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01 ENQUADRAMENTO 

 
O projeto Conciliação4U.Porto advém dos objetivos estratégicos plasmados no Plano Estratégico 2016- 2020, 
onde foi definido que se pretende contribuir para a realização pessoal de todos os que integram a instituição, 

bem como promover a responsabilidade social em prol do desenvolvimento sustentável.  
 

O Plano Estratégico definido até 2025, identifica a valorização das pessoas na sua Visão e as Pessoas como 
uma das suas dimensões estratégicas, assumindo ainda a Qualidade de Vida (QdV) um dos seis eixos de 

intervenção ao longo deste período, consubstanciando-se em ambos os Planos Estratégicos uma preocupação 
com o bem-estar de todos os que integram a Universidade do Porto (adiante designada U.Porto). 

 
O projeto Conciliação4U.Porto tem como objetivo implementar um Sistema de Gestão da Conciliação (adiante 

designado SGC), na U.Porto, e respetiva certificação por entidade certificadora acreditada, através do referencial 
NP 4552:2016. O SGC será implementado nas catorze Unidades Orgânicas (doravante designadas de UO), três 

Serviços Autónomos (adiante designados SA) e Reitoria. 
 

O projeto, tem como objetivos específicos: 
 

§ Harmonizar as medidas de Conciliação já existentes e implementar novas medidas; 
§ Certificar a U.Porto no âmbito da Conciliação, pelo referencial NP 4552:2016; 

§ Definir e acompanhar os processos associados ao SGC, promovendo medidas de melhoria;  
§ Desenvolver no “Portal Conciliação@U.Porto” o acesso transversal dos profissionais à informação e 

às medidas de conciliação, com transparência;  
§ Criar o “Laboratório de Conciliação da U.Porto”, que contemple o estudo, discussão, apresentação 

de medidas de melhoria, relatórios e propostas de políticas de implementação, de acordo com o 
referencial normativo;  

§ Criar serviços de apoio à Conciliação que integrem aconselhamento personalizado em bem-estar, 
mediação e apoio social;  

§ Fixar objetivos de gestão baseados no desenvolvimento de uma Política de Conciliação respeitando 
os preceitos legais, a consubstanciar-se na avaliação e responsabilização;  

§ Garantir a sustentabilidade organizacional, apostando na inovação, qualidade e Conciliação;  
§ Potenciar o salário emocional dos/das profissionais da U.Porto;  

§ Promover sinergias entre todas as entidades constitutivas para a implementação da NP4552:2016;  
§ Cimentar a imagem corporativa da U.Porto enquanto “Organização Familiarmente Responsável”.  

 
O presente relatório resulta do processo de auscultação realizado a um conjunto de partes interessadas 

identificadas no âmbito do projeto como significativas, onde se identificam as suas necessidades e expectativas, 
bem como um conjunto de obstáculos e facilitadores, que podem vir a constituir-se como riscos e oportunidades 

associados à implementação do projeto.  
 

O processo de identificação das partes interessadas a auscultar seguiu as orientações do referencial normativo 
adotado, assentando na relevância das mesmas numa perspetiva das políticas familiarmente responsáveis e num 

quadro mais abrangente da responsabilidade social.  
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Assim, para efeitos de auscultação, foram consultadas as seguintes partes interessadas: 
 

§ Reitor e Pró-Reitor (n=2); 
§ Administrador (n=1); 

§ Diretores/as, Subdiretores/as ou Representantes das UO e dos SA (n=18); 
§ Serviços Jurídicos (n=1); 

§ Comissão de Trabalhadores (n=3); 
§ Trabalhadores/as Docentes, Investigadores/as e Não Docentes e Não Investigadores/as (n=1137). 
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01.1  CONTRIBUTO DO PROJETO PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

A Agenda 2030 das Nações Unidas constitui um roteiro para a humanidade, focado nas pessoas, no planeta e 
na prosperidade, com o desígnio de “Não deixar ninguém para trás”. A escala e ambição da Agenda 2030 é 
demonstrada através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que se desdobram em 169 metas, 
a serem alcançados até 2030. Reconhecendo que a erradicação da pobreza é o maior desafio global, 90% das 
metas dos ODS estão relacionados com as pessoas, sendo que o alcance destas metas carece do envolvimento 
de todos, organizações supranacionais, governos, empresas, instituições, academia e cada um de nós. 

