
 

 

NOTA DE AGENDA 

 

Campanha de promoção nacional 
  

Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar 

 

No passado dia 21 de outubro, pelas 10h30, no Pequeno Auditório da Culturgest, em 

Lisboa, teve lugar o lançamento da campanha de promoção nacional da Conciliação 

entre a Vida Profissional e a Vida Familiar, que contou com a presença da Sra. 

Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e do Sr. Secretário 

de Estado do Emprego.  

 

A CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), dando expressão à sua 

missão enquanto organismo de igualdade, concebeu e desenvolveu uma campanha 

nacional de promoção da conciliação entre vida familiar e vida profissional, 

entendida como um dos principais fatores para o incremento sustentável da 

igualdade de género no trabalho.  

 

Esta campanha, tem a duração de, aproximadamente, de 20 dias, contemplando 

cartazes de rua, um spot publicitário de TV, um spot publicitário de rádio, aos quais 

Catarina Furtado emprestou a sua voz, e 12 “programetes” de rádio, de 1 minuto 

cada, com o testemunho de várias entidades e pessoas que promovem a conciliação 

(trabalhadores e trabalhadoras, empregadores, crianças, jovens...  

 

O evento foi a rampa de lançamento da campanha, em que os vários materiais 

promocionais foram apresentados, tendo a presidente da CITE, Sandra Ribeiro 

procedido à sua contextualização. O Secretário de Estado do Emprego reafirmou a 

importância do tema para os trabalhadores e trabalhadoras, entidades 

empregadoras, famílias e sociedade em geral. A secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e Igualdade, lembrou os indicadores persistentes relativos à 

discriminação das mulheres no mundo laboral e familiar, apelando à maior 

responsabilização das empresas no quadro da flexibilização dos horários e das boas 

práticas relativas á conciliação, não esquecendo o papel da sociedade na mudança de 

mentalidades e práticas. 



Duas empresas, em representação do IGEN, Fórum das Empresas para a Igualdade, 

reafirmaram a adesão à campanha, designadamente no lançamento de uma agenda 

para 2014 sobre conciliação demonstrando que, através de boas práticas, a batalha 

da conciliação entre a vida profissional e familiar é possível. 

A campanha aí está, nas rádios nacionais e locais, em cadeias de TV, nos transportes 

públicos, em MUPPIS, e na imprensa escrita. Trata-se de uma campanha que diz 

respeito a homens e mulheres, a trabalhadores e trabalhadoras, a entidades 

empregadoras, a todos e todas e a cada um/uma de nós enquanto cidadãos e 

cidadãs. 

 

A conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é um dos maiores desafios do 

nosso tempo. Organizar os tempos de trabalho e partilhar as responsabilidades 

familiares e domésticas é conciliar a vida profissional com a vida familiar. 

 

Conciliar a vida profissional com a vida familiar é ter tempo para ter tempo! 

 

 

Para mais informações: 
Secretariado da CITE – secretariado@cite.gov.pt 
Tel. 217 803 709 

 

mailto:anabelapato@chconsulting.pt

