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Manifesto por uma nova política do cuidado  
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O nosso futuro depende, em grande medida, do futuro 

dos cuidados. Como criaturas vivas que somos, 

dependemos uns dos outros – quer para a nossa 

sobrevivência e reprodução física, quer para a nossa vida 

social. Para existirmos, dependemos do trabalho de 

gestação de quem nos carregou até nascermos, do trabalho 

do parto e do aleitamento, de quem nos deu abrigo e 

alimento, de quem nos acompanhou enquanto crescíamos, 

de quem nos ajudou a adormecer ou nos entusiasmou o 

acordar, de quem nos acalmou e encorajou, de quem ouviu 

desabafos e inquietações, de quem, em algum momento, 

nos deu a mão. Em todo o ciclo da vida, é no trabalho dos 

cuidados que repousa o nosso quotidiano, é ele que mantém 

casas, corpos e comunidades. 
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É preciso responder ao que muda. As alterações na 

composição das famílias – que historicamente assumiram 

muitos destes cuidados –  e na estrutura demográfica, os 

novos valores e exigências da sociedade, não foram 

acompanhadas por políticas públicas capazes de atender a 

esta nova realidade. Assim, tem-se vindo a agravar uma crise 

dos cuidados. As infraestruturas de cuidados de que dispomos, 

bem como o número atual de trabalhadores desta área, são 

insuficientes para colmatar as necessidades. É essencial uma 

estratégia de reestruturação dos cuidados como um direito 

social, capaz de pôr em causa as desigualdades – de género, 

de classe, de origem territorial – que hoje prevalecem. Para 

isso, é necessária uma transformação de fundo no modo como 

a sociedade reconhece, distribui e organiza os cuidados, a par 

de um grande esforço de investimento público e de criação de 

empregos neste setor nos próximos anos. 

A pandemia que vivemos expôs as contradições do modelo 

de organização social e económica que temos. Para fazer 

frente a um risco global, a lógica do capitalismo e da gestão 
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privada revelou não ser capaz de oferecer respostas e teve 

mesmo, em muitos casos, de ser interrompida. Foi necessário 

suspender despejos e o pagamento dos créditos bancários, 

reforçar os serviços públicos de saúde, criar mecanismos 

excecionais de abrigo e de apoio social, impedir o corte, por 

parte de empresas privadas, do acesso dos cidadãos a serviços 

essenciais como água, energia e comunicações. Ficaram 

expostas, ainda assim, a falta de condições dos profissionais 

dos cuidados e as desigualdades, fragilidades e limitações das 

respostas que estiveram temporariamente disponíveis.  

A centralidade dos cuidados para a reprodução da vida está 

hoje mais visível que nunca. O nosso quotidiano depende de 

tarefas tão simples quanto essenciais, como preparar uma 

refeição, tratar da roupa que vamos vestir, cuidar da nossa 

higiene ou garantir que estão limpos os lugares que 

habitamos. Depende da manutenção do que nos rodeia, dos 

laços sociais que nos sustentam, do nosso equilíbrio 

emocional. Ninguém é uma ilha, nenhuma pessoa é 

autossuficiente. Precisamos de cuidados ao longo de toda a 
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vida, em todos os dias da nossa existência. Essa necessidade 

torna-se ainda mais intensa quando somos crianças, quando 

adoecemos, quando temos um ac idente, quando 

envelhecemos (sendo certo que vivemos cada vez mais anos). 

Por que razão, então, este trabalho de que dependemos 

continua a encontrar-se em grande medida invisível, como se 

aliás não fosse sequer possível olhá-lo como trabalho? Até 

quando continuaremos a conviver com a sua quase inexistência 

estatística, em contraste com a sua centralidade pessoal, social 

e económica? Estamos dispostos a aceitar que a «moeda do 

afeto» justifique a desigualdade com que ele é distribuído 

entre homens e mulheres, e que o dever familiar de assistência 

seja o pretexto para lavarmos as mãos do cuidado como 

responsabilidade coletiva? Faz sentido que, quanto mais 

essencial parece ser uma profissão, menos ela seja reconhecida 

e remunerada? Quando assumiremos o cuidado como um 

direito universal, sem separar artificialmente as suas dimensões 

b iomédicas , soc ia is e imater ia is e sem segregar 

institucionalmente as pessoas cuidadas em função da idade ou 

da condição? 
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Entre a satisfação afetiva da dádiva e a desigualdade do 

trabalho coercivo, há uma ambivalência que atravessa os 

cuidados informais na nossa sociedade. Na origem da 

palavra cuidado e da experiência que ela nomeia, encontramos 

preocupação, altruísmo, expressão de afeto, um sentimento de 

cautela. Mas o cuidado informal significa também, tantas 

vezes, uma obrigação e um dever moral, um trabalho sem 

escapatória, uma sobrecarga desgastante, um sentimento de 

falta de liberdade para decidir o próprio tempo e rumo de 

vida. Isto é tanto verdade para as pessoas que cuidam como 

para as pessoas dependentes, também elas, frequentemente, 

privadas de escolher o modo como são cuidadas e por quem. 

Não devemos, pois, negar ou fugir das condições e emoções 

contraditórias associadas ao cuidado, mas trabalhar em 

soluções a partir delas. É possível tomar o cuidado e a sua 

lógica de atenção como princípio organizador da economia e 

da sociedade, sem com isso nos condenarmos a perpetuar as 

hierarquias e divisões sexuais que hoje o permeiam. Para isso, 

devemos começar por reconhecer a centralidade, para a 
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manutenção da nossa sociedade, do trabalho reprodutivo e do 

trabalho não remunerado dos cuidados. Precisamos de reduzir 

o volume de trabalho não pago que hoje é imputado à esfera 

doméstica – e, dentro dela, sobretudo às mulheres –, 

redistribuindo-o dentro das famílias, mas também fora delas, 

pelo conjunto da comunidade, socializando esse trabalho 

através de infraestruturas públicas e de redes de provisão em 

todo o território. Do serviço doméstico às limpezas, dos 

cuidados de saúde ao apoio social, não podemos, também, 

deixar de recompensar de forma digna todos os e as 

profissionais dos cuidados –– reconhecendo e estimulando as 

suas formas de organização coletiva. 

