,415 

Profissionais como o pessoal de serviços de guarda (creches, 

infantários, jardins de infância, etc.) podem muito bem tomar conta 

de crianças pequenas. 

1197,000 2325,000 -,360 ,719 

Profissionais como as amas podem muito bem tomar conta de 

crianças pequenas 

1012,500 2140,500 -

1,728 

,084 

Para além dos pais/mães outros parentes, como avós, podem muito 

bem tomar conta de crianças pequenas 

1205,500 2636,500 -,312 ,755 

Só as crianças tornam um casamento feliz 1059,000 2490,000 -

1,380 

,168 

Há alturas em que as crianças não são verdadeiramente 

compensadoras 

1038,500 2416,500 -

1,351 

,177 

Uma mulher que não queira pelo menos um filho/a é egoísta 853,500 2284,500 -

2,945 

,003 

A vida de uma mulher fica incompleta sem crianças 989,500 2420,500 -

1,832 

,067 
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A vida de um homem fica incompleta sem crianças 906,000 2337,000 -

2,424 

,015 

Criar crianças é, em geral, mais compensador para uma mulher do 

que ter uma carreira de sucesso 

976,500 2407,500 -

1,932 

,053 

Um homem não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo 

facto de ter uma criança 

1121,000 2552,000 -,889 ,374 

Os homens devem ter um papel diário ativo em todos os aspetos da 

educação das crianças 

1092,000 2220,000 -

1,225 

,220 

Os homens devem reduzir o sue envolvimento profissional depois 

do nascimento de uma criança 

1160,000 2288,000 -,618 ,537 

Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas 775,000 1903,000 -

3,382 

,001 

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o 

desenvolvimento das suas crianças é afetado 

920,500 2351,500 -

2,310 

,021 

Uma mulher não deve deixar o trabalho pelo facto de ter uma 

criança 

701,500 1829,500 -

4,019 

,000 

A vida familiar também pode funcionar quando a mulher trabalha e 

o homem cuida das tarefas domésticas e das crianças 

1059,000 2187,000 -

1,378 

,168 

Em geral, os pais que estão fortemente envolvidos no seu trabalho 

não podem ser bons pais ou boas mães 

958,500 2389,500 -

2,134 

,033 

a. Variável de Agrupamento: sexo 

 

 

Quadro 29: Média do nível de concordância correspondente ao Quadro 2 

 Sexo 

Feminino Masculino Total 

O trabalho é importante porque traz dinheiro para a família 4,23 4,40 4,31 

O trabalho é importante porque me dá independência e autonomia 4,43 4,34 4,39 

O trabalho é importante porque me permite realização pessoal 4,55 4,30 4,43 

O trabalho é importante porque me permite ter contactos fora de casa 4,06 3,70 3,89 

Eu continuaria a trabalhar mesmo se pudesse receber um salário igual ao que recebo atualmente sem 

ter que trabalhar para isso 

3,48 2,82 3,18 

O trabalho doméstico é tão importante como o trabalho pago 3,68 3,15 3,43 

A vida de uma mulher fica incompleta sem uma atividade profissional 3,79 3,43 3,62 

Homens ambiciosos e bastante orientados para uma carreira não deveriam ter uma mulher que 

trabalhasse profissionalmente 

1,28 1,81 1,53 

A profissão de um homem é mais importante para ele do que a profissão de uma mulher é para ela 1,47 1,85 1,65 

Em regra uma mulher que trabalha é mais confiante em si própria do que uma mulher doméstica 3,58 3,51 3,55 

Em geral, as mulheres não se envolvem tanto nas carreiras como os homens 2,25 2,64 2,43 

Uma mulher que trabalha é mais facilmente aceite e respeitada na sociedade 3,21 3,21 3,21 

Só trabalhando as mulheres são verdadeiramente independentes 3,66 3,00 3,35 

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas crianças é afetado 2,57 2,98 2,76 

Mesmo que ambos os pais trabalhem a tempo inteiro, trabalho e família são compatíveis 4,17 4,04 4,11 

Em geral, as mulheres estão menos habituadas para a competição profissional do que os homens 2,36 2,77 2,55 

Para muitas mulheres, ser doméstica é uma atrativa alternativa ao stress profissional 2,43 2,79 2,60 

Ter uma carreira profissional é mais importante para um homem do que para uma mulher 1,83 2,36 2,08 

 

Quadro 30: Teste U de Mann-Whitney – Quadro 2 

Estatísticas de testea 

 U de Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 

Z Significância Sig. (2 

extremidades) 

O trabalho é importante porque traz dinheiro para a família 1134,000 2565,000 -,852 ,394 

