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1.0 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
Não se pode falar em igualdade de género sem se falar dos cuidados e do trabalho
doméstico sem remuneração, que é uma dimensão do bem-estar humano
imprescindível, mas que em grande medida passa despercebida, através dos
quais se presta serviços domésticos essenciais dentro das famílias e junto dos
membros da comunidade.
A actual medida convencional da maior parte das economias no mundo ignora
uma grande porção do trabalho que nos afecta a todos. A maior parte do referido
trabalho é feito pelas mulheres e raparigas sem qualquer remuneração. Em
2018, 606 milhões de mulheres em idade activa declararam que não estavam
disponíveis para o emprego devido ao trabalho de cuidados não remunerados,
enquanto apenas 41 milhões de homens estavam inactivos pela mesma razão.
As mulheres têm, portanto, menos tempo para terem um trabalho remunerado,
estabelecerem contactos ou participarem em actividades para a mudança social.
Isto compromete o seu bem-estar, fomenta a dependência financeira e limita as
opções para um trabalho decente, ao ponto de relegar as mulheres para um
estatuto baixo e empregos a tempo parcial no sector informal.
As mulheres e raparigas são responsáveis por 76,2 por cento do trabalho
doméstico e dos cuidados não remunerados. Trabalho doméstico e cuidados não
remunerados referem-se a todas as actividades não-mercantis e não
remuneradas realizadas em família, incluindo tanto os cuidados directos de
pessoas tais como crianças doentes ou os idosos, como os cuidados indirectos
tais como cozinhar, lavar, acarretar água ou apanhar lenha. Estas tarefas variam
em termos de esforço físico e intensidade, dependendo do estatuto
socioeconómico e/ou do estado civil. Estimativas baseadas num inquérito sobre
o uso do tempo em 64 países, representando 66,9 por cento da população do
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mundo em idade activa mostram que 16,4 mil milhões de horas são passadas
em trabalho de cuidado não remunerado todos os dias. Isto é equivalente a 2 mil
milhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem remuneração (OIT, 2019).
O trabalho de cuidados não remunerados foi identificado como um obstáculo
para o empoderamento da mulher porque a quota-parte desproporcional para as
mulheres tem um impacto directo sobre a sua capacidade de participar na
economia remunerada, levando a lacunas de género nos resultados em termos
de emprego, ordenados e pensões.
A meta 5.4 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
define a orientação sobre como lidar com trabalho de cuidados não
remunerados. O primeiro passo consiste em reconhecer o valor do trabalho de
cuidados não remunerados. Isto vai requerer dados sobre como as mulheres e
os homens passam o seu tempo. Contudo, apenas 83 países realizaram
inquéritos sobre o uso do tempo, e apenas 24 por cento dos mesmos foram
realizados depois de 2010 (ONU Mulheres, 2010). Os dados sobre o uso do tempo
para os países em desenvolvimento são ainda mais limitados devido aos enormes
custos e capacidades requeridos.
O segundo passo consiste em reduzir as tarefas fisicamente exigentes e perigosos
tais como cozinhar com fontes de energia inseguras. Cozinhar com fontes de
energia limpas para todos pouparia mais de 100 mil milhões de horas por ano
das mulheres que apanham e carregam lenha, disponibilizando deste modo
tempo para as mulheres explorarem oportunidades económicas (IEA, 2017).
Foram identificados pontos de entrada para a redução do tempo gasto em
trabalho de cuidados não-remunerados, tais como moagens eléctricas, torneiras
de água e unidades de biogás.
O terceiro passo consiste em dividir as horas restantes de forma mais igual entre
todos os actores, incluindo os homens, as mulheres, o sector estatal e o sector
privado. A disponibilidade de serviços de assistência de qualidade a preço
acessível é, portanto, essencial para promover o empoderamento económico da
mulher e assegurar a sua participação em trabalho remunerado.
Como resultado de haver poucas provas recolhidas sobre a dimensão e a
distribuição do trabalho não remunerado em diferentes contextos tais como o
contexto rural e o urbano, tem havido uma compreensão limitada do impacto do
trabalho de cuidados não remunerados sobre as mulheres e raparigas, fazendo
com que mereça pouca consideração nas políticas públicas. É neste contexto que
a comissão julga ser necessário indicar a necessidade de os parlamentos
nacionais da região da SADC reconhecerem, valorizarem e validarem o trabalho
doméstico e os cuidados não remunerados através da prestação de serviços
públicos, infra-estruturas e políticas de protecção social na região.
2.0 OBJECTIVOS
Esta iniciativa tem os seguintes objectivos:
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(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

aprofundar a compreensão da comissão sobre a importância, a dinâmica
e o impacto do trabalho doméstico e cuidados não remunerados e sua
contribuição para a desigualdade de género e o baixo estatuto das
mulheres na região da SADC, e identificar vias possíveis;
fazer com que o trabalho doméstico e os cuidados não remunerados se
tornem num assunto de debate nos parlamentos nacionais para que seja
reconhecido e valorizado;
abrir espaço para o diálogo de política nacional sobre o trabalho
doméstico e cuidados não remunerados, com a ajuda dos parlamentos
nacionais;
encorajar os Estados membros da SADC a realizar inquéritos sobre o uso
do tempo, para o desenvolvimento de programas e políticas que vão
promover o reconhecimento, a redução e a redistribuição do trabalho
doméstico e cuidados não remunerados; e
fazer recomendações sobre a forma como o papel dos parlamentos pode
ser reforçado em questões de trabalho doméstico e cuidados não
remunerados.

3.0 ABORDAGEM E METODOLOGIA DA REUNIÃO
A comissão vai beneficiar de comunicações especializadas, trocas de impressões
e diálogo interactivo orientados pelas seguintes entidades:
(i)
ONU Mulheres;
(ii)
Oxfam International; e
(iii)
Organização para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento (OECD).
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