É preciso uma política do cuidado e da interdependência 

que ponha a vida no centro das preocupações. Essa política 

parte de um diagnóstico crítico do presente, resgata 

experiências do passado e amplia o potencial contido em 

algumas formas, práticas e estruturas existentes. Essa política 

rejeita a moral do cuidado individual, subproduto de uma 

indústria do bem-estar destinada a responsabilizar-nos pela 
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garantia da nossa produtividade. Recusa a armadilha de que é 

o mercado que resolverá, por via da multiplicação de serviços 

comerciais, a crise dos cuidados. Queremos que haja tempo 

para que o desenvolvimento das disposições cuidadoras seja 

uma possibilidade de todos sem exceção, e não um dever das 

mulheres, um instrumento de extração do seu trabalho gratuito 

ou de opressão entre elas por via da mercantilização. 

Queremos que essa lógica do cuidado e da reciprocidade se 

aplique à escala mais individual da nossa intimidade, mas que 

extravase a família, que possa ter lugar no bairro, na 

comunidade e que aconteça também à escala global. 

Queremos uma política do cuidado que parta da constatação 

da nossa mútua interdependência e que seja capaz de criar 

novos imaginários de cuidados como parte de um projeto de 

justiça social, económica, afetiva e cognitiva. Queremos 

colocar no centro das nossas práticas e das nossas escolhas 

políticas esse trabalho de manutenção das próprias 

comunidades humanas e da natureza. Não se trata de 

romantizar o cuidado, mas de valorizá-lo como lógica de 
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organização, de relação e de atenção. E de encontrar formas 

justas de partilha da alegria e do peso de cuidar.  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1•  RECONHECER O TRABALHO NÃO-REMUNERADO 

DOS CUIDADOS, TER MAIS TEMPO PARA 

CUIDAR DA VIDA 

Calcula-se que o trabalho reprodutivo não remunerado, feito 

essencialmente pelas mulheres, tenha um valor económico 

correspondente a 9% do PIB mundial. Em Portugal, o valor dos 

cuidados informais não pagos foi estimado em 4 mil milhões 

de euros anuais, cerca de 333 milhões em cada mês. Quatro 

em cada 5 cuidadores são, no nosso país, mulheres. As tarefas 

domésticas continuam a ser desempenhadas de forma 

desigual e o mesmo acontece com o cuidado dos/a  filhos/as 

ou com o cuidado dos/as ascendentes. É certo que os homens 

têm, nos últimos anos, vindo a participar mais no trabalho 

doméstico não remunerado. Mas a diferença é ainda tão 

grande, e o ritmo da transformação tão lento, que 

precisaríamos de cerca de 200 anos, sem regressões, para 
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atingir uma partilha paritária. Não queremos esperar tanto 

tempo. 

A ausência de reconhecimento do trabalho reprodutivo – o 

trabalho doméstico e os cuidados informais – reproduz 

pesadas desigualdades. As mulheres são as mais penalizadas, 

as que mais sofrem com a sobrecarga, as que mais se veem 

forçadas a abandonar o seu emprego, as mais expostas à 

pobreza. A invisibilidade social e estatística deste trabalho 

coloca problemas graves no modo como representamos a 

economia (excluindo dela o que acontece na esfera doméstica) 

e como se planeiam e desenham as políticas públicas. 

Reconhecer, reduzir e redistribuir os cuidados tem de ser uma 

prioridade, sem que isso  signifique a intermediação mercantil 

ou estatal do conjunto das nossas relações emocionais e do 

nosso espaço pessoal. 

Conhecer para reconhecer. É preciso estabelecer um novo 

conceito de trabalho que inclua o trabalho não pago dos 

cuidados, o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho 

voluntário e a provisão de serviços para uso próprio, realizada 

13



MANIFESTO POR UMA NOVA POLÍTICA DO CUIDADO 

JOSÉ SOEIRO, MAFALDA ARAÚJO E SOFIA FIGUEIREDO 

no espaço doméstico e na comunidade. O apelo vem da 

própria Organização Internacional do Trabalho, na senda de 

recomendações da Conferência Internacional dos Estatísticos 

do Trabalho. Se queremos combater a invisibilidade, os nossos 

instrumentos de produção de conhecimento – que influenciam 

o debate público, as projeções macroeconómicas e as 

escolhas políticas – devem contabilizar o trabalho não pago, 

quer pelo número de horas trabalhadas, quer pelo número de 

pessoas envolvidas, incorporando-o em medidas como o 

produto interno do país, nas estatísticas sobre a distribuição 

de rendimento e sobre a composição dos sectores da 

economia e nas medidas do uso do tempo e da divisão sexual 

do trabalho.  

Reduzir o horário de trabalho. Trabalhamos horas a mais. Em 

Portugal, onde as taxas de assalariamento são muito 

expressivas, a média é de 41,3 horas por semana, a que se 

soma o tempo gasto nas deslocações pendulares entre a casa 

e o emprego. Uma sociedade capaz de redistribuir os cuidados 

tem de diminuir e regular o tempo de trabalho formal. Isso faz-
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se reduzindo o período normal de trabalho sem perda de 

remuneração, reorganizando os horários para permitir semanas 

de 4 dias de trabalho remunerado, aumentando os dias de 

férias (começando por repor os que foram cortados em 2012), 

isentando da obrigação de trabalhar por turnos ou à noite 

quem tenha filhos menores ou preste cuidados a pessoas 

dependentes, permitindo uma organização dos horários que 

os torne compatíveis com as necessidades das pessoas e com 

as infraestruturas de cuidados. Termos mais tempo para viver e 

um maior controlo sobre o nosso tempo é o passo mais 

importante para uma transformação social que permita o 

florescimento de disposições cuidadoras e o desenvolvimento 

humano e social. 