O projeto Conciliação4U.Porto, pelo seu enquadramento de responsabilidade social e pelas suas caraterísticas 
está em alinhamento com as metas dos ODS a seguir elencados, numa leitura aplicada ao nível organizacional. 
Assim, apresentam-se os ODS e respetivas metas onde o contributo é direto e os ODS em que o contributo é 
indireto. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Contributo do Projeto para o ODS 5 Igualdade de Género 

Objetivo Meta Projeto Conciliação4U.Porto 

 
 
 
 
 
Alcançar a igualdade de 
género e empoderar todas as 
mulheres e raparigas 

 

Acabar com todas as formas de 
discriminação contra todas as mulheres 
e meninas, em toda a parte 

¾ Política de Conciliação da U.Porto 
de aplicação transversal 

¾ Carta Compromisso das UO’s 
¾ Gabinete de Serviço Social e 

Mediação 
¾ Gabinete de Aconselhamento 

para Resultados 
Reconhecer e valorizar o trabalho de 
assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da 
disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção 
social, bem como a promoção da 
responsabilidade partilhada dentro do 
lar e da família, conforme os contextos 
nacionais 

¾ Medidas de conciliação a serem 
implementadas pela U.Porto no 
âmbito do projeto, 
particularmente: 

o Quiosque de Bem-Estar; 
o Gabinete de Serviço Social 

e Mediação. 

Garantir a participação plena e efetiva 
das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão 
na vida política, económica e pública 

¾ Medidas de conciliação a serem 
implementadas pela U.Porto no 
âmbito do projeto, 
particularmente: 

o Gabinete de 
Aconselhamento para 
Resultados; 

o Bolsa de Mentores. 
Aumentar o uso de tecnologias de 
base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para 
promover o empoderamento das 
mulheres 

¾ Portal “Conciliação@U.Porto” 

  

 

Direto Indireto 

+ 
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Tabela 2 - Contributo do Projeto para o ODS 3 Saúde de Qualidade 

Objetivo Meta Projeto Conciliação4U.Porto 

 
 
 
 

Garantir o acesso à saúde de 
qualidade e promover o bem-
estar para todos, em todas as 

idades 

Atingir a cobertura universal de saúde, 
incluindo a proteção do risco financeiro, 
o acesso a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais 
para todos de forma segura, eficaz, de 
qualidade e a preços acessíveis 

¾ Política de Conciliação da U.Porto 
de aplicação transversal 

¾ Medidas de Conciliação, em 
particular:  

o Quiosque do Bem-Estar; 
o Gabinete de Serviço Social 

e Mediação; 
o Laboratório de Conciliação 

da U.Porto. 
 

Reforçar a capacidade de todos os 
países, particularmente os países em 
desenvolvimento, para o alerta 
precoce, redução de riscos e gestão de 
riscos nacionais e globais de saúde 

 

 

Tabela 3 - Contributo do Projeto para o ODS 8 Trabalho Digno e Crescimento Económico 

Objetivo Meta Projeto Conciliação4U.Porto 

 
 
 
 
 
 

Promover o crescimento 
económico inclusivo e 

sustentável, o emprego pleno 
e produtivo e o trabalho digno 

para todos 
 

Promover politicas orientadas para o 
desenvolvimento, que apoiem as 
atividades produtivas, criação de 
emprego decente, empreendedorismo, 
criatividade e inovação, e incentivar a 
formalização e o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas, 
inclusive através do acesso aos 
serviços financeiros 

¾ Política de Conciliação da U.Porto 
de aplicação transversal 

¾ Medidas de Conciliação, em 
particular: 

o Laboratório de Conciliação 
da U.Porto; 

o Gabinete de Serviço Social 
e Mediação; 

o Gabinete de 
Aconselhamento para 
Resultados. 

