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Nas sociedades modernas ocidentais, a familia e as rela~6es intimas sao 

vistas como uma institui<;:ao privada, separada do resto do mundo e ape

nas submetida de longe, e pontualmente, ao escrutfnio publico. No entanto, 
sao varios os poderes e as institui~6es que afectam, directa ou indirecta

mente, a vida privada: as comunidades locais e as igrejas, 0 mercado de 

trabalho e a escola, os sistemas de saude e de protec<;:ao social, os media 
e as polfticas de habita<;:ao. Todos estes aspectos publicos e institucionais 

influenciam, embora deforma diferente consoante os contextos hist6ricos 
e politicos, as ac~6es e 0 dia-a-dia dos individuos e das familias. 

No caso da vida privada contemporanea, porem, a i Ilterven~ao 

do Estado e particularmente importante, dado que acompanha a emer

gencia 0 desenvolvimento do proprio Estado moderno. Alias, para 

a!-guns historiadores, a familia moderna, enquanro espa~o privado dos 

afec!o~ e clalliffrii1OacJe~encon1.ra-=:I~:e5trei~nte aSlociada aforma<;:ao 
de [stado modemo. Ao impcr uma esfcra publica que define normas t: 

.• rcgUl2 a '/ida privada, 0 Est"dc chamou a sio control.o anter;Qrmente 

e"XerLido pelas linhaqens e peio.parentesco, pela Igreja e p.:la ,~ofOulli

"dade local. Na,cc', assirn, um novo espa<;:o de liberdade pilraae:,i. -.rada 
. ,:"ida privada. 5ubmetida, cu['tudo,ao ~.,pde, do Estada ef1qu,,,-,, win

e;;.,,1 rro:!)otor de norrna.see de controlo .. 

,F urn ;:;rocesso que nilO 56 vai politizar a familia e a vida priVdcl" . 

obrigando os partidos e os poderes puoJicos a .coltJ.:.a-l;jsnzagenCla 

polftica, como tambem nao deixa de por 0 Estado em conflito com outros 

. poderes e instiluio;:oes como as igrejas, as organiz3o;:6es nao governa

mentais ou me sma as 3ssoda~6es de familia - que tamb"m defendem 

um certo ideario de vida privada e do apoio que 0 Estado Ihe da. Assis

timos ao aparecimentodestes conflitos arespeito, por exemplo, da 

defini~ao das bases do casamento, do div6rcio e do; papeis dos dois 

-'sexos ou, ainda, da c~racteriza~ao dos direitos da crian~a, das I",spon

sabilidades dos pais e do direito da mulher a decidir livre, mente da 

inrerrupo;:ao de uma gri:widez. 

A regulao;:ao cia vida privada por :::Klrte do Estadc> encontra-se, elll 

grande medida, nas politicas pLiblicas chamadas "de famflia», 0 qw nos 
leva a coI0(;3-las no centro do nosso olhar. a conceito depoliticas de 

familia refere-se, genericamente, as aco;:6es governamentais dirigidas as 
familias e aos agregados domesticos privado~, isto e, a tudo 0 que os 

governos fazem para regular e apoiar a vida familiar. Trata-se. da legisla

o;:ao, dos subsidios e dos programas delineados e concebidos para 

tegular e apoiar os individuos nos seus papeis lamiliares e quotidianos 
eo nucleo familiar no seu conjunto. 

Janel.'" entreabertas: os valores e as norma; 

As politicas de famflia propoem objectivos espedficos para a vida 

familiar (por exemplo, promot;ao da maternidade e da paternidade, 

proteco;:ao dos agregados pobres, combate II violencia domestica) e 

podem ou nao procurar institucionalizar-se ao eriar, no interior dos 

poderes politicos, organismos ou instituio;:6es responsaveis por estas 

quest6es. A ac~ao do Estado neste domfnio tern tres principais instru

mentos asua disposi~ao: 0 apoio economico, atraves dos subsidios e da 

politica fiscal; a regula<;:ao jLJrfdica em diversos domfnios (rela~oes con

jugai>, div6rcio, rela<;:6es pais-filhos, concilia<;:ao entre vida profissional 

e vida privada, adopo;:ao, contracept;ao e aborto, sucessao e transmissao 

de patrim6nio, violencia domestica); e 0 apoio em servi<;os e equipa

mentos, como creches, infantarios, centros de dia e lares. 

Para compreender a evoluo;:ao da, politicas de familia ao longo das 

ultimas decadas, eimportante ter em conta aqueles tres tipos de interven

t;ao. Neste capitulo privilegia-se: 0 abono de familia, enquanto principal 

transferencia monetaria no ambito do apoio economico; a regula<;:ao 

juridica (~as rela~6es conjugais, das relat;6es pais-filhos e da concilia<;:ao 

entre vida profissional e vida privada (direitos defaitar ao trabalho, licen<;as); 

e os servi~os de guarda de crian<;:as com menos de seis anos. 

t10 ";;50 portugues, estas questoes n'io se podem analisar sem falar 

do impacto introdu7ido pela Revo'lI<;ao )5 de Abril de 1974. Importa, 

assin;,situar tres tipos de interven~5J :10 contexto de dois grandes 

p~rfodos, antes e depob deste marco hist6rico, que correspondern a 
perspectivas radicalmente opostas de politic;):; ;'ubiicas e a diferentes 

IT:'ldelos normatb'os de v;::!a ;Jrivada, fa rnlli a e papeis de genero. 

A familia constitui neste per[odo uma pedrJ angular da ideologia do 

Estado Novo. :-iumilde e crista, assente no rasamento religioso para 

toda a vida, a familia e um sfmbolo da estabilidade institucional e do 

vigor moral. 0 lugar da transrnissao dos costumes e da continuidade 

da tradi~ao, com os quais se afirma a identidade da Na<;:ao. A famflia, 
construfda e invocada no singular, assenta numa hierarquia rigida de 

autoridade e poder, de um sexo (masculino) sobre 0 outro (feminino) 

e de uma gerac;:ao (as pais) sobre a outra (as filhosJ.. Etambem a divisao 

do trabalho esta naturalmente definida a partida: 0 pai, fora de casa, 

responsiivel pelo ganha-pao; a mae, no recato do lar, consagrada alida 
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da casa e aeduca~ao de uma descendencia numerosa, Esta represen
ta~ao dominanteda familia nao tra~a; obviamente, um retratocompleto 
das situa~oes que existiam no tempo do Estado Novo, Por exemplo, 
muitas mulheres, sobretudo nos estratos mais pobres da sociedade, 
trabalhavam na fabrica, ajorna nos campos ou na explora<;:ao agricola 
como trabalhadoras familiares nao remuneradas. Mas, enaltecida pdo 
Estado Novo, esta representa~ao da familia serve de ideal, definindo 
os contomos de uma norma que se pretende universal. 

o lugardo homem nesta famflia entendida como uma institui<;:ao 
baseia-se em tres fun~oes principais que definem 0 "bom pai}) e 0 «bom 
marido»: 

a de provedor da familia, fun<;:ao associada a norma de «ser 
trabalhadoP}, impondo asi mesmo longas horas de trabalho 
ou mesmo sacriffcios se necessario, e de «ser poupado» nos 
gastos gerais e individuais (a que 0 marido tem direito, na 
qualidade de h0mem-chefe de familia, enquanto os gastos da 
mul her sao "domesticos))); 

a de chefe de familia, representante da autoridade e guardiao 
da moral no seio da familia. Eo uma fUI'\¢ao dssociada 11 norma 
do ;-,amem que deve ",,'fzndiH mals;"e:<igindo 0 
i'1ql:.',tlonavel e a obedieriCia imediata dos outros, que tern 0 

lit" 	 po,i,:,r de decis50 sobre as dest;,-:os da fa r.. illa , e d'e cada urn 
do:, :,Al"; membrd!;, assim como 0 poder de sancionar compor
ta:r,,:'IIW' :Jesviante;,castigando e iJunindo. t inaceitavet que 
nao seja 0 homem «<I m'andar» e espera-se que seja s"vero e 
disciplinador, mas sem infli9ii mau5-tratos excessivos e indis
criminados. 

a de protector da familia e dos membros da familia que tem a 
seu cargo (0 agregado domc'stico do chefe de familia iriclui a 
mulher e os filhos, mas pode acolher netos ou ascendentesl, 
Euma fun<;:ao associada aobrigd~ao de prestar assistenciil il~" 
p,':;soas proximas que estao na sua dependencia, Significa 
proteger do abandono material c dos perigos externos e velar, 
tamb:':nl, pelo <,bom nome» e a'honr<l da familia, optando pelo 
ostracismo ou mesmo pela expulsao dos membros da falTlilia 
que os poem em causa, 

A politica de familia centrada neste modelo unico de familia tern, 
,nos anos quarenta cinquenta, a slla epoca aurea, EstabeleCE ,:bonos 
de familia para as chefes de familia legitimamente casados que tem 
mulher,descendentes e ascendentes a cargo, Nao eria organismos gover
namentais Iigados it familia, ate porque (onta com a Igreja para impor 
normas e vigiar a vida privada, nem precisa de criar institui<;:oes de apoio 

Janelas entredbertas: os valores c as norrnas !nt2n~f=:r~~~o do ~$tado 

a familia, porque remete para a muiher a obrigar;ao de (uidar de todos 
os dependentes, crian<;:as e idosos, e tambem para as miseric6rdias e 
outras institui~6es religiosas, mais proximas das comunidadeslocai$, que 
gerem lares e esmolas para 0$ necessitados «sem familia», Quanto as 
crian~as pequenas, estao, obrigatoriamente, a sercuidadas em easa pel a 
mae, sendo a matemidade, a trilbalho domestico e os cuidados femini
nos louvados e enaltecidos de formas variadas, tanto pelo Estado como 
pela Igreja e as varias organiza<;oes associadas asua tutela, 

a 

Illfluenciado pela doutrin2 social catoliea e impulsionado pela sua missilo 

de «defender a instituL;.ao da famflia», 0 Estado Novo introduz (j abono 

de familia em 1942.0 abono e limitado aos trabalhadores dos sectores 


·da industria e do comcrcio e tem como objectiv~ «minorar as dificulda.. 
des que J calestia dOl vida traz para as chefes de famflias numerosas», De 
lim ponto de vista corporativo, (! trabalhador individualnao econsidcrado , 
como u,n individu,o isolado, mas como membro e provedof de uma 
familia, sendo 0 dever do Estado 0 de promover urn salario lamiliar, 
atraves de complementos salariais em fun~ao do numero dedependcn
tes, Assim, este modelo de subsfdio, que podcmos apelidar de «sllbsidio 
ao chere de !amilia», reconhece de forma expllcita a inad€qua~2io do 
sistema salarial em rela~ao ao papel de provedor desempenhado pelo 
trabalhador. De forma implicita, porem, afirma tambem 0 reconheci
mento, par pMte do Estado, da importancia do casamento legal, da 
fecundidade «natural» e do estatuto dependente da mulher. 

o direito ao abono de familia e estabelecido atraves do «chefe 
do agregado familian), que se espera que seja um homem € a principal 
ganha-pao da familia, Os chefes de familia represer.tam 0 elo mais baixo 
da hierarquia corporativ<l, sendo por isso de extrema importllncia para 
o desenvolvimento das politicils, Por lei, 0 chefe de familia pode ser 
considerado como tal se for (1) um homem casado, com lima «familia 
legltima)) vivendo sob a sua autoridade; (2) lima pes50a 50lteira, viuva 
ou separada vivendo com outros membros da familia slIjeitos a sua 
autQridade; (3) uma mulher casada cujo marido seja deficiente ou 
incapaz de desempenhar 0 papel de provedor da famma, 

o direito ao abono tambem depende do casamento legal e do 
nascimento dentro do casamento, limitando assi m os direitos dos casais 

http:instituL;.ao
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Abono de Familia 

Anos 40-60 «sllbsfdio ao chefI' de tarnflia» 

1942 Introdu,ao do Abono dE: Familia 
docomercio ou industria a descontar para as caixasdo abono, direito do chefe 
de familia legitimamente casado, com descendentes ate 14 anos, 18 com bom 
ar)l'()vpitamento escolar, sem limite de idade se incapacidade para 0 trabalho; 

a ascendentes, 


1958 Limite de ldade ampliado, 


1960 Imrodu,ao de subsidios de casamento, nascimento " aleita,ao, 


1962lntegra~ao no sistema de prevideneia social. 


