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O que implica efetivamente um equilíbrio entre
a sua vida profissional e a sua vida familiar?
Por vezes, a vida é demasiado exigente. Mais do que por vezes, até, porque o modelo
de desenvolvimento do qual somos escravos atualmente, afeta toda a gente, a toda
a hora, independentemente do local onde vivem ou trabalham e qualquer que seja
o seu estatuto social.
Diz-se que temos apenas uma vida, mas isso não é rigorosamente verdade: temos
a nossa vida familiar, a nossa vida profissional e, se tivermos sorte, a nossa vida
social. Alguns têm mesmo a vida de outras pessoas, por exemplo, se cuidarem de
familiares com necessidades especiais. Mas por muito que as contemos, há apenas
24 horas num dia para viver essas vidas.
Então, como é que fazemos?
Como é que podemos viver as nossas próprias vidas, de modo a que haja espaço
para todas as outras vidas nelas?
Como é que podemos lidar com os desafios que o mundo moderno nos lança e ao
mesmo tempo encontrar tempo para nós próprios?
Como é que podemos estar à altura das expectativas de sociedade e lidar com os
aspetos inevitáveis da vida quotidiana sem aquela única vida que nos estilhaça num
milhão de pedaços?
Como é que podemos encontrar tempo para relaxar e descansar se todas as 24
horas do nosso dia são passadas a fazer outras coisas?
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As mentes mais brilhantes da Europa têm procurado respostas a estas perguntas e, eis que começaram a encontrá-las. Oficialmente, isto é conhecido como “alcançar
o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar”, mas apesar do jargão, alcançar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar é cada vez mais eficaz a
garantir que ninguém corra eternamente na roda de hamster da vida.
Um por todos e todos por um
Cada um de nós lidera a sua própria vida, mas enquanto sociedade vivemos as nossas vidas em conjunto. E quanto mais equilibrada for a sua vida profissional e privada, melhor será para a sociedade como um todo. É uma equação simples, em
grande parte é evidente, mas que é importante para todos nós.
O equilíbrio no trabalho e na vida familiar significa uma falta de exigências incompatíveis e conflitos entre estas duas esferas-chave. Por mais coisas que tenha de fazer
no seu trabalho, a sua família continuará a precisar de si, e vice-versa. Alcançar esse
equilíbrio tem um impacto muito mais fundamental sobre nós do que a maioria das
pessoas imagina: tanto a nossa saúde mental como a física, dependem diretamente
da forma como sincronizamos as várias facetas das nossas vidas.

A ajuda está mais próxima do que pode pensar
No nosso mundo do século XXI, ninguém tem de enfrentar os seus problemas sozinho. As pessoas e os seus problemas são, escusado será dizer, muito diferentes –
quer se trate da carga de trabalho excessiva para alguém, quer de ter de trabalhar
em vários empregos apenas para sobreviver, de cuidar de alguém da família com
necessidades especiais ou de encontrar tempo suficiente para si e para os seus filhos.
Mas todas estas questões têm algo em comum: não conhecem limites em termos
de idade ou género e podem afetar qualquer pessoa. Demasiadas vezes na pior
altura e quando menos se espera.
Adeus, Idade Média!
Mesmo muito recentemente, goste-se ou não, as pessoas ainda continuavam a ser
deixadas a enfrentar os seus problemas sozinhas. Era cada um por si; uma correria em que aqueles que ficavam para trás tinham de descobrir por si próprios
como arrastar os seus tristes ossos para além da linha de chegada, assumindo que
alguma vez a alcançassem.
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Hoje em dia, felizmente, as sociedades da Europa são obrigadas a ajudar os mais
necessitados. Também não são apenas meras palavras vãs: a obrigação está consagrada na lei da União Europeia, e os seus Estados-Membros devem cumpri-la.
Muitos desconhecem que a sociedade tem o dever de ajudar as pessoas a alcançar
o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Afinal, a sociedade é a pessoa, a sua família, o seu patrão e os seus colegas, o governo local a quem paga os
seus impostos e a proteção legal oferecida pelo Estado. É por isso que é importante
conhecer os seus direitos e estar ciente dos serviços que a sociedade tem de lhe
prestar para conseguir um equilíbrio entre a sua vida profissional e familiar.

Três coisas de que deve estar ciente neste momento
Fale com as pessoas
Se achar difícil manter-se no topo da sua vida profissional e familiar, peça ajuda. Os
problemas de todos são diferentes, mas todos temos o direito de procurar soluções
para eles.
Pense em quais são os maiores problemas que enfrenta e fale sobre eles: à sua
família, aos seus amigos, ao seu chefe, aos seus colegas, ao seu governo local.