 
 
 

Tabela 4 - Contributo do Projeto para o ODS 1 Erradicar a Pobreza 

Objetivo Meta Projeto Conciliação4U.Porto 

 
 
Erradicar a pobreza em todas 
as suas formas, em todos os 

lugares 
 

Até 2030, garantir que todos os 
homens e mulheres, particularmente 
os mais pobres e vulneráveis, tenham 
direitos iguais no acesso aos recursos 
económicos, bem como no acesso 
aos serviços básicos, à propriedade e 
controle sobre a terra e outras formas 
de propriedade, herança, recursos 
naturais, novas tecnologias e serviços 
financeiros, incluindo 
microfinanciamento 

¾ Política de Conciliação da U.Porto 
de aplicação transversal 

¾ Medidas de Conciliação, em 
particular: 

o Gabinete de Serviço Social 
e Mediação; 

o (Re)Utiliza U.Porto; 
o Protocolos com entidades 

prestadoras de serviços. 
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Tabela 5 - Contributo do Projeto para o ODS 17 Parcerias para a Implementação dos Objetivos 

Objetivo Meta Projeto Conciliação4U.Porto 

 
 
 
 

 
Reforçar os meios de 

implementação e revitalizar a 
parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 
 

Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com a 
sociedade civil que sejam eficazes, a 
partir da experiência das estratégias 
de mobilização de recursos dessas 
parcerias 

¾ Contributo para a concretização 
da política pública “Pacto para a 
Conciliação” através da 
implementação do Sistema de 
Gestão da Conciliação  

¾ Medidas de Conciliação, em 
particular: 

o (Re)Utiliza U.Porto; 
o Parcerias entre as UO’s 

para a concretização das 
medidas e protocolos com 
entidades prestadoras de 
serviços; 

o Gabinete de Serviço Social 
e Mediação. 
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02 METODOLOGIA 

 

A identificação das partes interessadas da U.Porto foi efetuada com base na metodologia desenvolvida pela 
Accountability Internacional, especificamente o referencial AA1000 Stakeholder Engagement Standard1, versão 
de 2015, parte da AcountAbility AA1000 Standards. A seleção da metodologia prende-se com o facto de que a 
norma NP 4552:2016, que suporta o SGC, identifica os critérios do referencial AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard, como requisito obrigatório para identificação das partes interessadas da organização. Assim, a 
identificação das referidas partes teve em conta os critérios de vínculo, influência, proximidade, dependência e 
representação, para além da escala, a natureza e localização geográfica das atividades da organização.  

Com o intuito de proceder à auscultação das partes interessadas no âmbito do SGC, utilizou-se uma metodologia 
mista, quantitativa e qualitativa, com recurso à entrevista e ao inquérito por questionário. 

Nesta linha, para a condução das entrevistas foi criado um guião semiestruturado, composto por questões 
abertas e fechadas e tiveram como principal objetivo conhecer as perceções e expectativas das partes 
interessadas sobre a relevância do projeto Conciliação4U.Porto.  

Foram realizadas por videoconferência durante o mês de março de 2021, junto do Reitor e Pró-Reitor (cf. 
Apêndice 1), Diretores/as; Subdiretores/as; Representantes das UO e dos SA (cf. Apêndice 2); Serviços Jurídicos 
(cf. Apêndice 3) e Comissão de Trabalhadores (cf. Apêndice 4), pelo facto de não ter sido exequível a forma 
presencial, atendendo às restrições em vigor no período de confinamento. 

Os dados resultantes das questões abertas foram submetidos a uma análise de conteúdo e os decorrentes das 
questões fechadas apresentados em frequências absolutas e relativas.  