O trabalho é importante porque me dá independência e autonomia 1147,500 2275,500 -,765 ,444 

O trabalho é importante porque me permite realização pessoal 1006,000 2087,000 -

1,679 

,093 

O trabalho é importante porque me permite ter contactos fora de 

casa 

959,500 2087,500 -

2,102 

,036 

Eu continuaria a trabalhar mesmo se pudesse receber um salário 

igual ao que recebo atualmente sem ter que trabalhar para isso 

779,000 1814,000 -

2,973 

,003 

O trabalho doméstico é tão importante como o trabalho pago 861,000 1989,000 -

2,786 

,005 

A vida de uma mulher fica incompleta sem uma atividade 

profissional 

995,000 2123,000 -

1,816 

,069 

Homens ambiciosos e bastante orientados para uma carreira não 

deveriam ter uma mulher que trabalhasse profissionalmente 

796,500 2227,500 -

3,702 

,000 

A profissão de um homem é mais importante para ele do que a 

profissão de uma mulher é para ela 

954,500 2385,500 -

2,304 

,021 

Em regra uma mulher que trabalha é mais confiante em si própria 

do que uma mulher doméstica 

1176,000 2304,000 -,502 ,615 

Em geral, as mulheres não se envolvem tanto nas carreiras como 

os homens 

978,500 2409,500 -

1,904 

,057 

Uma mulher que trabalha é mais facilmente aceite e respeitada na 

sociedade 

1208,000 2336,000 -,103 ,918 

Só trabalhando as mulheres são verdadeiramente independentes 821,000 1949,000 -

3,036 

,002 

Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o 

desenvolvimento das suas crianças é afetado 

992,000 2423,000 -

1,630 

,103 

Mesmo que ambos os pais trabalhem a tempo inteiro, trabalho e 

família são compatíveis 

1083,000 2164,000 -

1,028 

,304 

Em geral, as mulheres estão menos habituadas para a competição 

profissional do que os homens 

990,000 2421,000 -

1,822 

,068 
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Para muitas mulheres, ser doméstica é uma atrativa alternativa ao 

stress profissional 

1011,500 2442,500 -

1,684 

,092 

Ter uma carreira profissional é mais importante para um homem 

do que para uma mulher 

881,000 2312,000 -

2,654 

,008 

a. Variável de Agrupamento: Sexo 

 

Anexo 5 – Princípios da organização do trabalho e de GRH 
Quadro 31. Acha que a implementação de políticas de conciliação trabalho-família devem ser direcionadas para trabalhadores/as do sexo: * 

Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Acha que a implementação de políticas de conciliação trabalho- família devem ser 

direcionadas para trabalhadores/as do sexo: 

Feminino Contagem 1 6 7 

% em 

sexo 
1,9% 12,8% 7,0% 

Ambos Contagem 52 41 93 

% em 

sexo 
98,1% 87,2% 93,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em 

sexo 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Quadro 32. Teste Qui-quadrado e Teste exato de Fisher 

 Valor df Significância Sig. (2 lados) Sig exata (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 4,529a 1 ,033 ,049 

Correção de continuidadeb 3,012 1 ,083  

Razão de verossimilhança 4,906 1 ,027 ,049 

Teste Exato de Fisher    ,049 

N de Casos Válidos 100    

a. 2 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 3,29. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Quadro 33. Acha que a natalidade deve * Sexo 

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Acha que a natalidade deve: Ser incentivada pelas empresas Contagem 2 6 8 

% em sexo 3,8% 12,8% 8,0% 

Ser incentivada pelo Estado Contagem 0 8 8 

% em sexo 0,0% 17,0% 8,0% 

Ser incentivada por ambos Contagem 45 31 76 

% em sexo 84,9% 66,0% 76,0% 

Não deve ser incentivada Contagem 3 0 3 

% em sexo 5,7% 0,0% 3,0% 

Não tem opinião formada Contagem 3 2 5 

% em sexo 5,7% 4,3% 5,0% 

Total Contagem 53 47 100 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quadro 34. Julga que as políticas de RH da sua possível entidade empregadora poderão ser cruciais para a sua decisão de ter (mais ou 

menos) ou de não filhos/as? * Sexo  

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Julga que as políticas de RH da sua 

possível entidade empregadora 

poderão ser cruciais para a sua 

decisão de ter (mais ou menos) ou de 

não filhos/as? 

Sim Contagem 31 24 55 

% em sexo 59,6% 52,2% 56,2% 

Não Contagem 12 10 22 

% em sexo 23,1% 21,7% 22,4% 

Não tem opinião formada Contagem 9 12 21 

% em sexo 17,3% 26,1% 21,4% 

Total Contagem 52 46 98 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 