1969 Alargamento a05 trabalhadores rurals. 


1973 Majora<;ao para 0 2.° e 3.' filho. 


P6s-25 de Abril (,sllbsidio ~ erian<;a». 


1974 Aumento do AF e fim'da majora<;ao. 


1977 Reforma do AF; dh,ito da crian,a (nascida dentro/fora 

re;C! u eri d;) por qua:qu er urn dos confu aes (i Ollil:khdp p.ntr~ ,£>,',",H'!c,r',~"d"nr::" 
a~ c:arreir. cC'~t(ibutiva (6 lOeses). 

1978'Fim Ai ~)~l!~l ascendeilte:; 

1980 P,,,introdur;ac da d partir do 3.° filho; bonitkMc"; a partir do 
4.° Who refor\ada s6 para carcnciadas 

1985 M,,;ora,ao so para familias (arendadas (3,0 mho). 

Anos 91i,2008 "sub,idiO acrian<;a pobre». 

1997 Diferer.cid<;ao do montante do AF par 3 €scal6es de rendimento; 
d""jqlna,:aomt;r;;,'!, Hsubsfdio familiar a criar;~as e jovens); majora~~o no 1.<' ano 
de majara,ao a partir do 3." mho: escalao 1. 

2001 Quatro escaloes de rendimento (mantem-se majora<;ao a partir do 3.' 
filho: escalilo 1 c 2), 

2003 Selectividade: ,~F 56 para familias pobres (rendimentos inferiores a 5 X 
independente da carreira contrjbuti\/~ illovocriterio: 

familias numerasas; iO'JoJu<;ao de 13'." 
mes para 0 1.' escaleo; cJesigna\'~O: «abono de familia para crian~as 

2006-2008 Selectividade dl~rgada: ioclusao de nao naeionais 
de permanencia; cria<;ao do AF Pre-Natal [a partir 3:° mes de e 
majOra,ao no AF para erian,as 12-36 meseSSe nasci menta de 2.° tilho (duplica), 
3," e (triplica) (2007); refor,o para familias carenciadas (+ 25% 1.0 e 
2." e monaparent"i, (majora,<;ao 20%); 13.0 mes para todos 
escai6es, 

que vivem em uniao de facto e das pessoas com filhos nascIdos fora 
do casamento. Este aspecto da politica de familia do Estado Novo 

Janelas entreabertas: os va!ores E' as normas 

importante quando visto a luz das elevadas percentagens de cr;anc;:as 
nascidas fora do casamento entre 12% e 17% - nas decadas dE' 40 
e 50.0 caso das famfllas monoparentais eespecialmente problematico, 
Embora as maes e os pais vilivos e separados a viver sozinhos possam 
obter 0 direito ao subsidio atraves do emprego nos sectores da indus
tria e do comercio, na pratica trabalham muitas vezes em sectores 
econ6micos sem direito ao abono de famnia (por exemplo, servic;:os 
domesticos, agricultura). Quanta as maes solteiras, as que sao chefes 
do agregado familiar nao tem direito a requerer 0 abollo dE' famflia 
para os descendentes (considerados ilegitirnos), mas apenas para os 
parentes em linha ascendente que com elas residam. 

Para 05 que tem direito a requere-Ios, os pagamentos do abono 
sao baixos e tomam como base a familia alargada de tres gera~6es. 
a chefe de fam Ilia pode requerer 0 abono para os seus filhos iegitimos 
com idade inferior a 14 al10s (alargado ate aos 18 anos para os estu
dantes com aproveItamento); para 05 seus netos leg[tim05, 5e as pessoas 
directamente responsaveis pelo seu sustE'nto tenham falecido; para os 
seus parentes 'ern linha ascendente ou para os da sua mulher; e para 
qualquer crian<;a ou adulto deficiente, indeprmdentemente da .idade. 
Em 1%8, a idade dos descendenks eampliada, abrangendoos filhos 
ate aos 13 anos, ou 24 no casl) de t?m estudantes. 

ie~§; al n 0 

home rniUa 
~ er 

A Constituir;:ao de 1933 e!.J C6digo Civil de 1966 sublinham urn modelo 
de familia assente no casamento ciegitimol>. no estatuto subordinado 
da mulher, na distirlc;:ao entre fjlhos nascidos dentro efora do casamento, 
e,por comeguinte, numa desigualdade profunda nao 50 entre conjuges 
e entre filhos '<!egitimos)} e entre 05 poderes 
do pai e os da mae em rela<;:ao aos filhos. A Constitui<;ao declara a 
igualdade dos cidadaos perante a lei «salvas, quanta a mulher» devido 
as «djferen~as reslJltantes da sua natureza e do bem da famnia». 
a marido, considerad0 como a principal autoridade em todos os aetas 
da vida conjugal, rem 0 direito de administrar 05 bens da rnulher, abrir 
a sua correspondenciil, dar ou nao 0 sell cansentimento ao contrato 
de trabalho acordado pela esposa com terceiros e emancipar os filhos 
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Registo de nascirnenlo de crian,a 
;icgitima de 19/4, ainda antes 

da rnudan,a da 1,'1. 

sem a autoriza~ao da mae. 0 artigo 1677.° 12stipula que "pertence a 
mulher, durante a vida em comum, 0 g'lVernodomeslic0, conforme os 

usos e a condis:ao dos c6njuges». QuantQaviolencia domestica, tolerada 

no ,exerdcio da funs:aodisciplinadora do chefe de familia e considereda 

como um assunto do foro privado, nao exige por iss0,nenhuma inter

vens:ao por parte do Estado. 

A lei do div6rcio aprovad" f'm 1910 tinha introduzido 0 div6rcio 

litigioso em tribunal, bem como a separa~iio de pessoas e bens eo 

div6rcio por mutuo consentimento (para casamentos celebrados ha pelo 

menos dois anos; e, a partir de 1939, ha pelo menos cinco anos). Em 1940 

Janelas .entreabertas: os valores e as normas ,,,,,_,,,,,,,,,C;," do Es·~ad0 

o Estado Novo estabelece um tratado (Concordata) com 0 Vaticano no 

qual se proibe os tribunais civis de aplicar 0 div6rcio aos casamentos 

cat6licos. Assim, depois da Concordata, sao apenas as que casam peto 

civii - uma rninoria,ja que quase todos os casamentos eram religiosos 

que podem requerer, e 56 ate 1966, as duas formas de div6rcio, por 

mutuo consentimento e litigioso, este ultimo em caso de violao;ao dos 

deveres conjugais e com os seguintes possiveis fundamentos: adulterio, 

condena~ao por crime, abandono do lar, maus-tratos, praticas anticon

cepcionais ou de aberra~ao sexual contra a vontade do requerente. 

o (6digo Civil de 1966 acaba com 0 div6rdo por mutuo consentimento, 

permitindo apenas a separa<;:ao judicial de pessoas e beflS (aplicavel 

tambem aos casamentos cat6Iicos), que pode ser litigiosa ou por mutuo 

consentimento, se requerida por ambos de comum acordo (e homolo

gada ao fim de um ano de separa<;:ao). Os fundamentos para requerer a 

separas:ao litigiosa sao quase identicos aos anteriores. 

No ambito das rela<;:6es pais-filhos, 0 C6digo Civil sublinha a 

autoridade dos pais e tambem os deve~es e a estatuto subordinado 

dos mhos. Come~ando por referir a obrigas:ao «de guarda e de regen
cia» dos filhos legitimo:; men ores (filhos com menos de 21 anos) assim 

como a obrigas:ao de prest~~ao de alimentos ilte amaioridade, insiste 

depois no poder aiargad, d J pai e no «poder de correc<;~o» do pai 

da mae em rela~ao aos f,lhos desobedientes ou indisdplinados. 

opoder dos pais e refor~ado nct rncdida em que 0 poder paternal 56 

pode ser retirado a pais l11E'nores ou doentes mentals, a pessoas con

denadas par crime e iii pais atlsentes. 

Por ultimo, dado a enfase do Estado no papel da mae em cas a, 

as mulheres trabalhadoras estao pouco protegidas, nomeadamente na 

altura do nascimento dos filhos. Podem faltar ao trabalho eestao pro

tegidas contra 0 despedimento durante um mes, mas 0 subsidio 

dependI' da aprecia~ao e boa vontade do empregador. De acordo com 

a lei de 1937 «as ernpregadas ou assalariadas por tempo determinado 

ou indeterminado sao disp2nsadas de prestar trabalho dlHante 30 dias, 

por ocasiao do parto, sem que a entidade patronal possa denunciar 0 

contrato [...J. Se houverem presta do mais de um ano de bom e efectivo 

ser'fic;o, terao ainda direito, dur"mte aquele periodo, a urn subsidio de, 

pelo men os, um ter~o do ordenado [...],>. Nao existem direitos de faltar 

ao trabalho para cuidar de familia res. Em caso de doenc;;a de um filho 

ou de um familiar adulto, espera-se que a mlilher se desempregue e 

fique em casa. Faltar por uns dias ou tirarferias para tratar de urn fami

liar e, nessa altura, muito difki!. 

Quanta il proteo;:ao no local de trabalho, as leis (1927) aconse

Iham que «se exer<;a vigilancia sobre as mulheres gravidas antes e depois 
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3t:!.2 !-listor! a da Vida Pr!vada em Portugal Os 

Casamento e unibes de facIo 

18670 ca,amento civil e introdu1:idoem Portugal, se"do possive! para 

de 14 anos (s€xo masculino) ou de 12 (sexo teminino); menoresde 21 

emancipados precisam corbentimento dos pai,. 


1910 Casamento para maiores de 18 anos (sexo masculino) ou 16 anos 

feminino); menores de 21 anos ,,;;0 emancipados prf"cisam de consentirnento 

dos pais; introdUl;ao do div6rcio litigioso e por mutue eonsentimento. 


1940 Concordata: efeitos civis do casamento cat61ieo e proibi,~o do divorcio 

em casamentos cat6licos. 


1966 Casamento para maiores de 16 anos [sexo masculine) OU 14 anos (sexo 

teminino), menores de 21 anos n~o emancipados precisarn de consentimento 

dos pais; fim do divorcio por mutuo consentimento, divcireio litigioso s6 para 

casamentos civis; separar;ao judicial de pessoas e bens litigiosa ou por mutuo 

consentimento aplicavel aos casamentos catolieos. 


1975 Reintrodur;ao do div6rcio por mutuo consentimen!o. 


197€ Nova Constituic;ao: de direitos e deveres entre os conjuges; 

ig'J~ldade das crian<;a<- dentro e fora do 6a'samenro, 


1977 Revi,;;o do Codigo Civil: c.silm!C!ntc aos 18 apcs ou em idade nubii (16 

anos) com consentimento dos pais; '9ualdade de 'deveres e direitos entre 


';-: c6niuoes, introduzido 0 dever de respei:,· G cocperdr;ao, anuladoopoder marital; 
reconhecjmento das uni6es de ~,acto heterossexuais; COIT:,,+ de 2 an os 
no direilo a alimentos da herar.t;a do 

1994 Reconhecimento das uni6es Clf~ ;acto no 91r~ito as pr:2S!3;t;:OCS pOl' !norte 
(> aO subsidlo poe assistencia de 3,11 p(:5'iO~ 

1995 Instituido, em caso de rliv6,~io, 0 exerdcio ~.n comum do pc;cler 
paternal. 

1999 Alargamento dos direitos de quem vive em uniao de facto: protecr;ao da 
casa de morada de famma, regime juridico de ferias, feriados e fill!as, declarar;ao 
conjunta de IRS, aaop,ao de cridnc;as. 