O inquérito por questionário, constituído por 31 questões (cf. Anexo 5), foi administrado online (durante os meses 
de novembro e dezembro de 2020) aos/às trabalhadores/as docentes, investigadores/as e não docentes e não 
investigadores/as da U.Porto. O questionário é constituído por três secções: Dados pessoais e profissionais; 
“Balanço Vida-Trabalho” (BVT), domínio integrado no Índice de Bem-Estar (IBE) proposto pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE2); e Medidas de Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal, apresentadas no Projeto 
Conciliação4U.Porto. Foi ainda incluída uma questão aberta para que os/as respondentes pudessem apresentar 
outras medidas de conciliação. 

São, portanto, apresentados resultados qualitativos, com recurso à análise de conteúdo e quantitativos, 
recorrendo-se ao uso de estatística descritiva com cálculo de frequências absolutas (N, n) e relativas (%), bem 
como medidas de tendência central e de dispersão. São ainda apresentados alguns resultados da estatística 
inferencial. Foi utilizada a análise de variância para comparação de médias entre grupos e o teste de qui-quadrado 
para comparação de distribuições de variáveis categóricas entre as três classes profissionais. Em ambos os 
casos, consideram-se os resultados significativos para um p<0,05. 

De referir que relativamente ao cálculo do índice BVT, este é calculado a partir dos seguintes itens obtidos 
diretamente dos dados dos inquéritos: 
 

1. Proporção da população empregada a trabalhar habitualmente 49 ou mais horas por semana (profissão 
principal). 

2. Índice de realização de atividades de apoio familiar.  
3. Índice de Conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares.  
4. Índice de autoapreciação do tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades de lazer.  
5. Índice de satisfação com o trabalho, vida familiar e social.  

 
1 https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/ 
2 Instituto Nacional de Estatística (2017). Índice de bem-estar 2004-2016. Instituto Nacional de Estatística. 



 
                                  
 

- 7 - 

 

 
Os índices 1 e 3 têm o que se chama polaridade negativa e os restantes (2, 4 e 5) polaridade positiva. Dado que 
todos estes índices constituem componentes do IBE, a polaridade está relacionada com a relação que têm com 
o bem-estar.  
 
1 - Proporção da população empregada a trabalhar habitualmente 49 ou mais horas por semana 
Este índice corresponde ao valor normalizado da seguinte proporção: 
 

B1 - A “Proporção da população empregada a trabalhar habitualmente 49 ou mais horas por semana” 
 
2 - Índice de realização de atividades de apoio familiar 
Este índice corresponde à média aritmética dos valores normalizados das seguintes proporções: 
 

B2 - Proporção de pessoas que realizam atividades de apoio familiar, pelo menos várias vezes por  
        semana, fora do contexto de trabalho (cozinhar e realizar tarefas domésticas) 
B3 - Proporção de pessoas que realizam atividades de apoio familiar, pelo menos várias vezes por  
        semana, fora do contexto de trabalho (apoio a idosos ou familiares com deficiência) 

 
3 - Índice de conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares 
Este índice corresponde à média aritmética dos valores normalizados das seguintes proporções: 
 

B4 - Proporção de pessoas que reportam, pelo menos várias vezes por mês, dificuldade de realização  
       de tarefas domésticas, devido a chegarem cansados/as do trabalho 
B5 - Proporção de pessoas que reportam, pelo menos várias vezes por mês, dificuldade de cumprir com 

responsabilidades familiares, devido ao tempo despendido no trabalho 
B6 - Proporção de pessoas que reportam, pelo menos várias vezes por mês, dificuldade de  
        concentração no trabalho, devido a responsabilidades familiares 

 
4 - Índice de autoapreciação do tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades de lazer 
Este índice corresponde à média aritmética dos valores normalizados das seguintes proporções: 
 

B7 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em contactos com familiares  
B8 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em outros contactos sociais 
B9 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em hobbies e interesses pessoais 

 
5 - Índice de satisfação com o trabalho, vida familiar e social 
Este índice corresponde à média aritmética dos valores normalizados dos seguintes itens: 
 

B10 - Grau de satisfação com o trabalho atual 
B11 - Grau de satisfação com a vida familiar 
B12 - Grau de satisfação com a vida social 