Se estiver a enfrentar grandes dificuldades, a ajuda está ao seu alcance. O seu
governo local é obrigado a aconselhá-lo e a dar-lhe informações sobre o apoio que
está disponível. O seu empregador é obrigado a apresentar soluções de trabalho em
caso de crise. Os infantários são obrigados a ajudá-lo, mesmo que estejam cheios e
não possam tomar conta dos seus filhos.
Quando a sociedade lhe oferece uma mão amiga, aceite-a. O mais importante é
falar – como diz o ditado, duas cabeças pensam melhor que uma.
Conheça os seus direitos
Pode não estar ciente dos seus direitos, mas isso não significa que eles não se aplicam a si. Informe-se. Aqui, mais uma vez, falar ajudará: consulte profissionais para
descobrir que medidas de apoio estão disponíveis para alcançar o equilíbrio entre
a vida profissional e a vida familiar. Poderá ficar surpreendido com a facilidade com
que se resolve um problema, que de outra forma parece ser intransponível.
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Estar a par dos seus direitos pode ser o seu primeiro passo para ultrapassar os principais obstáculos.
Confie na sociedade, mas pense por si próprio
Medidas eficazes que cubram todos os aspetos fundamentais podem ser inestimáveis para alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Falar dos
seus problemas e conhecer os seus direitos facilitará a sua vida, e em alguns casos
permitir-lhe-á finalmente vivê-la – para muitas famílias há uma tal separação entre
as existências privadas e profissionais das pessoas, que a Vida com um “V” maiúsculo fica enterrada debaixo delas.
Ao mesmo tempo, é importante compreender que a resolução de um problema
pode levar a outro.
Por exemplo, está perfeitamente no seu direito de se afastar do seu trabalho, mas
os efeitos a longo prazo dessa decisão podem ser desastrosos para a sua relação
com a sua família, para a sua futura pensão e muito mais. Ao ponderar as medidas
de apoio à sua disposição, pense na melhor forma de as utilizar para ajudar a resolver os seus problemas.
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Por detrás das palavras está uma riqueza
de oportunidade práticas
A Diretiva Equilíbrio Trabalho-Vida da UE, que entrou em vigor em 2022, visa integrar mais mulheres na força de trabalho, incentivar os homens a gozar da licença
para assistência à família, utilizar opções de trabalho flexíveis e oferecer a todos a
oportunidade de obter apoio para cuidar de familiares que necessitem de cuidados
especiais.
Por detrás destas palavras bonitas, encontra-se uma série de oportunidades com
potencial para ter um impacto significativo. É importantes procurá-las – e pode fazê-lo falando com as pessoas, conhecendo os seus direitos e pensando sobre como
lidar com os seus problemas.

Ver também:
Recomendações para pessoas que cuidam de familiares
Recomendações para trabalho em equipa
Recomendações para empregadores
Recomendações para contratantes
Recomendações para autoridades locais
Recomendações para escolas e jardins de infância
Recomendações para políticos e decisores políticos
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RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS QUE CUIDAM
DE FAMILIARES
As crianças pequenas e os idosos precisam de ajuda e apoio das suas famílias. Qualquer pessoa pode ser atingida por uma doença grave ou por um acidente. Isto pode
significar que alguém da família desista dos seus estudos ou trabalho remunerado,
mas não tem de ser desta forma.
Saiba que tem vários direitos para atingir este objetivo, para que não tenha de deixar de trabalhar para cuidar de um membro da família.
Pode ter direito a dias extra de folga para cuidar de um ente querido. Se isto não
for suficiente, pode discutir as suas opções com o seu empregador, por exemplo,
uma breve licença não remunerada ou uma organização mais flexível do trabalho.
É importante saber que não tem de deixar de trabalhar porque um dos seus familiares precisa de cuidados.
Se questionar o seu empregador sobre a possibilidade de alterar o seu horário de
trabalho ou tirar uma licença sem vencimento ou trabalhar a tempo parcial para
cumprir os compromissos familiares, o empregador deve considerar as suas propostas e explicar-lhe se tal não é possível devido à natureza do trabalho. O empregador deve também oferecer outras alternativas - o melhor é encontrar soluções
em conjunto.
Saiba que não poderá ser menosprezado por outros colegas de trabalho porque,
por exemplo, trabalha a tempo parcial para cuidar de familiares. Isto não faz de si
um empregado menos valioso. O dever do empregador é organizar o seu trabalho de tal forma que as suas tarefas sejam divididas entre outros trabalhadores de
forma justa e por uma remuneração justa.
Se a sua entidade patronal se recusar a ouvi-lo ou se o tratar de forma menos favorável só porque tem responsabilidades familiares, pode, em certos casos, ser con-
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siderado discriminação. Peça aconselhamento e assistência sobre discriminação ao
Comissário para a Igualdade.