200~ Reconhecimento das uni6es de facto indepcndentemente do s('xo; 

que vivam em economia comum. 

2008 Fim do divorcio IitigioSQ, nova designac;ao: divorcio sern consentimento 
de um dos conj uges. 

do partol> e que «se mande moderar ou suspender 0 trabalho de meno

res e mulheres ou muda-Ios de ocupa<;:ao quando 0 seu estado a nao 
permita por falta de robustez ou saude». A mesma lei estabelece «0 

direito de deixar 0 trabalho durant" meia hora de manna e atarde para 

ir amamentar, sem redu<;:ao do salario)) e a proibi~ao do trabalho noc

turno durante 0 perfodo da amamenta~ao. 

Janelas entreabertas: 0$ valores e as norrnas iiil'i:'Ef\§en~ac. do 

""" ~1 

f>. seguir ao C6digo Civil (1966) e nas leis relativas ao trabalho feminino, 

a~sim como nz protec<;:ao soc!(J1 (e nao nas leis relativas as rela<;:6es 

familia res), que despontam algumas mudanc;as, precipitadas quer pelas 

transforma<;:6es de fundo na sociedade portuguesa (incluindo a neces

sidade de assegurar 0 emprego das mulheres), quer pel a pressao exterior, 

exercida, por exernplo, pelas convenc;oes da OIT'. 
Em rela<;:ao ao direito a faltar ao trabalho ap6s 0 nascimento de 

um filho, e instituida, aquando da cria<;:ao das caixas de previdencia em 

1962, uma iicen<;:a de 60 dias com subsfdio a 100% do vendmento medio 

para as beneficiarias inscritas urn ana antes do parto. 
Quanta aprotec<;:ao das mulhercs no local de trabalho, e na 

si2gunda metade dos :'inos sessenta que Q Estado procura regular de 

novo 0 trabalho feminino. Pda primeira vez, as leis (Regime Jurfdico do 

Contrato Individual do Traoalho, 1966, 1969) protegem as mulheres 

Qssalariad1ls ::l.::) despe'~imento durilote a gravidez e ate um ana ap6s 0 

parto, e profbem, tambem, 0 traball)(J noctumo durante a gravidaz e ate 

tres meses ill':'S 0 parto. No caso das mulheres com responsabilidades 

familiares, fl~>sam" s"r cOllSiderildils como «justificadas» as faltas para 

cuidar de familiar", <,iTt caso de addente ou doen<;:a. 
Na lei de 1969,0 Estado tambem encoraja as entidades patronais 

a «facilitar 0 emprego a meio tempo» e a «procurar criar, manter ou 

Creche de "'ITabaqueira, 
empresa do grupo CUr, 
ern Albarraque (Grande Lisb()a). 
Foto: /\NIT. 



---
350 Historia da Vida Privada em Portugal Os Nossas 

trabalhadores com filhos 

Direito exclusivo cia mulher (ate 1984) 


1937 Dispensa de 30 dias (pode ser remunerada pelo patrao). 


196260 dias pagos a 100%, se um ana de inscri,~o; dispensa de amamentac;ao 
hora/dia·mae. 

1976 Direito universal das trabalhadoras: 90 dias lieen,a por maternidade 
(100%) 

Direito partilhaclo (1984-1995) 

1984 Lei da maternidadee da paternidade; direito do pai a partilhar a licen,a por 
mortelincapacidade da mae; dispensa para amamenla,iio duas horas/dia-mae; 
30 dias de faltas para cuidar de menor de 10 "nos (pai/mae, subsidio 56 para 
familias monoparentais pobres); licen,a especial (, mesesl2 anos l1ao paga, ate 
aos 3 anos (pai/mae). 

1988 dois dias de «faltas por nascimel1to» para 0 pai (56 funcionarios pubiicos). 

1995 Direito a partilhar de matcrnidade por clecisao conjunta dos pais 
(14 dias obrigat6rios mae); 98 ck lic~n<;a; dois dias de falta, por na-sclmento 
para 0 pai; 30 dias de faltas agor" r,em~ru::radas ((15% salario). 

Reconhecimento do dirdto exclusivo do pai (1999-2r.04j 

1998/99 Ucc.>n<;i1 de mater~l~dade: 120 dias (1 {JO%i l scmaoas obrigat()rjas 

1999 Cinco dias de 'po. 'paternidade (100%) + 15 cias licen<;a parental 
par~ (l pai a 100%; clispen:;a caril o,:,am,,"1Ia<;":' ou aleita<;ac duas horas/dia 
[pelf/mae); lic'?n~a parf?nt;;1 m(!Sh -~'U 6 me$0s~tempo parcial. aos 6 (mos 
(direito ;ndivk;"al); 30 dias de taltas por nascimento de n~to filho de menor de 
16 anos (avo/avo); licen,a especial a seguir aparental (a'E 2 anos). 

2003/u4 Licer.~a de paternidade obrigatoria (5 dias); liren,a. maternidade (120 
elias a 100% ou j 50 dlas a 80%); 12 meses de licen<;:a parental a tempo pardal. 

2008 Subsfdio social de maternidadeJpatemidade -- sistema nao contributivo. 

Direito equiparado «promovendo a paridade entre 0 pai e a mae» 

2009 Mudan~a, na, enos direitos: licen<;a parental inicial 
partilhada pelo outro pelo menDs 30 dias, aumentil para 5 meses a 
100% ou 6 meses a 83%}; licen,a exclusiva da mae (6 semanas); 11e/':n<;a exclusiva 
do pai (10 dias obrigatorios + 10 "pcionai.s com a mae, a 100%, mais 2 cada 
gemeo); licen<;a parental (ornplemerr!ar (3 meses a 25% (ada 
moopnitor, se gozada aposlicew;a"parental inicial); 3 para 

para 0 pal. 
.....~~~~----~~~~~~- ... 

co:abcr"r c:m obras de interesse social, designadamente infantarios e 

jardins infantis», prevendo-se noutro artigo que 0 Estado vjesse a «faci

litar e apoiar a ao;:ao das empresas na realiza<;aD destas obras)). Eum 

primeiro reconhecimento, por parte do Estado, do grande vazio no 

ambito dos servi<;os de apoio as maes trabalhadoras. Amedida que as 
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mulheres ganham acesso ao mercado de trabalho durante os anos 

sessenta,o sector privado come<;a a prestar alguns servi<;os para crian

<;os em idade pre-escolar, mas sao poucos e descoordenados. 

o apoio econ6mico asfamflias foi refor<;:ado durante este periodo: 

introd uz-se os subsidios de nascimento, casamento ealeitamento (1960), 

eo abono de familia passa a ser diferenciado em func;:ao do numero de 

filhos, real<;ando 0 apoio as fam[!ias numerosas (1973). 

<>II e e15 

a ~.. 

025 de Abril introduz: mudan<;as imediatas e radicais nas politicas de 

familia da s(:gunda metade dos anos ~etenta. 0 objectiv~ eduplo: par 

um lade, alterar 0 m'Jdelo de familia e de papeis de genero subjacente 

as oolfticas anleriores: por outro, promover uma nova rela<;ao entre a 

Estado e a familia, reconhecendoa autonomia e a liberdade dos indivf

duos" das familias na esfera privada, mas garantindo, simultanl'1)mentc:, 

i) ;I,.,oio e a protec<;ijo do Estado. 

Ao hn de varias decadas de ingerencia excessi"/a e marcadamente 

tradicion"i par part€ do Estado, fo: a introdu<;ao rapida destes principios, 

mais do que a ausencia de uma politica, que caracterizou a acc;:ao esta

tal. Do ponto de vista politico, a Revolu~ao inaugurou um movimento 
consensual em direc.;ao a um modele de familia mais demoCf(ltico, 

assente numa rel6rica e em norm as que enfatizam os direitos dos que 

tinham estado mais subordinados: as mulheres primeiro, mas tambem 

os filhos menores, os idosos sem autonomia economica, e os que viviam 

em familias que destoavam do modele tradicionaL Nao se criam minis

ter:os nem secretarias de Estado, mas antes, e logo nos a nos setenta, 

dois organismos com miss6es eS;Jecificas no ambito da igualdade de 

genero: a Comissaoda Condi<;ao Feminina (desde 1991CIDM - Comis~o 

para a Igualdade e Direitos das Mulheres) e a C:)missao para a Igualdade 

no Trabalho e no Emprego. Esta prioridade da igualdade vai sofrer altos 

e baixo5 na agenda politica dos sucessivos governos, mas manter-se-a 

como elemento fundamental trazido pela revolu<;ao, colocando as poli

ticas de familia em Portugal num caminho algo distinto do de outros 

paises da Europa do SuI. 

Do ponto de vista do modelo de familia, e um quadro ideol6gico 

que sublinha a horizontalidade democratica e que valoriza a vontade 

dos individuos de se libertarem dos constrangiment05 que 11 familia 
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faz pesar sobre eles. A autonomia da mulher e, neste contexto, a expres
sao 0 motor do processo de maior igualdade no que toea a familia: 

a mulher deve poder trabalhar a tempo inteiro como 0 homem; e 0 

Estado deve apoiar a familia na sua fu n~ao de guarda das crian\as. 
Temos assim um novo modelo normative que aponta para uma familia 
«igualitaria democratica» e, do ponto de vista da divisao do traball10 
no casal, para uma familia de «duplo emprego», por oposi<;ao afamilia 
«ganha-pao masculino}) do periodo anterior. 

farnn~a~ 0 {{subsicHo a 
DOlis trabaih~~dores 

As altera<;6es no abono no final da decada de 70 estao relacionadas com 
as reformas sociais e politicas introduzidas ap6s a Revolu~ao. 0 novo 

sistema de protec<;ao social realc;a os principios da igualdade e da uni
versalidade dos direitos aassistencia s(lCial. 

o princip,)i subsidio destinado as familias 0 «abono de familia)) 
_. foLd2mocratiZClrlo, transformando-se numa presta<;ao atribuida a tod~lS 
~~ criar.~a,; (je pais trabalhadores, de acordo corn principios da igua Idade 

. r.ntre h·)mens e mulheres e da nao d:scnrnina<;ao de crian<;~s ,I:'",;:das 
do casamento.l\ fJrimeira medida, em Maiode 1974, foi a dedLw 10n

o valor do .,i;)ono para "ntes iltribufdo ao tercc'iro :',': Iv e 
<;eguj~~;.:::s), que'p~::3a it $2r para todos os filhos, afastando-S(' assim 

de po!!t',c de apoio it familia numerosa. De seguida, em 1977 " 
97&;sao introduzidas a;; altera<;oes relativamente aos requ2rentes, ao', 

d:reitos ao subsidio e 3 unidade do subsfdio. 0 n:querente pode ser 
qualquer adulto trai;aihador beneficia rio da seguran<;a social com crian

<;as a cargo, independentemente do sexo ou do estado civil, eo subsidio 
econsiderado como sendo urn direito da crian<;:a, naodo chefe de fami
lia. A unidade do subsidio tambern e reduzida a famiiia nuclear. Tern 

direito ao abono os descendences ate aos 18 anos (ou ate aos 21 OU 24, 

dependendo do nivel de ensino, e sem limite de idade ern caso lilho 

que sofra de ctoen<;:a prolongada ou incapacidade) dos trabalhadores 
110 activo, assim como os fl€tas no caso de os pais ja terem fdlecicio ou 
n1io terem 0 direito de requerer. 