Alargar e repensar as licenças. As licenças previstas na nossa 

lei do trabalho estão confinadas por duas fronteiras que têm 

de ser questionadas: aplicam-se à família biológica e estão 

pensadas para pais – ou avós – que cuidam de filhos. A 

ampliação da licença obrigatória do pai ou o reforço do valor 

pago em caso de acompanhamento de crianças com doenças 
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crónicas ou deficiência foram passos recentes numa boa 

direção. Mas é preciso repensar o próprio âmbito e a duração 

das licenças à luz de uma política inclusiva de cuidados. Haverá 

cada vez mais casos de filhos que precisam de prestar 

assistência a pais ou a outras pessoas dependentes adultas – e 

as licenças devem adaptar-se a essa realidade. Alargar a 

ascendentes as licenças para acompanhamento em caso de 

doença ou hospitalização, criar novas licenças para cuidadores 

e consagrar um determinado número de dias por ano para 

serem utilizados em momentos de assistência a pessoas 

dependentes são passos seguros que devem ser dados. Por 

outro lado, cada vez mais, surgem arranjos e «parentescos» de 

cuidado que não resultam de laços biológicos, mas de 

afinidades afetivas, assentes em relações de amizade, de 

vizinhança solidária e de cuidado universal (como acontece 

historicamente entre os queers ou nas redes de apoio entre 

migrantes) – e as licenças devem reconhecê-lo. O alargamento 

do âmbito e da duração das licenças deve estimular 

fortemente a partilha dos cuidados entre sexos, para combater 

as hierarquias de género. 
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Redistribuir as tarefas domésticas e os cuidados não pagos. 

A redistribuição do trabalho não mercantil tem de ser feita 

quer dentro da família, quer socializando algumas dessas 

tarefas através de equipamentos públicos e sociais como 

lavandarias, creches ou cuidados domiciliários profissionais. O 

modelo do «cuidador universal» deve ser estimulado: homens 

e mulheres devem, de forma igual, partilhar o trabalho não 

remunerado dos cuidados e ter direito a um trabalho 

remunerado que lhes dê autonomia e rendimento. Um 

caminho emancipatório para os cuidados passa pela redução 

do tempo de trabalho na esfera do emprego e pela partilha do 

trabalho na esfera doméstica, e não pela promoção de formas 

de assalariamento do trabalho doméstico que reproduzem 

desigualdades de classe, rígidas divisões de género e novos 

padrões de divisão internacional do trabalho. Esse caminho 

reclama uma profunda mudança cultural e uma subversão dos 

papéis e expectativas sociais em torno do género. 

Reconhecer os cuidados informais. O subsídio de apoio ao 

cuidador informal, criado no âmbito do Estatuto do Cuidador 
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Informal em Portugal, marcou o reconhecimento, pelo Estado, 

desta condição. Mas em vez de uma prestação de combate à 

pobreza dos e das cuidadoras, sujeita a uma apertada e 

excludente condição de recursos, este apoio deveria evoluir 

para uma prestação social de reconhecimento do trabalho dos 

cuidados informais, acumulável com trabalho a tempo parcial. 

Por outro lado, os cuidados informais prestados ao longo de 

décadas por tantas mulheres, que não encontraram nenhuma 

alternativa de política pública para apoiar os seus familiares 

dependentes, deve ser reconhecido para efeitos das suas 

pensões de reforma. Mesmo que não queiramos esse modelo 

coercivo de cuidados para o futuro, reconhecer esse passado 

de trabalho não pago é um dever elementar de reparação. O 

Estatuto do Cuidador Informal deve assim responder a vários 

tempos e caminhar a par com políticas robustas de cuidados 

formais. 
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2•   FAZER DO CUIDADO UM DIREITO UNIVERSAL 

Ao contrário da saúde e da educação, codificados no nosso 

enquadramento jurídico como direitos a serem realizados pelo 

Estado, os cuidados sociais foram remetidos para o campo da 

solidariedade. No caso português, os cuidados foram 

enquadrados  como uma das dimensões da ação social, não 

sendo uma área de provisão pública, nem um risco coberto 

pelo sistema previdencial da Segurança Social. Ao Estado 

cabe, assim, o papel de regular e apoiar financeiramente, via 

acordos de cooperação, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, uma “sociedade civil secundária” que 

cresceu sob o impulso do financiamento público das respostas 

sociais. A Rede de Equipamentos Sociais em Portugal tem 

cerca de 6500 entidades, que gerem 11.500 equipamentos, 

que dão resposta na área da infância, dos idosos, das pessoas 

com deficiência e da família e da comunidade. A esmagadora 

maioria destes equipamentos são propriedade do chamado 

terceiro setor, no qual a Igreja católica tem um peso relevante. 
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Apesar de estas respostas chegarem a algumas centenas de 

milhares de pessoas e de envolveram uma transferência anual 

de quase 2 mil milhões de euros do Orçamento do Estado para 

as IPSS, a taxa de cobertura dos cuidados continua a ser 

reduzida face às necessidades. Só 12,7% dos idosos tem algum 

tipo de apoio neste âmbito. O setor lucrativo não tem uma 

expressão significativa e a contratação de trabalhadoras do 

serviço doméstico por parte das famílias é muitas vezes a forma 

de colmatar os défices de respostas sociais num e noutro setor. 

A combinação entre as dificuldades das famílias, o grande 

défice da oferta social e a impossibilidade de aceder a serviços 

privados, leva também ao desenvolvimento de um setor 

clandestino de respostas, de que o exemplo mais significativo 

são os cerca de 3500 lares clandestinos, onde viverão cerca de 

35 mil pessoas (mais de um quarto da população total que 

reside em lares de idosos). 