Também é útil pensar em mudanças de modo a que organize o seu trabalho a longo
prazo. Por exemplo, será possível envolver outros membros da família para que a
carga de trabalho de uma pessoa não seja demasiado avassaladora e para que não
tenham de passar muito tempo longe do trabalho? É possível encontrar uma solução melhor em cooperação com a autoridade local para que o ónus de cuidar de um
familiar seja partilhado pela comunidade? Quão curto é o tempo durante o qual a
redução dos salários, por exemplo, no caso de trabalho temporário a tempo parcial
ou de licença sem vencimento, é razoável e possível? A execução das tarefas pode
ser partilhada de modo a que as restrições na vida profissional sejam tão reduzidas
quanto possível?
Pedir ajuda nestas situações mostra que se preocupa e quer encontrar soluções
duradouras que não sobrecarreguem ninguém. Cuidar da sua própria saúde também é muito importante para todos os seus entes queridos.
Não precisa de ser perfeito. Ninguém consegue lidar bem com tudo, mesmo que
aparente isso em algumas publicações nas redes sociais.
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RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHO EM EQUIPA
No trabalho, pode acontecer que alguns membros da equipa não possam contribuir tanto quanto gostariam. As razões para tal podem ser positivas ou negativas
- alguém tem um filho ou tem de cuidar de um familiar que está gravemente doente
ou precisa de ajuda por outra razão.
Se um membro da equipa não puder contribuir para o trabalho a tempo inteiro,
isto pode causar ressentimento em outros elementos que agora têm de fazer o seu
trabalho. É importante saber que todos têm o direito e o dever de cuidar dos seus
familiares e, por vezes, isto pode mudar a forma como trabalham. Se tais mudanças
temporárias na forma como o trabalho é executado forem possíveis, e se não se
tornarem um encargo demasiado pesado para o empregador, o colega tem direito a
tais mudanças. As mudanças podem incluir trabalho a tempo parcial em vez de trabalho a tempo inteiro, licenças adicionais (não remuneradas), organização flexível
do trabalho ou apoio na prestação de cuidados a um familiar, tais como serviços de
acolhimento de crianças prestados pelo empregador.
Todas as soluções dependem das possibilidades específicas oferecidas pelo empregador, mas devem estar disponíveis com os mesmos fundamentos. Por exemplo, se
o empregador oferecer dias de folga quando o pai ou a mãe de alguém adoece gravemente, todos os trabalhadores têm direito a esses dias. Esperemos que ninguém
venha a precisar disto, mas se isto acontecer, é uma grande ajuda.
Ninguém no local de trabalho deve menosprezar o colega que aproveita as oportunidades para conciliar a vida profissional e familiar. Sim, pode levar à reorganização
do trabalho, mas como a necessidade de cuidar dos familiares quando eles mais
precisam pode acontecer a qualquer um, todos devem tentar ser compreensivos.
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Censurar um colega pelo cumprimentos de compromissos familiares pode constituir discriminação e é proibido.
O melhor a fazer é acordar as regras em conjunto como uma equipa - quem é
informado das necessidades de conciliar a vida profissional e familiar e como, o
que acontece a seguir e como são consideradas as decisões. Também é bom saber
antecipadamente de que modo o trabalho será reorganizado para toda a equipa
se alguém tiver de se ausentar inesperadamente ou trabalhar com uma carga de
trabalho reduzida.
A saúde mental e o bem-estar no local de trabalho dependem, entre outras coisas,
de quão seguros os trabalhadores se sentem quando têm de cumprir os seus compromissos familiares, para além das suas obrigações profissionais.
A direção é responsável pela boa organização do trabalho. É também da responsabilidade da direção organizar o trabalho de modo a que os trabalhadores com compromissos familiares sejam protegidos de um tratamento menos favorável.
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RECOMENDAÇÕES PARA AUTORIDADES LOCAIS
O bem-estar das pessoas na sua comunidade depende da sua satisfação pessoal e
das suas oportunidades de realização pessoal. Parte do realização pessoal poderá
estar ligada ao trabalho. Os empregos são uma parte natural de uma comunidade
e do seu funcionamento.
As autoridades locais, ou seja, as comunidades, têm um papel importante a desempenhar na ajuda às pessoas quando os compromissos familiares se tornam difíceis
de gerir. Por exemplo, as autoridades locais podem oferecer apoio a famílias com
crianças pequenas ou a famílias com pessoas portadoras de deficiência ou com uma
pessoa gravemente doente ou com familiares idosos que necessitem de ajuda.