De refer!r, ainda, 0 refor<;o da universalidade, introduzido pelo V 
Governo liderado por Maria de Lurdes Pintasilgo2, ao estabelecer 0 

ctireito de requerer 0 abono a qualquer cidadao nacional reside~te 
(contribuinte ou nao contribuinte). Esta univ:!I~alldade do abonc, 

inserido numa politica de garantir a todos os cidadaos, mesmo nao 
contribuintes, «um esquema minima de protec::;:ao social" (pen5~0 
social, abono de familia, subsidio mensal a mel10res deficientes, e'ltre 
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o corpo e a durE'n 
do trabalho ru ral: 
a colheita tradicional do 
arroz, na Qllinta do Foja. 
oarroz elan<;ado ao ar para 
Ihe retirar impurez.s (1955). 
loto: Bert Hardy/Gettyimages. 
Ver pagina 252. 

Momento de descanso no drduo 
trabalho da vindlma. Foto: Archive 

P05ters de campanhas da Associa,ao Portuguesa de Planeamcnto do Familia. PhotosiGettylmagesfFPG. 
Fotos: Associa~ao Portuguesa de Planeamento da Familia; Criatividade: Addmore. Ver pagina 238. Ver pagina 252. 

Diferentes «ondas e cenas jl1'/cnJs». 
Fotos: Clara Azevedo e Alfredo Cunha. Ver pagioa 232. 
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o (aepo feminino, bavendo sida a mais reprimido durante 0 regime, acaboll por ser 
o mais exposlo no espa~o publico apos a revolu<;ao dos Cravas. S6 nas anos 900 

masculina adquire valor de atrac~o equivalente. Fotos: Arquivo Diario de 
e Ana Baiiio!Arquivo Diario de Noticias. Sobre a expo'i<;ao do corpo em 

espectiiculos e a liberdade sexual apos a 25 de Abril, ver pagina 266. 

IMPORTA-SE 
DEUS 

REALMENTE 
CONOSCO? 

DlIas capas da revista A5eminela. (0Iec,30 particular. 
particular. Ver pagina 302. Ver pagina 295. 

Peregrinos em Fatima, em 1952. Foto: ArquivQ Diario de Notic"s. Ver pagina 289. 



XXXIxxx 

Asslstencia as prirn€ira:; cn-u5S0es experimentais da RTP l; 956,). 

.,.Jln: .. ""'~4ft4.' .................. ....-...............~..; 


••Jt_ok~II'............. pit..· 
 •..AJ~,..<~""'"'""": 

P"rsonagens dos Meninos Rabinos. Desenhos 

Ver pagin) 3:' I. 
OVitinho. desenho da .lutcria 2" .lose Maria Pime"te!. 

de ArtllfCorroia Ver paqina 318.. 

FoiO: Arquivo RTP. Ver pagir,J 311. 

Imagem do programa 
Ponto de fncol1tro. 

Capas dos n."' 1 das ,,,vistas Cr6nica Ma5culina, Cronica Feminina Feto: TV Guia. 

e Croniea Desportiva. Colec~ao particular Ver pagina 314. Ver pagilla .331. 
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Jan"las entreabertas: os valores e as normas 

outros) eabolida poucos meses depois pelo Governo AD, mantendo-se 

o acesso apenas sob condi~ao de re<ursas. 

Existe um carte radical entre as leis da ~slado Novo - e os modelos de 

vida privada e de familia 5ubjacentes a elas - e as que faram introdu

zidas ap6s 0 25 de Abril. A primeira modifica"ao, exigida por largos 

seclores da opiniaa publica e pelos apoianles do Movimenlo Pr6

-Div6rcio, que desceram arua em 1971, foi a de alterar 0 artigo da 

Concordata que impedia 0 div6rcio dos. casados catolicamente. Modi

fi(ado 0 arligo em causa, procedeu-se rapidamente apromuiga~ao de 

um diploma sobre a dissolu~ao do casamento (1975): os casamentas 

Urn guia para domesticas dos anos 50. Colec<;ao Manifestac;ao gay a favor do reconhecimento da uniao do 
particular. Sobre () papel que 0 Estado desejava para facto de casais homossexuais (Usboa, 2000). Foto; Miguel 

a mulher durante 0 Estado Novo, ver piigina 347. Madeira/Jomal 0 Publico. Ver paginas 368-370. 

-
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cat61icos passam a ser sujeitos a lei do Estado e a podcr ser dissolvidos 

nos tribunals civis; e institui-se outra VCZ 0 div6rcio por mutuo con

sentimento. 
Das outras mudan<;as legislativas que tem lugar ate 1977,convem 

salientar tres aspectos principais. Em primeiro lugar, dcu-se uma altcra

~ao profunda nos prindpiosque fundamentam e regulam a vida familiar. 

Na Constitui<;ao de 1976, todos os cidadaos tem 0 direito de constituir 

familia em condi<;oes de plena igualdade. Estabelece-se, pela primelra 

vez em Portugal, 0 prindpio da igualdade entre conjuges e entre filhos 

nascidos dentro e fora do casamento. Em segundo lugar, sao definidas 

na Constitui<;ao novas rela<;oes entre a institui<;ao familiar e 0 Estado. 

A familia e objecto de uma protec<;ao especial do Estado, que se com

promete a divulgar os metodos de planeamento familiar, a descnvolver 

uma rede nacional de assistencia materno-infantil, a cooperar com os 

pais na educa<;ao dos filhos e, ainda, a promover a independencia social 

e economica dos i1gregados domesticos. Por outro lado, a ~onstitui<;ao 

considera que a familia deve ser protegida de uma in~,~rven<;ao estatal 

;:"-", excessiva - ({? tucius ereccmloecido Q direilo ;, ;t:!elltidade pessoal, ao" 
bom nome e reputa<;ao e a reserva da ill,timidade dd. vi9a privada e 

';. film;:ian) - e tambem e proibida a utilizc-;:~o abusiva de informa<;:6es 

(Q:.iltivas as pessoas e as famflias. por ultimo, sao introduzidas ern : 977, 

" . .',:. na revisiio doC6digo Civil, altera<;6es svbSl'lrK :~'s nas leis do casamento, 

(''i, 	 da filia<;ao, da adop<;ao e dJs5ucessoes. P,z;c'ira-s,"reformular 0 direito 

da familia em fun<;ao dos novas principios t;:onstitli.-ionais: maior igual

dade e coopera<;ao entre os conjuges, malor respeito pel a pessoa indi

vidual, pela criant;:a e pelas diferentes formas de vida domestica privad". 

!' importante referir tres grandes campos de mudan<;a. 

As rel,KOI::!S 

No novo direito da familia, 0 casam~oto Eo permitido entre duas pessoas 

de sexo diferente, a partir dos dezasse[s anos (catorze anos para as 

mulheres no Codigo Civil anterior). 0 caSdmento de mellores (filhos 

com menos de 18 anos) esta, no entanto,sujeito ao consentimento de 

ambos os pais, podendo esse consentimento sersubstituido judicial

mente em casos de «razoes ponderosas que justifiquem a celcbra<;ao 

do acto}}. Os conjuges passam a ler os mesmos direitos e deveres: «a 

direc<;ao da familia pert€!nce a ambos os conjuges, que devem acordar 

sobre a orienta<;ao da vida em comum tendo em conta 0 bem da fami

lia e os interesses um do outro»; e «os conjuges estao reciprocamente 

vinculados pelos devcres de respeito, fidelidade, coabita<;ao, coopera· 

<;ao e assistencia». 0 C6digo Civil anterior reconhecia os deveres de 

fidelidade, coabitat;:ao e assistencia, mas nao os de respE'ito muluo e 

de cooperat;:ao. 

o estatuto subordinado da mulher no casal tambem e abolido. 

Assim, «cada um dos conjuges pode exercer qualquer profi5sao ou 

actividadesem 0 consentimento do outro", «0 exercfcio do poder pater

nal pertence a ambos os pais» e estes devem exerce-Io "de comum 

acordo»; por ultimo, no dominio da administrat;:ao dos bens, «cada um 

dos conjuges tem a administra<;ao dos seus bens proprios» e 50 admi

nistra os bens proprios do outro conjuge «se este Ihe conferir por man

data esse poder». 

Os casais que vivem em «uniao de facto» isto e, os que «vivem 

em condi<;:oes analogas as dos conjuges)} sem Set casados - sao reconhe

cidos enquanto tal na legisla<;ao, mas os seus direltos e deveres sao 

diferentes. Nao sao definidas quaisquerobriga~6es redprocas derespeiw, 

fidelidade, coabita<;ao, coopera<;ao ou assistencia, exceplo num caso 

pontual: 0 parceiro sobrevivo que coabita hii mais de dois anos com a 

pcssoa falecida pode, em certas condi<;oes, exigir alimentos da heran<;a 

do falecido. Os casais em uniao de facto tambem podem exercer 0 poder 

paternal em conjunlo, desde que declarem seressa a sua vontade. 

Apesar das mudan~;.,:; legisliltivas introduzidas com 0 25 de Abril, 0 

decr<>to de 1977 velo a(res':en~ar algumas altera<;oes e permitir regular 

de forma mais pormenorizada 0 div6rcio Iitigioso e por mutuo consen

timento. 

Relativamente ao div6rcio litigioso, por cxemplo, faz-se uma nova 

distin<;ao entre os casas em que 0 fundamento do div6rcio ea «viola<;ao 

culposa» dos deveres conjugais e aqueles em que 0 divorcio se baseia 

na ruptura da vida em comum. No caso de viola<;ao dos deveres conju

gais, abandc', ia-se a antiga lista dos possiveis "fundamentos» da sepa

rat;:ao/div6rcio IItlgi050S e passa-se a uma cial.lsula geral que autoriza 

qualquerdos conjuges a requerer 0 div6rcio se 0 outro violar os deveres 

conjugais.lnsiste-se, par outro lado, no empenhc da lei em que 0 div6r

cio seja decre!ado por via consensual. (om esta preocupa<;ao, imp6e-se 

ao juiz 0 dever de procurar 0 acordo dos conjuges para 0 div6rcio por 

mutuo consentimento e permite-se a op<;:ao por esso'modalidade de 

div6rcio em qualquer altura do processo. No entanto, s6 podem reque
rer c dlvorcio por mutuo consentimento os conjuges casados hi! mai, 

de tres anos e esta previsto um periodo de reflexao de um ana ap6s a 

primeira conferencia com 0 juiz, ao fim do qual as conjuges devem 

renovar 0 seu pedido de divorcio. 

~ 
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t~s 

Eo capitulo das rela<;6es pais-filhos que sofre algumas das mais profun

das modifica<;6es a seguir ao 25 de Abril, 0 que mostra que 0 lugar da 

crianr;:a no direito da famflia e na sociedade e urn indicador importante 

de mudanr;:a. Capitulos inteiros do anterior Codigo Civil, centrad os na 
distin<;ao entre filhos legitimos e filhos ilegitimos, sao quase integral

mente substituidos. Assim, a nova lei preve que 0 estabelecirnento da 

relar;:ao de filiar;:ao quanto amae assente numa dec\arar;:ao de materni

dade no registo de nascimento, sem distinguir 5e 0 filho provem ou nao 

do matrimonio dos pais. Tambem abre a possibiJidade, no que respeita 
afiliar;:ao relativamente ao pai, de a mulher casada indicar no acto de 
registo que 0 filho nao e do marido. . 