 
De forma a tornar os indicadores comparáveis, estes foram normalizados, pelo método mínimo e máximo, numa 
escala comum com amplitude entre 0 e 1, sendo 0 o mínimo de contribuição para o BVT e 1 o máximo. 
A normalização dos Bi, i=1,12, foi efetuada utilizando o mínimo e o máximo da série em estudo. Para melhor 
perceção do BVT nos diferentes grupos profissionais, foram consideradas as várias categorias do grupo não 
docentes/ não investigadores/as. Dado o número reduzido de respondentes nas categorias de dirigentes e 
assessores e estarem ao mesmo nível dos Técnico Superiores em termos habilitações académicas, estes foram 
incluídos no mesmo grupo. 
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A participação foi voluntária, confidencial e livre de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza, 
podendo os participantes a qualquer momento, recusar participar, desistir e invalidar que os seus dados fossem 
utilizados. A U.Porto recebeu previamente o parecer favorável da Comissão de Ética e da Proteção de Dados da 
U.Porto, para poder administrar o questionário. Da mesma forma, obteve autorização do INE para utilizar o 
domínio BVT do IBE cujos dados serão recolhidos e utilizados apenas para fins de investigação científica. Por 
último, importa referir que o tratamento dos dados respeita o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(EU-GDPR 2018) em vigor na U.Porto. 
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03 RESULTADOS 

 

Esta secção apresenta os resultados decorrentes das entrevistas realizadas (Reitor, Pró-Reitor, Administrador, 
Diretores/as; Subdiretores/as; Representantes das UO e dos SA; Dirigente dos Serviços Jurídicos e Comissão 
de Trabalhadores), e da administração dos inquéritos por questionário aos/às Trabalhadores/as Docentes, 
Investigadores/as e Não Docentes e Não Investigadores/as. 
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03.1 RESULTADOS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNO  

REITOR, PRÓ-REITOR e ADMINISTRADOR  
 
Os dados provenientes das entrevistas à Equipa Reitoral e ao Administrador são apresentados em seguida e, 
para cada tema abordado, destacam-se os principais resultados e algumas das respostas elucidativas. 

Assim, as questões abertas foram assumidas como categorias e as respostas em cada uma delas foram definidas 
como subcategorias.  

Nesse sentido, e relativamente aos fatores que levaram a U.Porto a abordar o tema da Conciliação identificamos 
uma subcategoria:  

i. QdV e bem-estar dos/as trabalhadores/as  
“Ajudar as pessoas a ultrapassar os problemas e contribuir para que sejam felizes (…) 
Contribuir para o bem-estar dos colaboradores (…). Oportunidade para reavivar estas e novas 
medidas para que as pessoas se sintam bem.” 
 
“Melhorar a saúde, bem-estar e QdV dos colaboradores é uma prioridade para a atual Equipa 
Reitoral (…) A Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal é determinante nessa melhoria 
(…). A U.Porto é uma organização familiarmente responsável.” 
 
“Harmonizar algumas práticas, independentemente da autonomia”. (...) corrigir algumas 
práticas de recursos humanos”. Contribuir para a satisfação, motivação dos trabalhadores (...). 
Proporcionar outras condições de bem-estar devido às limitações associadas às condições 
remuneratórias.” 

 
 
No que diz respeito aos benefícios decorrentes da implementação do sistema de gestão da Conciliação 
identificamos duas subcategorias:  

ii. Satisfação, motivação e produtividade 
“Pessoas felizes, são mais produtivas e mais criativas (…). Trabalhar menos horas com 
contributo superior (…) Contribui para o cumprimento dos objetivos.”  
 
“Aumenta a satisfação, motivação e produtividade, diminui absentismo, melhor ambiente 
familiar e QdV em geral.” 
 

iii. Projeção da imagem e reputação social da U.Porto 
“Promove a igualdade de oportunidades, diminui efeitos da discriminação e exclusão social (...) 
Melhora imagem, reputação institucional e eficiência interna (…). Atrai novos e melhores 
profissionais (…) Melhora responsabilidade social e reduz custos de contexto.” 