É preciso uma mudança de paradigma para termos um Estado 

cuidador. Uma política que reconhece a centralidade do 

cuidado tem de tornar o acesso a cuidados sociais em todo o 

ciclo da vida um direito tão elementar como o acesso aos 

cuidados de saúde ou à educação pública. A crise dos 
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cuidados não se resolve com uma visão individualista, que leva 

ao isolamento e à solidão, nem se realiza através do 

desenvolvimento do mercado dos cuidados como um serviço 

que cada um compra, em função da sua disponibilidade 

financeira, para cuidar de si. Só a responsabilidade pública 

pode universalizar um novo direito. 

Consagrar legalmente os cuidados como um direito. Esta 

alteração de paradigma significaria fazer nesta área o que se 

ousou iniciar há quatro décadas com o Serviço Nacional de 

Saúde: estabelecer um direito e uma responsabilidade pública 

de realizá-lo, através de uma rede de equipamentos e 

respos tas púb l i cas de acesso un ive rsa l , gera l e 

tendencialmente gratuito. Ao Estado caberia, assim, construir 

uma infraestrutura de cuidados, garantir a cobertura em todo o 

país e socializar os custos dos cuidados sociais, além de 

disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas de 

provisão de cuidados. Um tal direito seria enquadrado no 

subsistema de proteção social de cidadania, financiado pelo 

Orçamento do Estado, não devendo ficar dependente da 
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situação dos beneficiários no emprego. Seria um investimento 

ao qual corresponderiam vários ganhos sociais, mas também 

os decorrentes de uma resposta preventiva e antecipatória face 

aos custos da intervenção tardia na doença e na dependência. 

Integrar os cuidados à infância no sistema público de 

ensino. As respostas sociais para a primeira infância, entre os 0 

e os 3 anos, permanecem sob a tutela da ação social, e não do 

Ministério da Educação. Um passo para universalizar a 

educação de infância como um direito seria incluir na Lei de 

Bases do Sistema Educativo as crianças desde o seu 

nascimento até à idade de ingresso no ensino básico. O 

«direito à creche» passaria assim a ser uma responsabilidade 

do Estado, garantindo-se uma resposta pública e gratuita nesta 

área. 

Ampliar e transformar a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados. Criada em 2006, esta rede tem subjacentes 

alguns princípios do que deve ser a provisão de cuidados no 
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futuro: uma visão mais holística, uma prestação individualizada 

e humanizada de cuidados, articulação e continuidade entre 

serviços e níveis de atuação, integração na comunidade, 

multidisciplinaridade, avaliação integral das necessidades da 

pessoa, participação de utentes e familiares. Contudo, ela 

continua a ser muito limitada no número de vagas (menos de 

15 mil em todo o país, somando o apoio domiciliário e as 

unidades de longa e média duração), na presença no território, 

a ser organizada através da externalização para o setor privado 

financiado por dinheiro público e a estabelecer uma grande 

distinção entre cuidados de saúde (pagos pelo Estado) e 

cuidados sociais (pagos no todo ou em parte pelos utentes). A 

ampliação desta rede, com a equiparação de cuidados sociais 

e de saúde e com a assunção da responsabilidade pública na 

sua provisão, deve ser uma prioridade de uma nova política 

dos cuidados.  

Reconsiderar a relação com o setor privado. Uma política de 

cuidados não pode dispensar a capacidade já instalada no 

terreno. Mas não deve, em nome de não perturbar os 

interesses instalados, limitar-se a uma mera perpetuação da 
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situação existente. As novas respostas sociais devem ser 

assumidas diretamente pelo Estado e deve haver um plano 

faseado de internalização de uma parte das que estão hoje 

entregues ao setor privado não lucrativo, com a criação de 

uma rede de infraestruturas públicas de cuidado e a integração 

no setor público dos seus trabalhadores. Por outro lado, está à 

v is ta que o mercado não é capaz de responder 

democraticamente à crise dos cuidados. Desde logo, porque a 

própria natureza da gestão mercantil, com os seus princípios 

de maximização do lucro e de relações instrumentais, é 

contraditória com a lógica do cuidado de todos. A resposta às 

necessidades sociais não se fará pela distribuição de serviços 

de cuidado mediados pelo mercado, porque a maior parte das 

pessoas não tem poder de compra para aceder a esses 

serviços, a não ser na sua versão clandestina, que 

frequentemente ofende padrões de dignidade. Valorizar o 

cuidado é pois diferente de mercantilizar o cuidado.  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3•  RESPEITAR, PROTEGER E REMUNERAR 

DIGNAMENTE OS E AS PROFISSIONAIS DOS 

CUIDADOS 

Em todo o mundo, calcula-se que sejam mais de 280 milhões 

os profissionais dos cuidados. A manter-se o ritmo de 

crescimento da economia dos cuidados, chegaremos aos 350 

milhões de empregos em 2030. Mas se, como propõe a 

Organização Internacional do Trabalho, os Estados se 

comprometerem a realizar objetivos de desenvolvimento 

elementares, com um acréscimo de 6% do PIB em investimento 

nesta área, para garantir acesso a cuidados de saúde e a níveis 

básicos de educação aos seus cidadãos, chegaremos aos 475 

milhões de empregos. 

Na Europa, os profissionais dos cuidados representam cerca de 

20% da força de trabalho e 33% das mulheres que estão 

empregadas. Muitas das tarefas desempenhadas nestas 

profissões continuam a ser vistas como um prolongamento das 
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tarefas femininas no espaço doméstico, são mal pagas e pouco 

reconhecidas. Em Portugal, se juntarmos os profissionais na 

área da saúde (mais de 116 mil), da educação (cerca de 250 

mil), dos cuidados pessoais (mais de 205 mil), da limpeza (cerca 

de 40 mil) e do serviço doméstico e baby-sitting (estimados em 

cerca de 120 mil), estamos a falar de mais de 700 mil 

trabalhadores. Destes, a esmagadora maioria são mulheres e, 

excluindo alguns grupos profissionais na área da saúde e da 

educação, com uma tradição de organização sindical mais 

consistente e um maior reconhecimento social, os empregos 

nesta área têm salários baixos, são pouco valorizados 

socialmente, estão sujeitos a uma forte dinâmica de 

precarização e, nalguns casos, de informalidade, de 

racialização, de desproteção social e vulnerabilidade a abusos. 