As modificar;:6es mais importantes referem-se ao estatuto dos 

filho: menores e as obrigar;:6es entre pais e filhos. A lei de 1977 da mais 

importancia a ideia de reciprocidade e procura defender melhor os 
ititeresses da crian<;a. Comec;:a suhli.ll'i~r que os deveres de r(',peito, 

de auxrtio ~ de assistendasiio tTI'dtuQS ae mhos (todos os 

filhos, nascidos dentro ou fot> do <:asd"~21~tO): Nao e so a crian<;:a' que 

f(,speit~ os pais, estes tamber.'. devem respEitar os 

A posir;:ao do filho meno,. . de:outras maneiras, 

Por E'xemplo, esta '.~u" os filhos devp.m obedie,;cia aos pais 
tef '-li1 wnta a f)piniao dos filho~ nos 

assuntos familiares impar\a·:t0s~, r,,·j,nfie(er..lhesautonomia na orga

niza<;:ao da sua vida. Oc pais famberri}a ~ao tem direito de l!sufruto legal 

dos bens dos filhos men ores e 0 «poder de carrecr;:aQ» dos filhos faltosos 
ja nao e mencionado. 

Na nova lei, as obriga<;:6es espedficas dos pais sao definidas gene

ricamente sem distinguir entre os filhos nascidos dentm ou fora do 

casamento. Assim, compete aos pais «velar pela seguranr;:a e saude dos 

filhos. prover ao seu sustento. dirigir a sua educa<;:ao, representa-[os, ainda 

que nascituros, e administr:,cOS seus bens», e tambem cabe aos pais 

«promover 0 desenvolvi!1"ento fisico, intelectual e moral tlos filhos». 

Por ultimo, e imp~~tante referir que 0 poder patemal, na lei de 

19T1, passa a pode! ser retirado aeis pais sempre que a seguranr;:a, a .. 
saude, a forma<;:ao moral ou a edu'car;:ao da crlan<;a estejam em perigo. 

trabalho e prresta~ao de cuidados as 
crian~as: 0 na proteccao das 
notrabalho 

Nos primeiros anm a seguir aRe'vorur;:ao, as medidas com maior impacto 
no dia-a-dia dos trabalhadores com filh()s pequenos dizem respeito a 

protec<;:ao das mulheres no mercado de trabalho. A «Iicen<;:a de mater

nidade» paga, com direito a 100% do salario medio e por um periodo 

de noventa dias, e introduzida em 1976 para todas as trabalhadoras, 

Logo a seguir, a lei sobre a igualdade no trabalho e no emprego (1979) 

estipula salario igual para trabalho igual e salienta a importancia de 

«garantir as mulheres, nas mesmas condi~6es dos homens, 0 desenvol

vimento de uma carreira profissional que Ihes permita atingir 0 mais 

elevado nfvel hierarquico». A Comissao para a Igualdade no Trabalho e 

no Emprego foi fundada no mesmo ano, com 0 dever de supervisionar 
a aplica<;:ao destes principlos. 

Ao nivel dos servir;:os de apolo, outro elemento importante das 
polfticas de concilia>;ao. 0 a(esso das familias a servi<;:os de guarda das 

crian.;:as mantem-se dWelL Nos primeiros anos apos a Revolu<;:ao, ha um 

consenso generalizado quanto anecessldade de eriar apoio e assisten

cia as crian<;:as pequenas, levando a um aumento inicial do numero de 

infantarios, de escoias especiais para crian<;:as deficientes e de cursos de 
formar;:ao para erlucadorec. Comissoes e associa<;:6es locals, assim como 

empreg;:;dor::s e sindicatos,lan\am-se na abertura de alguns infantarios 

locals. Por outro ialio, C'm resposta 11 Const:tuiyjo - que preve 0 desen

Voillin-'ento de uma rede p(lblica de assistencia materno-infantil -' sao 

tambcrn Glad os servis;os fonn3is de guarda prestadospelo Estado, mas 

o nClinero de estabelecimcntos malltem-se extremamente baixoe com 

horiiriu5 reduzidos. A respo"ta mais sistematica ao problema da guarda 

das crian~as e d~ cduca~ao pre-escolar provem da 'iniciativa do sector 

priVildo corr. fir,s lucrativos e do sector cooperativo, que respolldem ao 

desejo dos pais de dasse media em aceder a jardins-de-infancia de 

qualidade; mas tambem de instituic;6es sem fins lucrativos, umas emer

9<'ntes eoutras mais antigas, ligadas 11 Igreja e com uma longa tradir;:ao 
na presta~ao de servi<;:os. 

Os cuidados prestados pela famnia e pelas amas nao licenciadas, 

menos dispendiosas e com hararios longos e flexiveis, sao as so!u~6es 
alternativas mais frequentes as institui~6es formals de guarda. As 

rnulheres mais qualificadas tamb~m recorrem a empregadas dornesti

c"s 'para cuidar dos seus fllllos e fazer os trabalho$ domestic os. Se 

nenhuma df'stas solur;:6es estiverdisponivel, os filhos sao muitas vezes 

delxados :;ozinhos ou com urn irmao mais velho, apesar de os novos 

valores da infancia insistirem na protecr;:ao das crianr;:as. No entanto, 

convem recordar que os paiS destas crian<;:as foram criados numa 
sociedade rural pauperrima, onde 0 trabalho e a sobrevivencia eram 

prioritarios, e numa epoca em que nao havia servi>;:os de apoio, pelo 

que estas 501u<;:6es eram consideradas como inevitaveis. As crian<;:as 

sem vigilancia constituem, ainda nos all os 70, um problema comum 
na vida familiar. 

~ 
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Entre 1980 e 1995 sucedem-se varios govern 05 do PSD (Partido Social 

Dernocrata) sozinho e em coliga<;:ao'. as programas destes governos 
reconhecem a familia como um <<valor fundamental e estrutllfante da 
sociedade» e, ja de forma mais explfcita do que no periodo anterior, a 
necessidade deaefinir objectiv~s especfficos de apoio as familias, agora 
entendidas ja nao no Singular mas no plural. Os programas do PSD nao 
deixam, contudo, de rea1<;ar a necessidade do Estado de proteger as 
familias dentro dos limites definidos pelosprindpios da subsidiarledade 
e da privaddade da famnia. 

A visao do papel subsidiario do Estado acresce uma outra pers
pectiva, largamente partilhada com os outros partidos politicos, de 
pmmover politic,,:; dirigidas as familias vitimas de exclusao sodal e 

r-"I{nbern aos gnlpos problematicos os ,do';. '$~as 
:crian~as vit:mas d" negligencia, as mulheres e osjovens. Sao pe!specti
Vd" que, ao Inngo das ultimils decadas, levaram os diferentes govenio<; 
a colocar as politicas de familia sob a tutela da politica socia!, sendo por 

isso concebidas e implememadas, em larga med:da, pelos sucessivos 
m:nisterios responsavels pelos assuntos socials. Nastando--se mais destas 
orienta~6es, os programas e projectos legislativos do CDS sublinham a 
importancia de um Estado que confere as familias uma vasta !iberdade 
de escolha, menos intervencionista e mais assente numa 16gica de com 

pensa~ao dos desajustamentos sociais gerados por uma economia dt:' 
mercado; referem-se, dE: forma explicita, ao reforc;:o da «familia tradicional" 
~e criticam a desvaioriza~ao do casamento e da trabalho domestlCo. 

. Constituido no inkiQ de 1930,0 primeiro governo d.a chamada . 
Alian<;:a DemoWltica (AD)' liderado por Francisco Sa Carneiro expllcita. 
os objectivos da sua polftica de familia no decreta-lei de Outubro do 
mesmo ano: entre outros, desenvolver os equipamentos de ternpos livres 
e guarda das criam;as para os pais quetrabalham;garantir uma adequada 
protecc;:ao social as mulheres e aos homens que (llivremente optem por 
privilegiar a sua missilo perante os filhos», institu'lr uma iicenc;:a parental 

que permita ao pai ou amae suspender a actividade profissional com 
garantia de reingresso, promoveros regimes de trabalho a tempo parcial 
e de horarios flexiveis «porforma a permitir a conciliac;:ao da actividade 

Janelas entreabertzs: as valores e as norma5 f.~ rntenrefll;:Vo ckd:staclo 

profissional com as func;:6es familiart~s,,; refor~ar 0 apoio economico as 
faminas mais necessitadas, com filhos ate aos 3 anos ou deficientes. Para 
implementar uma politica considerada como mais «global e integrada», 
foram criados novos organismos governamentais: a Secretaria de Estado 
da Familia', a Comissao Int~rministE!rial da Familia, a Direq:ao-Geral da 

Familia e 0 Conselho Consultivo para os Assuntos de Familia. 
Interrompendo 0 destaque polIticO dado 11 familia, sem contudo se 

afastar de forma significativa dos objectiv~s delineados, os govemos 
segulntes {IX, X, XI, XII)6 dao prioridade a outras areas politicas; apolitica 

economica,no contexto daadesao de Portugal aCEEem 1986; as pollticas 
de educac;:ao e de juventude promovendo-se 0 alargamento do ensino 
obrigat6rio para nove anos; e as politicas sociais e de igualdade. A Secre
taria de Estado da Familia e extinta como IX Govemo, mas a Direo:;ao-Geral 
fica integrada no Ministerio do Trabalho e da Seguran<;:a Soda I. 

Do ponto de vista da regula<;:ao e do apoio avida fumiliar por parte 

do Estado durante os anos oitenta, importa destacar tres marcos que 
VaG afectarconsideravelmente a organiza\ao da vida privada rlas deca
das segujntes. Primejro, a lei de 1984 sobre a protec~ao da maternidade 
e da paternidade, que estipula um novo sistema de licen<;:as e direitos 
defaltar ao trabalho, nao so para a mae mas t,lmbem parao pal, tratando

-se assirn, pela primeira 'fez, da protec~ao da "parentalidade» e nao 
apenas cia materniciade. Segundo, a enfase ,-o!o~ada no desenvolvimento 
dos servi~os, atraves de uma politica de financiamento publico de ins
titui<;:6e~ de solidariedad e sodal sem fins lucrativos. Par ultimo, ja nos 

anos 90 (94/95),0 infcio de politicas de apoio a "paternidade» e de 
regula<;:ao das unioesde facto, esta ultimo no sentido deuma aproxima

<;:ao dos casais coabitantes aos casados legalmente. 

a 
para as 

novo 

Retomando os objectivos cl<issicos da politica de fam ilia, quer de apoio 

c:conomico a todas as fa mflias com filhos, quer de apoio refor<;:ado para 


as hmflias . governojfa"m....i-__._. 

lias numerosas, familias com filhos deficientes, famliias numerosas 

pobres), 0 govemo AD reformula em 19800 abono de familia «de modo 

a tomar em conta, na medida do possivel, a cornposi<;ao do agregado 

familiar», Introduz, alem disso, 0 principia de redistribuh;:ao vertical, ao 

refor~ar 0 abono no caso das famflias numerosas de baixos rendimento$. 

o requerente volta a ser 0 trabaihador {{contribu'lnte» com crianc;:as a 

cargo (sendo atribufdo, no ambito do n2gime nao contributivo, apenas 

para 0 trabalhador com baixos rendirnentos). 0 abono aumenta para 

300$ por cri<1 nc;:a e e majorado a partir do terceiro filho: 350$ para 0 
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tereeiro mho, 400$ para 0 quarto filho e seguintes, aumentando para 

600$ no caso defamllias de rendimentos baiKOs', mantendo-set~mbem 

o subsfdio para famllias com filhos deficientes (chamado «0 abono 

complementar»), independente da condic;:ao de recursos, 

No ambito das rela<;6es conjugais e do div6rclo sao introduzidas duas 

alterac;:6es importantes, ja no fim do XII Governo liderado por Anibal Cavaco 

Silva, A primeira diz respeito aprotec<;:ao legal dos casais vivendo em uniao 

de facto e do seu acesso aos benerfcios sociais, Fazendo prova de q\Je 

vivem em unia" rle facto h<l pelo menos dois anos, os conjuges tem direito 

as penso€:s de sobrev:vencia, ao subsfdio de funeral e ao subsfdio de 

assistencia por tereeira pC'ssoa8 (1994). A segunda vem agilizar 0 dlvorcio 

por mutuo consentimento permitindo que 0 processo seja realizado pelas 

autoridaJes civis, fora do tribunal, no caso de casais sem filhos ede easais 

cbrnljlhos ern que 0 poder pa,ternal tenha sido acordado (1995), Estas 

. altera~6"s iegislativas vao ter urn impaeto significativo na vid~ Jamillar 

.··3pos 0 dillorcio, pois introduzem a possibilidade de optar pelC' \'f'''~.Ki.cio 

€ffi comum do pe>de:' pi1ternal», em vez de apenas por um dos progenito

~\lS, como aconteda anteriorm<;nte. A lej tambem estapelece \l1T1 rj',aior 

reconhecimento d;JS interesses dacrianc;:a, nomC'adamenteo intel'''!~~e em ,. 

mam{'r um relacionamento pr6xi.mo com 0 progenitor nao guardiao, ' 

laaaos as 

Este perfodo representa u ma nova rase na politica de concilia<;:ao entre 

vida familiar e vida profissional. Enquanto, a seguir ao 25 de Abril, se 

sublinha a importancia do trabalho para a emancipa<;:a<;>, da mulher e a 

necessidade de uma maior protec~ao das mulheres com filhos no mer

cado de trabalho, nos anos 80 surge uma preocupa<;:ao adicional: a da 

protec<;:ao de ambos os Pilis e nao 56 da mae. 

