
Os dados baseiam-se num inquérito online que decorreu entre os dias 25 e 30 de Março de 2020 coordenado por uma equipa do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) tendo por base uma amostra
de conveniência, que não permite que se façam inferências sobre qualquer população, tendo sido recolhidas 11.508 respostas válidas.
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PERDA DE RENDIMENTO E TRANSIÇÃO PARA O TELETRABALHO

FUTURO
“O facto dos meus filhos e da sua geração que começou recentemente a trabalhar e a tornarem-se 
financeiramente independentes vejam o espectro de desemprego e de grandes dificuldades de vida, 
sem hipóteses sequer de emigrarem, pois, o problema vai ser generalizado a todo o mundo.”

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

www.colabor.pt

QUALIFICAÇÕES BAIXAS 

FAMÍLIAS NUMEROSAS

3 OU MAIS FILHOS 

QUEM MAIS PERDE RENDIMENTOS?

RENDIMENTOS

Dificuldade ou muita dificuldadeAgregados familiares com 4 ou mais 
pessoas e 3 ou mais crianças

Ensino básico ou inferior
Ensino secundário

18-44 anos

“Eu estou desempregada e o meu marido (…) teve de fechar o 
escritório (…) pelo que os rendimentos deixaram de existir. As 
despesas continuam: rendas do escritório e despesas fixas (luz e 
água), assim como as de casa (empréstimo habitação, despesas de 
luz, água e gás que aumentaram).”

“Tive um decréscimo de 300 euros no ordenado (supressão 
das ajudas de custo). Espero um decréscimo de 500, no 
próximo mês, em que passarei a regime de layoff. De 1000 
euros, passarei a receber 500.”

QUEM JÁ VIVIA COM 
DIFICULDADES 
FINANCEIRAS É MUITO 
MAIS AFETADO

QUEM ESTÁ EM  TELETRABALHO?

LOCAL DE TRABALHO

Mulheres com agregado familiar com filhos

QUEM INDICA TER MAIORES 
DIFICULDADES

NA GESTÃO DE TEMPO E

SITUAÇÃO FAMILIAR EM

TELETRABALHO?

FAMÍLIAS COM FILHOS,

DESTACANDO-SE AS

MULHERES

SITUAÇÃO FINANCEIRA

CONFORTÁVEL

ENSINO SUPERIOR

+

“Na verdade sentimos que falhamos como 

profissionais, e como mães. Não trabalho 

todo o tempo que quero ou preciso, e acabo 

por negligenciar a minha filha em tudo o que 

não sejam os aspetos físicos básicos (higiene, 

alimentação).”

-

“Estou a aprender a usar plataformas e 
aplicações digitais que nunca usei e a 
perceber como a diferença de literacia digital 
é tão determinante na produtividade e 
motivação das pessoas em teletrabalho.”
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Despesas Rendimentos