E no entanto, se pensarmos nas funções que garantem o 

funcionamento e a manutenção da sociedade, não há dúvida 

de que são os profissionais dos cuidados aqueles que 

desempenham as tarefas essenciais, as que respondem às 

necessidades humanas mais básicas. Além disso, o trabalho 

dos cuidados tem uma forte dimensão relacional e implica, a 

maior parte das vezes, um considerável envolvimento 
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emocional e afetivo. Se essas competências e qualificações não 

fossem associadas à esfera “feminina”, continuariam a ser tão 

desvalorizadas?  

O trabalho assalariado na área dos cuidados não é uma 

realidade homogénea. Mas muito dele está sujeito a formas 

múltiplas de precariedade: nos salários, nas formas de 

representação dos trabalhadores, na dinâmica de 

plataformização que se estende também a este setor, na 

reprodução de padrões de desigualdade sexual e racial. Mas é 

também um dos sectores em que mais empregos poderão ser 

criados e que pode estar na linha da frente de uma 

restruturação produtiva do país. 

Combater a discriminação e a desigualdade no setor dos 

cuidados. A feminização destes trabalhos, que muitas vezes 

reproduzem no campo do emprego a divisão sexual do 

trabalho que existe na esfera doméstica, significa que neles se 

expõe a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

Combater essa desigualdade deve ser uma prioridade. 

Valorizar profissional e salarialmente o setor dos cuidados é 
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combater a desigualdade de género, de classe e a que resulta 

da racialização. Por outro lado, há também uma desigualdade 

entre trabalhadores do setor público e privado que 

desempenham as mesmas funções. Nalguns casos, a diferença 

salarial consoante se trabalhe numa IPSS ou na Administração 

Pública atinge as centenas de euros. Por fim, é preciso 

programas que estimulem os homens a assumir também este 

tipo de empregos.  

Mudar o enquadramento legal do serviço doméstico. Em 

Portugal, o trabalho doméstico não está enquadrado 

legalmente pela lei geral do trabalho, mas através de um 

diploma próprio com regras menos favoráveis para os e as 

trabalhadoras, ao nível, por exemplo, dos horários, das férias 

ou da proteção contra o despedimento sem justa causa. O 

mesmo acontece com o regime de segurança social do serviço 

doméstico: 98% das trabalhadoras que fazem descontos ao 

abrigo deste regime (e são cerca de 50 mil em Portugal) não 

têm direito à proteção no desemprego. A isto soma-se a velha 

tendência para a informalidade, agravada agora pela 
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uberização do trabalho doméstico assalariado e dos seus 

mecanismos de recrutamento precário através das plataformas 

digitais. Salvaguardando especificidades, a integração destas 

trabalhadoras na lei geral do trabalho e no regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem, bem como o combate à 

informalidade, são prioridade de justiça. 

Combater precariedade e promover o insourcing. No setor 

das IPSS, que envolve cerca de 200 mil trabalhadores, 1/3 não 

tem vínculo efetivo. Os contratos a prazo e os falsos recibos 

verdes são uma realidade comum nas instituições de apoio 

social, entre os profissionais que fazem apoio domiciliário ou 

assistência pessoal. Por outro lado, a dinâmica de 

externalização de funções, apresentada como um mecanismo 

de poupança designadamente na área da limpeza e da 

alimentação, foi feita à custa de quem trabalha. Traduziu-se na 

degradação das condições laborais e dos salários, em formas 

de desigualdade entre diferentes estatutos laborais dentro das 

instituições e dos serviços públicos e numa elevada rotação 

dos profissionais. Combater esta precariedade, promovendo o 
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reconhecimento de vínculos e a internalização de todas as 

funções essenciais é uma condição para valorizar a própria 

prestação de cuidados e para garantir a sua qualidade. A 

provisão pública de serviços de cuidados, está estudado, 

tende a melhorar os padrões laborais dos trabalhadores deste 

setor. 

Mais democracia laboral, representação coletiva e 

qualificação. Dificilmente um trabalho mal pago e socialmente 

desvalorizado é a primeira escolha de quem procura um 

emprego. A melhoria da formação, da supervisão e da 

qualificação dos profissionais dos cuidados não pode ser 

desligada da sua valorização salarial e da negociação coletiva 

das suas condições de trabalho. As organizações sindicais não 

têm priorizado o recrutamento e a organização dos sectores 

mais feminizados e precarizados dos cuidados profissionais. 

Mesmo nesses setores feminizados, é comum os principais 

dirigentes serem ainda os homens. Estimular a representação 

coletiva e as alianças entre sindicatos e movimentos sociais – 

nomeadamente o movimento feminista, os coletivos de 
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precários, as associações de pessoas com deficiência, as 

associações de pensionistas e idosos e de cuidadores informais 

– é fundamental para construir uma agenda progressista de 

valorização dos cuidados e de quem os presta. 