Protecc;ao da maternidade e da patemidade 

A lei de 1984 de "protec<;:ao da maternidade e da paternidade» representa 

um primeiro passo neste processo. Aprovada no contexto de um governo 

de coligac;:ao (PS/PSD), retoma e reformula 0 "pacote)) de leis, relativas ao 

aborto, ao planeamento familiar, 11 protecc;:ao da maternidade e aos servi

~os de apoio as fammas, propostas em 1982 pelo Pc. As divergencias sao 

profundas em rela<;:ao aos dois primeiros temas, mas existe mais consenso 

Janelas entreabertas: as valore, e as normas Estado 

em relac;:ao aprotec~o da maternidade e da paternidade.lnsistindo nos 

direitos de ambos os pais arealizac;ao profissional e aparticipac;ao na vida 

dvka do pais, assim como 110S deveres do Estauo em informar, apoiar e 

«consciencializap)os pais, a lei $ublinha,ainda que de forma incipiente, a 

ideja das licenc;as e das faltas enquanto urn direito partilhado pela mae e 

pelo pai: eria uma licen~a espedal para os pais que queiram cuidar em (asa 

de urn flIho com menos de tres anos (nao remunerada, de seis meses a 

dois anos, a gozar a seguir alicen~a de maternidade pelo pai ou pela mae, 

OLi por ambos C'm perfodos sucessiVDS e nunca em simultaneo); introduz 

o direito defaltar aDtrabalho 30 dias por ana paracuidar de crianc;asabalxo 

dosdezanos (qualquer umdos pais) eodireito a horarios fiexfveis,jornada 

corttfnua e trabalho a tempo parcial para pais com filhos abaixo dos 12 

anos ou deficientes; mantem a dispensa de alcitamento para as maes 

(agora de 2 horas po r dia, duranteo primeiro ana de vida); e concede, pela 

primelra vez, 0 direitodo pai a gozar a Iken~a de maternidade, mas apenas 

em caso de morte, incapacidade psfquica ou fisica, ou forma<;:ao profissio

nal da mae (nestes ultimos dois casos, a mae goza obrigatoriamente 30 

dias ap6s 0 parto e 0 pai os restantes) . 

56 em 1995, sob 0 Impulso de urn" directiva comunitaria (1992), Ii! 
quea licen<;:a de maternidade eaumentada p~r~ 98 dias e odireito partilhado 

e instituido de forma mais clara. A licen~a de maternidade passa a poder 

ser partilhada '(por decisao conjuntal> dos pais, com urn perioda obrigat6~ 

rio de 14 dias para a mae, e Ii! introduzido 0 direito do pai a dois dias de 

faltas apos 0 nasdmento de um filho (remunerados pelo empregador)9. 

COlltudo, I'\I)S anos 80 ena primC'ira metade dosanos 90, estas novas 

disposi<;:oes em materia de licen~s e faltas tem, na realidade, um impacto 

rcduzido porque naoestipulam pagamentos desubstituic;ao para a gene

ralidade das familias 10. Esta situa~ao muda pa rcialmente em 1995, quando 

novas leis, ainda promulgadas pelo XII governo, introduzem 0 direitoaum 

subsfdio igual a 65% do salario medio para todos os trabalhadores que 

pe~am dias de licen~a para cuidin de um filho doente menorde 10 anos. 

As mulheres gravidas tambem continuam a ser alvo de preocupa~ao. 

Aumenta-se, em 1995, a sua protec~ao nos casos de exposic;:ao a perigos 

n(' local de trabalho e isenta-se as trabalhado.as do regime nocturno 

durante um pcriodo de 112 dias antes e depois do parto. A lei estipula 

ainda que odespedimentD de mulheres gravidas e de maes lactantes tem 

de ser autorlzado pelo Ministerio do Emprego e da Seguran~ Social. 

do terceiro sector 

o apoio do EstadD as instituic;6es do terceiro sector, com vista 11 expan

sao dos servi~os de apoio as fam(I ias, representa um sC'gundo marco na 

polftica de concilla<;:ao dos anos oitenta. Definido, em 1983,0 estatuto 

http:trabalhado.as
http:pr6xi.mo
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legal das IPSS (lnstitui<;6es Particulares de Solidariedade Social), a lei de 

1984 preve 0 deserwolvimento dO$ servi~os de guarda de crianc;as com 

base na coopera<;ao entre 0 Estado e 0 terceiro sector. Refere, tambem, 

que as horas de abertura devem ser compativeis com os horarios dos 

pais que trabalham. No ambito das modalidades de guarda das crianc;as 

sao criadas, em 1984, as «creches familiares», ou seja, amas tuteladas 

por um estabelecimento publico ou com subven~ao publica e que cui

dam de um pequeno numero de crianc;:as. 

Com base nos acordos estabelecidos entre os organismos da 

seguranc;:a social e as IPSS, 0 Estado passa a apoiar as instituic;:6es sem 

fins lucrativos atraves de um subsfdio fixe p~r erianc;:a, dando assim um 

novo fmpeto a este sector. 0 crescimento dos servic;:os oeorre devagar, 

mas de forma regular. Em meados dos ano; oitenta, ao fazer-se um 

primeiro balam;:o dos <ervic;:os de guarda e edueac;:ao para crianc;as ate 

aos 6 ano;, estima-se que apenas 29% das crianc;:as dos 3 aos 6 anos 

frequentam jardim-de-infancia (de toda a rede publica e privada). Em 

'1989/90 a taxa de cobertura pard 0 mesmo grupo d" ida'de so be para 

45% e, ern 1994i95, para 56%. Contudo, ao fim de dezarlOs de awoento 

gradJal, COfls!ata-se que 0 desenvolvimento cia rede e II;SLlflciente, com 

!C'l1g<lS listas de espera para os servil;os do t(:~ceiro sector em que'25 

f:)rnflias pagam menos e consoante 0 rendimentll, ~ ainda desigualrnellt2 

distribuido do ponto de vista geogratico. 

De 1 presente~ 

naigua 

Entre 1995 e 2009 houve cinco governos: tres do PS (XIII, XIV. XVII), de 

1995 a 2002 e de 2005 a 2009; e dois de coiiga~ao entre PSD e 0 CDS 
(XV e XVI), de 2002 a 2005. 

Os 

A eleic;:ao de urn govemo socialista nofinal de 1995 introduz urn interesse 

renovado na politica social, com um forte empenhamento no apoio aos 

individuos e familias mais vuineraveis a pobreza e 11 violencia. Embora 

na sombra do social, a politica defamnia e mais uma vezalvode especial 

aten<;:ao e, elemento novo, associada de forma estreita iii politica de 

Janelas entreabertas: os valores e as normas 

oMODO COMO VIVEMOS NAD -E IRREMEDIAVEL! 

Nil" h""""rlii ~Itemaijyu para IoImlil Vj\fi!ncia CllJIJ1idtna que s-ob"a"a:ori~ ~ empregc e cleH,lloriJ3 PJ vitla farJ)iI1ar '\! \} \.lela 
prlyaPo da vida. ImplltarJOu utn del~ dt' tenHIr:lpOIra 0$ bl»'Tlel'l$ e rfe ma.,g<:11l de Inb;rve-I'I~ pata 41; m\~.lberes? 

lima ruuc:lar~a f3l:Hc31 da C!rgani~o da ...k!a riJmfHar e 1<1 nrganila1°O do 

S<'11~aes pari'! 0 1'W$\4 d:A Ii cia e '1&# ani$camfi, 1M'n 

As!ol~h;;~ftWtKlf'l~eA$I;.'IQ~\;OOPttlTRtcP3.AFOR;Aooq...'VttR:DASI@Jue;!1iil:lOStlOMtl'lS-

igualdade de genero. a XIII Governo faz apelo a urna perspectiva mais 

intervencionista da politica de familia, remodela os organismos gover" 

namentais e intensifica a colaborac;:ao entre 0 Estado, as institui.-;6es locais 

e os represental1tp.s da sociecade ciVil como, per exemplo, as associa~6es 

de pais. t. criado 0 Alto-Comissario para as Quest6es da 19ualdade e da 

Familia (integrado na Presidencia do Conselho de Ministros), encerrando

-se a Direc;ao-Geral da Familia, e ecriado 0 Conselho Nacional da Faml· 

lia (um 6rgaa consultivo que junta 0 Conselho Interministerial e a 

Comissao Consultiva para os Assuntos de Familia). 0 Plano para uma 

Politica Global de Familia, aprovado peloCollselha de Ministros enquanto 
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oGraal, movimento feminisl'a (at6Iieo, 
lan~ou tim debate sobre a CQnci:ia~aQ 
ami atldir;oes publica, por todo 0 pais e 
" publica~ao deste Manifesto no D~I 
de Junho de 1997), que tambcm fo; 
apresefltado na Assembleia do Republica. 
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instrumento de polftica de familia, estrutura-se avolta de sete objectivos 

principais: apoio aconciliao;:ao entre vida profissional e vida familiar, com 

destaque para a expansao dos servi~os, a diversifica<;ao dos horarios, 0" 

a presen~a do pai aquando do nascimento de um filho; refon;:o do apoio 

economico as famllias carenciada5, atraves do principio da diferencia~ao 

positivi!; apoio as famflias em situa<;ao especial, nomeadamente com 

deficientes ou pessoas doentes a cargo, famllias em situa<;ao de ruptura, 

pos-divorcio e monoparentais; combate a violencia domestica; promo<;aO 

dos la1;os conjugais e parentais, atraves do apoio ao exerdcio das fun<;:6es 

conjugal e parental; melhoria da polftica fiscal para as familias; e apoio 

as associa<;Oes de familia. No XIV Governo 0 Alto-Comm issariado Eo extinto, 

da-se ainda mais relevo aigualdade de genera (e criado 0 Ministerio da 

Igualdade), e 0 Conselho Nacional da famflia, agora denominadoComis· 

sao Nacional do Familia, volta a integrar-se, como habitualmente, no 

Ministerio do Trabalho e da Solidariedade. 

'0 relevo politico dado as familias mais desfavorecidas ou vulne

rave is serve de suporte a illgumas das medidas mais emblematicas na 

, ~rea das poifticas de familia neste periodo: a introdu~ao da dif",n!ncia

<;<'lv'no abono de familia, atraves da cria<;ao de vMios escal6es de 

rendimento que dao direito a montantes diferentes de ilbcno; 0 ren

dimento minimogarantido; 0 primeiro Plano contra a VioienC;ia Domes

tica e 0 seu reconhecimento enquanto crime publico" "'ci'ia~ao do 

"" . Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores (para as e 

'os pais 50S com baixos 0 Pacto_de Coopefa<;iio 1-1"ra a 

Solidariedade cocial, acordado entre 0 Est~do e as II'S$, para aumentar 

a presta,;;ao de servi<;os a familias com idosos, criano;as e dt'ficientes. 