Os serviços sociais prestados pelas autoridades locais desempenham um papel
importante na consecução da igualdade de género, uma vez que as mulheres são,
na sua maioria, responsáveis pelas tarefas domésticas. A redução da quantidade de
trabalho que as mulheres fazem em casa quando cuidam de familiares dá às mulheres muito mais possibilidades de estarem no mercado de trabalho ou de melhorar
as suas competências.
A autoridade local está próxima das pessoas. É por isso que uma autoridade local
também pode fornecer diferentes serviços, conforme necessário. Todas as famílias que se dirigem a uma autarquia local com um pedido de ajuda devem receber
ajuda sempre que esteja disponível e seja necessária, bem como uma explicação
por escrito da razão pela qual a autoridade local decidiu prestar ajuda da forma
como o fez naquelas circunstâncias.
As autoridades locais na Europa têm sido muito atenciosas e progressistas na prestação de diferentes serviços, e a pandemia COVID mostrou quantas soluções novas e inovadoras foram, muitas vezes encontradas, muito rapidamente. No entanto, há ainda
um longo caminho a percorrer para reduzir o ónus, especialmente para as mulheres.
As melhores soluções são criadas em parceria. As soluções mais eficazes para os
trabalhadores que necessitam de assistência na conciliação da sua vida profissional
e familiar podem ser discutidas com os empregadores de maior dimensão.
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RECOMENDAÇÕES PARA ESCOLAS E JARDINS
DE INFÂNCIA
As instituições educativas têm um papel muito importante na promoção da igualdade de género. Tanto em jardins de infância como nas escolas, é sensato prestar
muita atenção para garantir que tanto os rapazes como as raparigas são ensinados
a fazer as tarefas em casa e a arrumar e limpar os seus quartos. Nenhum trabalho
de manutenção ou tarefas domésticas é especificamente trabalho de mulheres ou
homens.
O ensino do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar não está, muitas
vezes, incluído no programa curricular. Uma vez que esta é uma questão muito
importante, deve ser discutida em aulas de diferentes disciplinas. A igualdade de
oportunidades para todos e a orientação profissional são, por exemplo, dois grandes temas indissociavelmente ligados à conciliação da vida profissional e familiar.
As creches e as escolas têm também um papel mais amplo a desempenhar no apoio
aos pais ou às pessoas que cuidam das crianças na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. As atividades relacionadas com crianças pequenas poderiam
ter em conta tanto os interesses das crianças assim como as necessidades da família em ganhar a vida no interesse das crianças. Os pais cujo horário de trabalho não
seja tradicional não devem ser deixados em pior situação. A educação igualitária
tem em conta as necessidades especiais das crianças que, por qualquer razão, têm
menos apoio em casa.
Os estudantes podem ter dificuldades com os seus estudos devido a compromissos
familiares. As instituições educativas devem ter em mente que tais compromissos
não são algo que os jovens desejam, mas que já são difíceis para eles. Se um estudante estiver em desvantagem devido a compromissos familiares importantes, isso
pode constituir discriminação.
A discriminação pode também ocorrer quando uma escola não apoia tanto quanto
possível os jovens que se tornaram pais durante os seus estudos.
Os professores e outro pessoal educativo podem ter empregos muito exigentes, mas
também têm o direito a mudanças no local de trabalho para se adaptarem aos seus
compromissos familiares. Os pais não têm o direito de desvalorizar um professor
que, por exemplo, fica em casa para cuidar do seu filho doente antes de um exame
importante. A gestão escolar é obrigada a proteger o pessoal de tais abusos. Para
mais pormenores, veja as recomendações para pessoas que cuidam de familiares.
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RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICOS E
DECISORES POLÍTICOS
Quando uma decisão é tomada, o impacto da decisão sobre as pessoas que cumprem os compromissos familiares também deve ser tido em consideração. Por
exemplo, não se pode assumir que os cuidados infantis oferecidos até à data possam ser assumidos pelos pais do dia para a noite. Por exemplo, a prestação de
serviços destinados a idosos que vivem em locais remotos pode também ser problemática, uma vez que a organização do transporte ocuparia demasiado do valioso
tempo de trabalho dos filhos dos idosos. O impacto na carga de cuidados de uma
família pode também ocorrer em locais aparentemente inesperados. Por exemplo,
um cruzamento inseguro pode aumentar o encargo dos pais de levar os seus filhos
à escola, ao passo que uma gestão de tráfego segura e bem planeada permitiria às
crianças chegar à escola ou à creche por conta própria.
Os decisores políticos podem fazer muito para apoiar as famílias. Para além de assegurarem que decisões irrefletidas não aumentam o ónus de cuidar das famílias,
também deve ser considerada a promoção da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres A concretização da igualdade de género depende em grande
medida das decisões tomadas pelos decisores políticos.
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