Regular novas figuras de cuidadores profissionais. Nos 

últimos anos, em reação às formas mais institucionais, 

hierárquicas e capacitistas de abordar a prestação de cuidados, 

tem surgido um conjunto de novos perfis profissionais com um 

potencial muito importante para uma política de cuidados 

emancipatória. Entre eles encontram-se os assistentes 

pessoais, nomeadamente no campo da deficiência, os 

mediadores sociais ou os educadores de pares. A integração 

destas figuras no ecossistema dos cuidados tem um potencial 

de transformação importante e deve ser acompanhada por 

uma regulação capaz de lhes conferir direitos.  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4• REINVENTAR AS RESPOSTAS SOCIAIS:     

  AUTONOMIA E CONTINUIDADE DE CUIDADOS 

O modelo de respostas sociais em Portugal é muito marcado 

p e l o q u a s e - m o n o p ó l i o d a s I P S S , p e l o p e s o d a 

institucionalização, pela separação entre as diversas dimensões 

do cuidado e pela segregação entre os diferentes grupos de 

pessoas dependentes, remetidos para equipamentos 

especializados nos respetivos públicos. Uma política 

democrática do cuidado deve reconhecer ao Estado um papel 

estratégico, não o reduzindo a um agente financiador do 

terceiro setor, mas recuperando a sua função de planificação e 

de provisão direta de cuidados. A essa consagração do 

cuidado como um direito a ser realizado pelo Estado, deve 

somar-se uma reinvenção dos próprios equipamentos e 

modelos institucionais, da rede de respostas e do modo como 

se pensa a dependência e a promoção da autonomia. 
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Não faltam experiências internacionais que apontam caminhos. 

O movimento pelo encerramento dos manicómios, 

nomeadamente o que se iniciou na Itália da década de 1970, 

combateu o modelo da instituição asilar, acusando-a de ser ela 

mesma produtora de padrões de dependência, e promoveu a 

integração dos cuidados psiquiátricos na comunidade. As 

experiências dinamarquesas do co-housing, entretanto 

disseminadas por vários países, procuraram estabelecer-se 

como alternativa à institucionalização de pessoas idosas. Os 

movimentos pela vida independente, nomeadamente nos 

países nórdicos, trataram a diferença como uma potencialidade 

e não como um handicap, procurando devolver às pessoas com 

deficiência a autonomia, o poder de decisão sobre a sua vida e 

a participação plena na sociedade. A figura dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de saúde indígena no 

Brasil questionam a abordagem estritamente biomédica dos 

cuidados, integrando na promoção da saúde dimensões como 

o estímulo à organização comunitária, a redução de riscos ou a 

resolução de carências habitacionais, de saneamento, de 

transportes públicos ou a dimensão espiritual. 
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Em Portugal, há embriões do que poderia ser já uma política 

pública de provisão de cuidados centrada na pessoa, integrada 

na comunidade, com equipas multidisciplinares e que não 

tenha como solução dominante a institucionalização. Há 

projetos e experiências que podem e devem ser inspiração 

para uma reinvenção das respostas no campo dos cuidados. 

Retirar a noção de dependência da esfera da patologia. 

Uma nova política dos cuidados deve partir do pressuposto de 

que a interdependência é uma condição geral da vida humana. 

Assim, todos dependemos uns dos outros, de modo diferente, 

ao longo da vida. Este caráter universal e dinâmico da 

interdependência permite que identifiquemos os medos e as 

fragilidades comuns, que carecem de respostas coletivas, 

passando a encarar o cuidado como uma relação de atenção e 

não apenas como um serviço prestado a quem, por ter uma 

“carência”, classificamos como dependente. Uma cidadania 

dos cuidados assume que esse pressuposto se traduz no 

direito à interdependência, à reciprocidade e aos vínculos 

afetivos, à possibilidade sustentada de associativismo e 

participação democrática plena. Por outro lado, permite 
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também que nos foquemos nas capacidades e nas 

necessidades específicas de cada pessoa, para garantir a sua 

autodeterminação e a sua autonomia. 

Reforçar alternativas à institucionalização de idosos. 

Continuamos a responder excessivamente à necessidade de 

cuidados através do internamento em estruturas que são, de 

forma mais ou menos intensa, percecionadas como espaços de 

relegação, que estabelecem uma rutura com o quotidiano, 

uma dinâmica de isolamento e de segregação social, um corte 

com as rotinas sociais, um constrangimento à liberdade 

individual e à vida autónoma. É o que acontece, muitas vezes, 

nos lares de idosos. Uma das ações mais importantes para 

contrariar esta tendência é o investimento numa política 

pública de habitação, que inclua por exemplo medidas que 

visem a qualidade do alojamento dos idosos, a garantia das 

suas condições habitacionais, contratando equipas locais 

responsáveis por pequenas obras de intervenção que façam 

face à degradação e que permitam a adaptação física das 

casas a situações de dependência. O Estado Central e as 
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autarquias devem também apostar no funcionamento dos 

sistemas locais de saúde (já previstos na lei) e estimular a 

criação de respostas como o co-housing e a criação de equipas 

locais de apoio domiciliário com horários alargados e com 

valências de banda larga, somando aos cuidados que já 

existem – de higiene pessoal, alimentação, limpeza e 

enfermagem – outras possibilidades igualmente importantes, 

como apoio às compras, à leitura ou à fruição cultural.  

Libertar a Vida Independente. Os projetos-piloto da vida 

independente, que só recentemente deram os primeiros 

passos em Portugal, foram de alguma forma capturados pelas 

IPSS. É preciso devolvê-los à iniciativa e autogestão das 

pessoas com deficiência, reforçando o financiamento, 

articulando-os com uma resposta de assistentes pessoais que 

deve ter também uma componente de provisão pública, 

respeitando sempre a escolha da pessoa com deficiência, e 

consolidando os Centros de Apoio à Vida Independente como 

resposta privilegiada nesta área. O compromisso de abandonar 

progressivamente a institucionalização, assumido por Portugal 
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no âmbito da ONU, obriga a que os fundos existentes não 

sejam alocados nestas respostas, que não se financie a 

construção ou ampliação de instituições e que haja um plano 

de ação concreto para a desinstitucionalização, canalizando o 

dinheiro existente para programas de apoio à vida 

independente no seio da comunidade. 