Por outro lado, a iiga<;:ao forte entre politicas de familia e de igualdade 

conduz a um debate publico importante que envolve largos sectores 

da sociedade civil, quer em rela,;;ao aquestao da concilia<;ao entre vida 

profissional e vida privada para homens e mulheres, quer no que diz 

respeito ao aborto e a proteco;ao dos casais homossexuais. Afastada, 

pela via de um referendo, qualquermudan<;a em relao;ao alei doa barto, 

sao as medidas relativas aconcilia<;ao entre famma e trab~lho e apro

tecc;ao das uni6es de facto - hetero e homossexuais'::' que marcam a 

aC1;ao polftica nesta area. 

de coliga~ao PSD/CDS-PP: uma 
explldta, 

e n""_ty:ow! 

Por um breve periodo, entre 2002 e 2005, a orientao;ao e os objectiv~s das 

polfticas de famnia mudam, Combinando a €nfase nas famflias carenciadas 

com uma perspectiva pro-natalista, a ac;;ao governativa procura refon;ar, 

{)bserv1)tar!o para oS A5sutltO$ da Familia 

~~~!f~ 

Casamento: &1m valor a pf"Oinovef 

Os indi1:.a:jore~ dcmcgnlfrcos nationals dlvul-g;;oos rsc!!l'Itemcnte PQ~O lNf revel.m'l que a 

U'b"" 50clubro 2003 

antes de mais, 0 apoio a famflia .. umerosa, sen do por isso introdulido 

siSlematicamente, nos principaio subsidios da seguran~a social, mais apoio 

para asfammas com maisfi ihos. A politic a de familia ilssenta tambem numa 

perspectivapro-vida e propce novas merJidas polfticasdeapoioas mulhe

res gravidas em situao;ao difkil. No domlnio dos equipamentos, da-se 

prioridade ao desenvolvimento de servi~os de apoio avida que tem par 

missao apoiar as r,iulheres gravid(1s e maes 50S vulneraveis. Par ultimo, e 

em consonallcia com os principios anteriores, a familia e invocada no 

singular e como uma «unidade> que importa defender, mais do que os 

individuos que a compcem. Sublinha-se a necessiclade de valorizar a 

perenidade do casamento e a familia tradicional ((casai com fill1os»), 

(ormmicado do Observarorio des 
Assuntos da Famllio 

.-.l 
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atraves de medidas de apoio aeduca<;:ao parental e aos servi<;:os de acon

selhamento e de media~ao. Propoe-se tambem como objectiv~ a promo

<;:ao do trabalho a tempo parcial e de liceno;:as langas, aferecendo mais 

liberdade de escolha as maes empregadas que queiram ficar em casa 

durante mais tempo. Observa-se, assim, uma vontade de definir novas 

formas de concili2l<;ao, baseadas no apoio a mae em casa durante os pri· 

meiros anos de vida da crian<;a, e algum questionamento do modelo de 

familia centrado na ideia do casal duplo emprego a tempo inteiro, que 

orienta desde 0 2S de Abril a politica d€ conciJia<;:ao trabalho-famma. 

Altera-se pouco, porem, 0 perfil dos organismos. qU€ continuam 

integrados no Ministerio da Segurano;:a Social 12 do Trabalho. 0 argilo 

consultivo passa a designar-se Conselho Consultivo para os Assuntos da 

Familia, extinguindo-se a Comissao Nacional para Familia, e cria-se a 

figura do Coordenador Nacional para os Assuntos da Famflia, assim como 

o Observatorio para os Assuntos da Familia. No ambito do II Plano con

tra a Violencia Domestica, e criado 0 Observz,torio sobre a Violencia 

Domestica (tutela do pela-CiDM). Durant", alguns meses, 0 governo de 

Pedro Santana l.opes proctJra dar mais visibilidade apolitica de familia 

ao instituir 0 Minisierio da Seguran<;:a Social, da Familia e da Crian<;a. 

ft. "c~a6 governativa centra-se, a partida', nalguns compromissos e ;o'ilS '. 

prioridades dos governos socialistas anteriores: alterao;:oes a lei do aborto 

(realiza<;ao deum novo referendo"); proteo;:aodas uni6es de facto; apoio 

ils famnias mais vulneraveis e as crian<;as em risco; promo;;ao da pater

nidade e da maternidade num contexto de maior igualdade de genero; 

combate aviolencia domestica; conciiia,ao familia-trabalho e desenvol

vimento dos servio;:os de apoioas familias, em especial das ([€ches; para 

as quais e definida a meta de uma taxa de cobertura de 33%. Desenrola

-se, todavia, num contexto de fortes constrangimentos or,amentais, de 

tliTIa descida da feeundidade (1 ,~em 2001, 1,33 'em 2007), e de dificul

.. dades economic as acrescid<l5 para as ramilia~. F.ledireccionando as 

politicas socia is e de famflia para apoiar as familias rna is afectadas, a 

ac~ao polltica vai centrar-se, sobretudo entre 2007 e 2009, €m tres prin· 

cipais objectivos: refor<;ar 0 apoio econ6mico as fam mas maisvull1eraveis, 
expandir os servi<;:os e promover a natalidade. 

o Ministerio doTrabalho e da Solidariedade Social (MSTI} continua 

a coordenar as politicas de familia. Sao cinco os organismos que ficam na 

dependencia da Secretaria de Estado Adjunta e da Reabilita~ao: a Comis

sao para a Promo<;ao das Pollticas de Familia. 0 Conselho Consultivo das 

janela~ entreabertas>: os vaiores e as normas 

Familias. 0 Conselho Nacional para a ReabHita,ao e Integra~o das Pessoas 

com Deficiencia, 0 Conselho Nacionai para a Promo~ao do Voluntariado e 

a Comissao Nacional de Prote«;ao de Crian~as e Jovens em Risco. 

o abono de a poore 

o principio da selectividade, que reforo;:a 0 apoio as famnias carendadas, 

vem alterar, de forma radical, 0 principal subsidio de apoio econ6mico as 

familias ao 10l1go dos ultimos 15 anos. 0 primeiro marco neste processo 

e a lei de Maio de 1997, que passa a designar 0 abono de familia por 

Rsubsfdio familiar a crian<;as e jovens». Combinando os principios da 

universalidade e da selectividade, 0 subsfdio e atribuido de acordo com 

tres escal6es de rendimento.E tambem majorado, de forma significativa, 

durante {) primeiro ana de vida da crian<;a, extinguindo-se os subsidios 

de nascimento, casamento e aleitamento de modo a permitir este refon;o. 

A majora,ao a partir do tereeiro filho eapenas para as famniasdo primeiro 

escalao. Em 2001 passa-se para quatro escal6es, com majora;;ao a partir 

do terceiro mho, par;) os dois primeiros escaloes, sem alterarainda a acesso 

universal 11 prestao;:ao por todos os trabalhadores com mhos a cargo. 

A lei deAgosto de 2003 r€presenta um segundo marco. Designado, 

mais um~ vez, como 0 «abuno de f,unflia para crian<;as 12 joveros», 0 

subsidio tem por objectivo privilegiar «as ramiiiils de menores relldi

mentos e com mais filhos». ~ofre du as altera~60s importantes. Primeiro, 

passa a seratribufdo apenas as familias com menores rendimentos (iguais 

ou inferiores a cinco salarios minimos)". Sao d"finidos cillCO escaloes e 

cresce 0 apoio as mais pobres atravcs da introdw;ao de um 13.° mes 

para 0 primeiro escalao; os criterios de apuramento do rendimento per 
capita (num€ro de filhos mais urn) tambem favorecem as familias nume

rosas, abandonando-sE', em contrapartida, a majara~ao a partir doter

ceiro filho. Em segundo lugar, 0 direito ao abono deixa de estar ligado 

acarr€ira contributiva dos pais e passa ;) c1epender do criterio de resi

dencia. Podem requerer abono os cidadaos com crian<;as e jov€ns a 

cargo residentes em territ6rio nacional, nacionai, e estrangeiros \desde 

que tenh~m autoriza~ao de residcncia ou vista de trabalho). 

DlIrante 0 ultimo governo socialista, no ambito de uma politica 

d€ maior apoio econ6mico as familias vuineraveis, as medidas adoptadas 

procuram seguir uma definio;:::io mais abrangente de famnia vulner<lvel, 

refort;ar a redistribui<;ao s€lectiva e dar mais apoio as familias durante 

os primeiros anos de vida da eriano;:a: 0 valor do abono e aumentado 

para os dois primeiros escaloes (em 25%);e i ntroduzida uma major~<;ao 

do abono para crian,as entre os 12 e os 36 meses (em caso de segundo 

filho e seguintes); e 0 13.° mes passa a sec atribuido a todas as famflias 

com direito ao abono. 0 conceito de vulnerabilidade estende-se, agora, 
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a varios tipos de familia. Considerase vulneravel, para alem da famIlia 

pobre e numerosa, a familia monoparenlal (majorando-se em 20% 0 

abono para este tipo de familia) e a «familia pre-natal» (criando-se 0 

«abono de familia pre-natal» para as mulheres gravidas). 

As a famiiia: 0 ftm do divon::io 
e (() reconhedmento das unioes de 

do sexcm 

Eno domfnio do divardo que os varios govern os social/slas introduzem 

mais altera~6es. Trata-se, num primeiro tempo, de facilitar 0 divorcio por 

mutuo consentimento: em 1998 deixa de haver urn prazo para que possa 

ser pedido; e em 2001 0 processo e integraimente transferido para as 

conservatorias. Num segundo momento, procura-se reformular as concel

tos subjacentes a legisla~ao sabre a div6rcio. Na lei de 2008, sobre as 

Altera<;6es do Regime Jurfdico do D/v6rcio, abolido a divorcio l/t/gi050 

baseado no conce/lo de «culpa». 0 novo regime contempla 0 div6rcio "por 

mutuo consent/mento» e 0 Qivorcio (<sem 0 consentimento de urn dos 

..' conjuges», este ultimo com os scguintes fundamentas: <1 separa<;aa de 

facta par um ano consecutive [em vez dos tres anteriores);a altera<;ao das 

faculdades mer.t3is do outro conjuge (quando '~ampromete a possibilidade 

de vida em comum); a ~usencia (par maisde um ano):equaisqueroutros 

factos que mostrem a ruptum definitiva do casamento. No processo de 

dlv6rcio sem 0 (onsentirnewc de urn dos c6njuges preve-se que haja 

sempre urn, ter.t:..th~ de condlia<;iio. 

Quanto as rela<;6es pais-filhos, e abolido 0 conceito de «poder 

paternal» e sao estabelecidas, com base no (once/to de «parentalidade 

conjunta», novas regri;ls de exercicio das «responsabilidades parentais»: 

devem ser exercidas em comum, por ambos as pais, nas «questoes de 

particular importancia para a vida dos mhos». As regras aplicam-se a 

todos as progenitores- casados e co(lbitantes, separados e divorciados, 

e tambem aos que nunca coabitaram. 

De referir, ainda, as mudan<;as nas leis relativas aos casais coabi

tantes, assim como odebate publico quedesencadearam relativamente 

adiscrimina~ao das uni6es de facto homossexuais. Em 1999, os direitos 

dos casais coabitantes, mas apenas dos heterossexuais, sao alargados: 

lem direito a adoptar crian~as e a apres::ntarem 0 IRS em conjunto. Dais 

anos depois, em 2001, mas exceptuando 0 direito aado~ao, todas as 

uni6e~ de facto, independentemente do sexo, passam a teros mesmos 

direitos. A questao do casamento homassexual e retirada da agenda 