Criar respostas públicas de assistência pessoal. Em vários 

países, criaram-se transferências em dinheiro para as pessoas 

dependentes poderem contratar assistentes pessoais no 

mercado. É uma solução que estimula a autonomia das 

pessoas e a sua auto-determinação, mas que também as 

transformou em empregadores de uma força de trabalho 

muitas vezes precária. Queremos que a resposta dos 

assistentes pessoais possa chegar a muito mais gente, que se 

garanta sempre a soberania da escolha das pessoas apoiadas e 

que possa haver uma resposta pública de dezenas de milhares 

de assistentes pessoais, com um enquadramento laboral 

robusto, que conviva e se some a outras tipologias que já 

existem, como o serviço de apoio domiciliário. 
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Pôr a tecnologia ao serviço da autonomia. Nenhum robô 

poderá substituir o trabalho do cuidado, que envolve uma 

componente afetiva e relacional que as máquinas jamais 

poderão realizar. Mas a tecnologia pode ser utilizada para 

aliviar a penosidade das tarefas dos cuidadores informais e 

profissionais e para aumentar a autonomia das pessoas com 

dependência. Camas articuladas, cadeiras de rodas elétricas, 

equipamentos de teleassistência ou de deteção de queda, 

aplicações digitais públicas de entrega de compras feitas nos 

mercados municipais, por exemplo, podem e devem ser vistas 

como tecnologias de expansão democrática, cujos custos 

devem ser socializados e que devem fazer parte de uma 

política pública de cuidados. 

Criar espaços intergeracionais e multi-funcionais de 

cuidados. Experiências feitas com escolas rurais, nas quais se 

fundiu no mesmo espaço o ensino do primeiro ciclo e o centro 

de dia para pessoas idosas, mostraram caminhos para 

estimular o contacto e as relações de convívio entre crianças e 

pessoas mais velhas. Noutros casos, essa proximidade 
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geográfica ou relacional entre centros de dia e escolas do 

ensino básico ou secundário fez-se através de projetos que 

promovem a partilha, a aprendizagem e a amizade entre 

gerações. O mesmo se pode dizer da criação de alguns 

centros comunitários, de resto já previstos na lei portuguesa, 

que se constituíram como equipamentos socioculturais ao 

serviço das comunidades. Há experiências de estruturas 

residenciais para idosos que têm um café aberto ao público ou 

de equipamentos de saúde mental que abriram os seus jardins 

e edifícios à instalação de associações culturais e de 

restaurantes, des-estigmatizando os espaços e criando formas 

de contacto entre públicos diferentes. Mais do que uma 

hiperespecialização e uma estandarização das respostas 

institucionais, precisamos de infraestruturas de cuidados com 

modelos que cruzem diferentes necessidade e diferentes 

públicos, construindo comunidades contra a segregação. 

Apostar em figuras que articulem e garantam a 

continuidade de cuidados. As Equipas de Cuidados na 

Comunidade podem ser o embrião de uma transformação 
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profunda no modo como se articulam as várias dimensões dos 

cuidados: do isolamento energético das casas aos cuidados de 

enfermagem, da resolução dos problemas de humidade ao 

apoio às atividades básicas de manutenção diária, do 

acompanhamento da vacinação ao acompanhamento da 

gestão de equipamentos comunitários e culturais, da 

identificação das necessidades no campo da saúde pública ao 

apoio à auto-organização para soluções cooperativas. A 

reinvenção do Estado passa também por novas figuras de 

agentes públicos e comunitários, com ligação ao território (até 

à escala do bairro), capazes de cuidar das necessidades de 

cada pessoa, de assumir o papel de prescritores de prestações 

sociais, de articular cuidados formais e informais, de identificar 

os recursos existentes, de desenvolver uma intervenção 

integrada entre as várias dimensões do cuidado e de estimular 

processos democráticos de participação. 
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5• PARA UMA ECOLOGIA DOS CUIDADOS 

Uma nova política do cuidado inclui a visibilização do trabalho 

reprodutivo, medidas para reduzir e redistribuir o cuidado informal 

não pago, formas de socializar os seus custos e de valorizar os 

cuidadores profissionais. Pressupõe uma reconversão económica 

capaz de criar empregos que transfiram uma parte dos cuidados para 

o campo da provisão pública e do trabalho com direitos. Implica 

reinventar as políticas públicas, os modelos institucionais e as 

prestações sociais, reconhecendo as nossas vulnerabilidades e 

interdependências mútuas e colocando a autonomia e a 

autodeterminação no centro. Mas mais que um tema ou um 

somatório de medidas, o cuidado deve ser sobretudo o princípio 

organizador desta transformação da economia e das relações sociais. 

Um princípio de organização da nossa vida social que, porque 

assente na cooperação e na interdependência, é alternativo ao 

mercado e à competição. 

Ao propormos uma ecologia dos cuidados queremos que este 

manifesto seja mais do que uma lista de propostas. A ecologia dos 

cuidados é o modo como se articulam as várias dimensões de que 
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vimos falando, materiais e imateriais. É o modo como pensamos e 

estabelecemos esta relação, é um compromisso e uma busca de 

práticas políticas integradas numa cidadania ampla e cosmopolita dos 

cuidados.  

Romper fronteiras e dualismos. Vivemos num sistema global, 

mas em que a interdependência económica se organiza 

através de relações de dominação e de exploração e de uma 

irracionalidade económica assente num sistema capitalista de 

natureza predatória e ecologicamente insustentável. A política 

do cuidado rompe fronteiras no sentido em que articula a 

nossa ação local com a escala internacional, seja respondendo 

a reptos lançados por entidades como a Organização 

Internacional do Trabalho ou a Organização Mundial da Saúde, 

seja através de práticas de solidariedade internacionalista 

como as que têm vindo a ser postas em práticas por 

movimentos como a greve feminista internacional ou a greve 

climática à escala global. Estas mobilizações mostram-nos que 

a preocupação com os “nossos semelhantes” não é compatível 

com imaginários nacionalistas, por implicar o reconhecimento 

de uma fragilidade comum dos seres humanos. A política do 
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cuidado rompe também fronteiras ao questionar o dualismo 

entre o individual e o coletivo, entre as políticas para a 

intimidade e as políticas para o planeta, entre o cuidado com 

as pessoas e o cuidado com a natureza e com os ecossistemas. 

Rompe fronteiras, ainda, ao questionar a autonomização de 

domínios como a «saúde», a «sociedade» e a «economia», 

denunciando a relação constitutiva entre essas separações 

artificiais e as dinâmicas do capitalismo, do patriarcado e do 

colonialismo. 

Fazer do espaço público a nossa morada comum. Precisamos 

de «espaços cuidadores» por todo o território, não apenas nas 

cidades, mas em todos os lugares onde se concentram 

pessoas isoladas ou sem as necessárias redes de interajuda. 

Queremos cidades amigas das crianças, das pessoas com 

deficiência e das pessoas mais velhas. A política do cuidado 

exige um planeamento urbano que enfrente os desafios da 

mobilidade, que incluem a relação entre as barreiras 

arquitetónicas e as pessoas com mobilidade reduzida, mas que 

nos dizem respeito a todos. Precisamos de encurtar as 

distâncias que o trânsito, o mau planeamento ou a falta de 
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transportes públicos alargaram. Queremos bancos de jardim e 

de rua, bebedouros e casas de banho gratuitas. Queremos 

hortas urbanas, parques verdes e de recreio, salas de 

amamentação ou aleitação, espaços de descanso ou de 

meditação; bibliotecas e equipamentos municipais de 

desporto; creches, cozinhas, lavadouros e estendais 

comunitários. Uma cidade deve ser feita e deve servir quem 

nela vive e trabalha, e ser organizada com espaços de convívio 

comuns e serviços feitos por e para a comunidade. Tudo isto é 

política de cuidado, porque estimula uma amizade de vizinhos 

e de vizinhas e uma prática de interdependência. É isso que 

queremos: um espaço público que seja, também ele, uma 

infraestrutura de cuidados, uma morada comum da cidadania. 

Educar crianças feministas. Às novas gerações devemos uma 

educação para a liberdade do pensar, sentir e agir 

democrát icos. Queremos que o autocuidado e a 

individualidade de cada um/a sejam respeitados e que esse 

respeito pelos seres humanos inclua os seres não humanos e 

os recursos naturais que nos rodeiam. Temos o direito à nossa 

saúde reprodutiva, a viver a nossa sexualidade de forma plena, 

44



MANIFESTO POR UMA NOVA POLÍTICA DO CUIDADO 

JOSÉ SOEIRO, MAFALDA ARAÚJO E SOFIA FIGUEIREDO 

a relações sem violência por suposto ciúme ou raiva, a andar 

na rua de noite sem medo e sem segurar as chaves de casa 

por entre os nós dos dedos. Queremos que o amor seja uma 

forma de emancipação e não de opressão. Queremos histórias 

com personagens que nos representem e uma escola onde a 

cidadania não seja uma disciplina mas sim uma forma de 

aprendizagem coletiva e de distribuição do poder de decidir 

sobre a instituição e as suas práticas. Queremos habitar nos 

nossos corpos da mesma forma que queremos estar no 

mundo: de modo íntegro, digno, nos nossos moldes. 

Queremos um novo paradigma feminista de relação entre as 

pessoas, uma forma radical de cuidar. Não queremos delegar o 

futuro nos jovens, nem remeter os velhos para o passado, 

porque uns e outros são contemporâneos do mesmo presente. 

A ecologia dos cuidados como movimento social. 

Aprendemos com os indígenas que se batem pela preservação 

dos seus territórios que os movimentos podem ter tanto de 

protesto quanto de proteção concreta da biodiversidade do 

mundo. Aprendemos com os movimentos de solidariedade e 

com os movimentos de cuidadores informais que é possível 
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combinar formas de provisão auto-organizada dos bens e 

serviços que faltam no quotidiano com a exigência de uma 

outra responsabilidade do Estado. Aprendemos com práticas 

como a da Plataforma dos Afetados pelas Hipotecas que se 

pode responder às necessidades de apoio económico, legal e 

emocional sem as hierarquizar. Aprendemos com os 

movimentos feministas e antirracistas que é na articulação 

entre reconhecimento e redistribuição que se enfrenta o 

capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. Aprendemos com 

os movimentos LGBTQ que às vezes é preciso converter as 

organizações em redes de cuidado para responder à 

emergência, como se fez, em 2020, com os processos das 

Marchas do Orgulho em Portugal. Aprendemos com os 

movimentos que se batem pelos direitos das crianças 

migrantes afastadas das suas famílias nas fronteiras ou retidas 

nos centros de detenção que o cuidado, designadamente o 

parental, é um direito humano que não pode nunca ser 

anulado. Aprendemos com a greve feminista internacional que 

é possível reinventar repertórios de luta para pôr no centro o 

trabalho reprodutivo das mulheres e a luta pela redistribuição 

dos cuidados. Aprendemos com a greve climática que o 
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cuidado pela nossa casa comum planetária e a justiça climática 

são dimensões de todas as lutas pela justiça. Queremos que 

esta ecologia dos cuidados que propomos seja movimento, 

organização e que dê corpo a alianças para ação. Que seja não 

apenas um tópico na agenda ou uma reivindicação, mas 

sobretudo uma dimensão transversal das nossas práticas de 

luta. Queremos que a solidariedade, a cooperação, a 

interdependência e o cuidado sejam o chão comum das nossas 

democracias e dos nossos combates por novos direitos. 

Queremos ajudar a construir esse futuro que é agora. 

——— 
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——— 

Este manifesto é a terceira e última parte do livro Cuidar de quem 
Cuida: Histórias e testemunhos de um trabalho invisível. Um 
manifesto para o futuro (pp. 203-229), publicado em 2020 pela 
editora Objectiva.  

——— 
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