polltica durante algum tempo, voltando a ser introduzida apenas no 11m 

da legislatura, enquanto promessa eleitorai apresentada pelo Partido 

Sod al ista. 

Ja nelas entreabertas: os valores e as nomas A inIA71,"·"""o 

If'Ili.!lnr:'5i'''i1 e 

Ao longo dos ultimos quinze anos, a politica de conciliac;ao procura 

promover nao so a "parentalidade» rnastambem a igualdade de genero 

no seu exercicio. Incentivados pela sociedade civil e invocando argu

mentos diferente5 mas conciliiweis - os governos socialistas invocando 

a promo~ao da igualdade de genero e os do PSO/CDS a necessidade de 

fortalecer os la<;os familia res todos os governos definem medidas 

politicas de apoio apaternidade e nao s6 amaternidade. 

Os primeiros marcos desta agenda publica sao, por urn Jado, a 

inscri~ao na Constitui~ao, em 1997, do direito de todos os Irabalhadores, 

homens e mulheres, aconciliac;iio entre vida profissional e vida privada 

e, poroutro, as leis relativas as licen<;:as no fim dos anos novc:nta. Tambem 

em 1997 ecriada a licen~a especial de seis meses, prorrogavel ate 4 arlOS 

e com dire ito a subs/dio, para familias com crianc;as deficientes ou doen

<;as cronicas, e no ano seguinte a licen~a de maternidade e aumentada 

para 120 dias. Mas e a lei de Agosto de 1999, influenciada pela agenda 

o no\ro pal. 
Foto: Arquivo Diario de Noticias. 
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Creche do Centro Social do Bairro 
6 de Maio; na Damaia, uma IF'SS 
constltuida em 1983.05 equiparnentos 
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de promo~ao da igualdade de g€mero e tambem pela directiva comuni

taria sobre a licenc;a parental (1996), que introduz as mudan~as mais 

significativas: cria a licen~a de paternidade de cinco dias theis, a gozar 

durante 0 primeiro mes a seguir ao nascimento e com direitoa 100% do 

salario medio do trabalhador; introd uz 0 direito do pai a quinze dias de 

licen~a parental paga (a 100%); alarga 0 direito partilhado dos pais, ao 

atribuir ao pai e amae, por decisao conjunta, 0 direito adis pens a por 

aleita~ao;e cria ainda a licem;a «parentai» nao remunerada, que pode ser 

gozada ate aos seis anos de idade da crianc;:a. Eo um direito individual que 

nao pode ser transferldo para 0 outro conjuge, de tres meses de licen~a 

para 0 pai e outros tres para a mae, que pode ser gozada em regime de 

tempo Inteiro ou, ainda, a tempo parcial dllrante 6 meses. Apc.s esta 

licen~a, mantem-se a antiga licenc;a especial, com 0 limite maximo de 

dois anos, para assistencia a filho (agora ate aos seis anos)". No espac;o 

de poucosanos, a proporc;ao de homens que gozamaslicen~as de pater

nidade, baseadas no direito exclusivo do pai, sobe rapidamente.14 

As mudan~as mais re('entes ao sistema de licen<;:as seguem de 

perto os objectiv~s especif,;:os da <Je<;ao governativa nesta area. Em 2004, 

com oobjectivo de ([iar licen<;as i;nais !ongas, a licen<;:a parental a tempo 

parcial passa a pode!' ~er gozada durante um ano, em vez de seis meses, 
e. a licen<;:a de mate'flioade durante cinco mcses (paga a 80%, em vez de 

100%, no caso de s<~ npt<lr pelos quat,o meses); per outro lad0, a licen<;:a 

de paternidadetorr,~-se obrlg.arori'L (; do Trabalho de 2008 vem 

introduzir novas alterl1<;:o,::s, i'Ntindo do novo conc~iro de «protec~ao a 
pan::f1talid;;de», a licenc;a de maternidade passa q designar-se «licen.;a 

paren:a: micial" (no seguimento da licen.;a exclusiva da mae, de seis 

semanas). As tn,:s principais mudanc;as dizem respeito as licen.;as e dis

pensas do pal, que passa a ter direito a 20 dias uteis a seguir ao nascimento 

(sendo dez obrigat6rios); 11 licen<;:a «parental complementap>, antes 

«parentab); que passa a ser subsidiada a 25% (se tirada a seguir alicen.;a 

parental inicial); e apossibilidade de gozar maisum mes de licen~a inicial 

(cinco meses a 1000k, ou seis a 83%) desde que haja partilha da mcsma 

entre os conjuges (de pelo menDs um mes) • .Este destinado a 

promover a igua!dade dl? genero, permite aos conjugcs com filhos ace

der a uma 'icen~a paga dwa,nte 0 primeiro ano de vida da crian~ii1 (seis 

meses pagos a 83%, mais seis meses a tendo como eventual refe

rencia 0 modelo, promovido em especial pelos paises n6rdicos, de nove 

a doze rneses de licen<;:a bem paga (a cerca de 80%) logo apcs 0 parto. 

~ tambem na politica relativa aos servi<;;os que se observam trans

forma<;6es significativas ao longo deste perfodo. Ressaltam duas fases. 

Na primeira, durante 0 primeiro governo socialista; a tonica e colocada 

na expansao do pre-escolar e no prolongamento dos horiirios nos esta

belecimentos publicos. A Lei-Quadro do .Ensino Pre-escolare 0 Pacto de 
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Coopera<;i'io acordado entre 0 Estado e as IPSS sao os motores de arran

que desta politica. Na segunda, irnplementada sobretudo desde 2005, 

a tonica e colocada na expansao das creches e no prolongamento dos 

horarios nilS escolas publicas primarias (abertas 8 horas) atraves do 

enriquecimento curriculilr. Em consequencia, as taxas de cobertura do 

rn2-e~colal sobem para 73% em 1999/2000 e para 78% em 2003/2004 
(mantendo-se depois estacionarias), enquanto as dos servi<;:os de gua rda 

de crian~as com menos de tres anos passam de 23% no inido da decadi! 

para 34% em 2009. 

No caso portugues, as polltkas publicas relativas a vida privada e a 
familia representam um factor particularmente significativo quando se 

analisa a segunda metade do seculo XX. Sublinhe-se, por urn lado, 0 

longo perfodo de vigencia do Estado Novo, cuja polftica defamilia impos 

a desigualdade de genero e um modele unico de rela<;:6es fa miliares e, 

par outrO lado; as politicas publicas inlroduzidas desde 0 25 de Abril de 

1974, mais diversificadas e igualitarias. Comparada com a forte ingeren

cia do Estado Novo no dia-a-dia dos indiv(duos e das familias, ao longo 

das ultimas decadas a ac~ao do Estado passa a enquadrar e a orientar, 

"lnsistindo no sell papel subsidlario e na proteCl;ao da privacidade. 

A aCl;ao govemativa tem·se baseado numa articula<;ao estreila, embora 

http:rapidamente.14


---
37~· Hist6ria cia Vida Privada em Portugal Os Nossos Dias 

variilVel, entre politicas defamma, politicas sociaise politicas de igualdade 

de genero, e tem sido explicita, no sentido em que propoe objectiv~s 
especfficos no ambito dos instrumentas de apoio asua disposi<;ao. 

Ao longo das ultimas decadas, os temas da diferencia<;ao positiva 

no abono de familia, da parentalidade, do combate aviolencia domestica 

e adesigualdade de genero, da conciliaC;ao entre vida profissional e vida 

privada e do desenvolvimento dos servi~os, geraram mais cOl1senso. na 

sociedade portuguesa. do que as questoes relativas as novas formas de 

familia e de casamento, ao divOrcio, ao dire ito it interrup<;ao da gravidez. 

Importa notar, ainda, 0 despontar de alguma preocupac;ao em relac;ao a 
falta de tempo para cuidar dos mhos, adescida da fecundidade, ao bem

-estar das crianc;as que passam longas horas nas instituic;6es de guarda 

e ao envelhedmento da populac;ao, com mais pessoas idosas a precisar 

. de apoios. No inicio do seculo XXI sao, assim. varios os dilemas e os 

desafios que atravessarn 0 espac;o publico da vida privada e da familia. 

:1;".(Qnven(oes n. 0102 e n,o 103 da do 
T<lb?lhoe~tabclec('mtem 1952, 1} inter

oca~iao do pa(to. e normas minirnas para 
da :egural1t;:<:l scciat 

V GOV""T.O: toma pOssa em Julho de J97S-, termlna ern 
Janeiro de 1980. 

Corn oCDS{Centro Democratico Social) e oPPM (Partido 
Popular Monarqulco) depcis, corn 0 PS (Partido 
Socialista). 

Os VI, VII e V1ll Governos Constitucionais (janeiro de 
1980 a Junhode 1983) rcsultaram de urna (oliga,;;o 
entre 0 PSD. 0 CDS e 0 PPM. 

lntegrad'a no Ministerio dos AsslJntos Socials. No 
Gavemo, passa a estar tntegrada no Ministerlo do Tra~ 

Segura~t;a Sodal. 

durou de Junho de 1983 a Novembro de 
1985. Entre 1985 e '1995, 0 PSD foi partido unico no 
Gov0rno, primeiro nurn governo de minoria ate 1987 
(X Governo), depols num governo de maioria (XI, 
XII). 

A partir de 1985, a majora~ao do abono a do 
terceiro fUno abrange apenas as familias baix:os 
rend'rnentos. 

invalidos para penslonistas 
dependentes a necessitar do apoio de uma tercetra 

1989 einstituido um subsidio sernelhante, 
d"",,;l<"'noi, por terceira pessoo, para os deficientes. 

Noambito dos 30 dias de (alta~ para prestar a~sisU~ncia 
a um filho menor d,'Jente, a n ,,'1ioria d(>;. tr<lbalhadores 
nao recebe qualquer pdq,;lnl..-.)to. As e>.cepc;6es Sao os 
pais solteiro:> com urn f{:ndimento per capitQ inf'::'rior a 
7D% do salario minima l',]eionai (este 5ubsidio. intro
duzldo em 1984, paSS,:l, ? ,',artir de 1988, para (,,5% da 
remunera~ao de referer.<:ia), os funciomirios pUblicos 

(que 56 perdem um sexto co::;.-~ ,~Iario) e algt~lls. tra· 
oo!hadores do sectordos ser"iC;O." 

No s~guimento do leferendo, eaprovada uma nova lei 

do aborto em 2007 (permite a IVG ate as 10 semanas). 
Aprime ira lei do aborto (6/84) autorizaVa 0 aborto ate 
<3512 semanas em caso de perigo de morte, grave leslio 

para a saude ffsica ou psfquka da mulher, violac;ao; e 

ate as 16 scmanas em caso de malforma~ao do (eto. 

12 	 Em 2003 0 salario minimo nacional Ii? de 356,6 euros. 
a abono representa um acr~scirno fmportantc do 
rendimentodo agregado para a~ famillas nos primeiro5 

escalOeS# especia[rnenteduranteo pimeiro ano de vida 
da criant;a: 120 euros per mes ateao primeiro anode 
vida e 30 euros a seguir, para as fatnflias no primeiro 

e~G:l.lao; 100 euros por mes e 25 euros a seguir, para as 
farnflias no segundo e:.calao. 

t) 	 Para alem destas mudan~as, a Ie; de 1999 tambem 
instltui outros direitos ever calxa Ucen9*s dispensas 
para trabalhadores com filhos}. 

0;:,' dados da Segurant;a Social (liES) mostram que em 

21)00 apenas 11 % dos pais gO:7am a licen~a de pater
nidade e 0,1% os quinze diasi estas taxas de cobertura 
passam para45%e 37%em 2007. Noentanto, sao dados 
que subestimam 0 numero de pals ern lio:!n~a porque 
nao incluem os trabalhadcres da funt;Z10 publica, rem 
aquelcs abrangldos por regimes especiais (bancarlosr 

por excmplo). 