“Favorece a reputação, da U.Porto pelo pioneirismo na adoção da conciliação.” 
 
Relativamente aos obstáculos decorrentes da implementação do projeto Conciliação4U.Porto identificamos uma 
subcategoria:  

i. Complexidade organizacional e legal 
“Alguma dificuldade na implementação de temas como o teletrabalho.” 

“A complexidade organizacional da U.Porto e o seu modelo de Gestão.” 
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No que diz respeito aos facilitadores à implementação do projeto Conciliação4U.Porto identificamos duas 
subcategorias:  

i. Comunicação  
“Divulgação e esclarecimento das medidas (...) Criar uma “onda positiva”, que será bom para as 
pessoas (…) para a U.Porto (…) e para o País (…).” 
 

ii. Trabalho da equipa do projeto  
“Empenho e dedicação da equipa que está a implementar o projeto (…).” 
 
 

Por último, no que diz respeito à sugestão de outras medidas a implementar no SGC identificamos três 
subcategorias:  

i. Apoio psicológico  
“Proporcionar apoio na área da Psicologia, extra Portal, com funcionamento separado para 
garantir a confidencialidade.” 
 

ii. Formação  
“Acesso a formação adicional: inglês e área digital.” 
 

iii. Gestão em matéria de Conciliação  
“Necessidade de fixar objetivos de gestão baseados na política de Conciliação, respeitando os 
preceitos legais, consubstanciando-se na avaliação e responsabilização.” 
 

Num segundo momento, os entrevistados foram auscultados relativamente às onze medidas previstas para 
implementação no projeto Conciliação4U.Porto, tendo sido pedido que identificassem as cinco que consideram 
prioritárias, pese embora todas as medidas apresentadas tenham sido consideradas relevantes no âmbito do 
SGC. Na tabela 6 apresentam-se as contagens das cinco medidas que foram identificadas como prioritárias: 

 

Tabela 6 - Síntese das cinco medidas de Conciliação mais importantes de acordo com Equipa Reitoral e Administrador 

Medidas Consideradas Entre as Cinco Mais Prioritárias pelo Reitor, Pró-Reitor e 
Administrador (N=3) 

Nº RESPOSTAS 

Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos 
profissionais à informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação. 3/3 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições mais 
favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, lavandarias, 
espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio Domiciliário, entre outros). 

2/3 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto. 2/3 

Criação do “Quiosque do Bem-estar” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que permita o 
agendamento online de reunião com o Provedor do Funcionário Não Docente e Não 
Investigador da U.Porto e marcação de consultas de: Nutrição, Serviço Social e Mediação de 
Conflitos e Aconselhamento para Resultados. 

2/3 

Criação de um “Manual de Acolhimento U.Porto” digital (inserido no portal 
Conciliação@U.Porto) transversal a todas as UO/SA. 2/3 
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03.2 RESULTADOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS E DOS SERVIÇOS 
AUTÓNOMOS 

DIRETORES/AS, SUBDIRETORES/AS E REPRESENTANTES  

 

Os resultados das entrevistas aos/às responsáveis pelas UO e SA, apresentam-se em seguida e, dentro de cada 
tema abordado, destacam-se os principais pontos de vista e são efetuadas algumas referências a respostas 
consideradas elucidativas. 

Assim, no que diz respeito aos fatores que levaram a U.Porto a abordar o tema da conciliação, identificamos 
duas subcategorias: 

i. Relevância do tema e práticas já implementadas 

“Uma Universidade moderna e internacional, que produz conhecimento nesta área, tem 
naturalmente muito interesse neste tema.” 

“O tema tem muito interesse, a nossa faculdade já tem práticas de Conciliação implementadas 
(...) somos um grupo com poucos recursos, estamos muito interessados no projeto.” 

“Melhorar o ambiente laboral e a eficiência tornou-se numa necessidade óbvia que a Conciliação 
vem colocar em prática.” 

“A importância do tema e a existência de práticas de Conciliação já implementadas na 
Universidade. (…). É benéfico para as pessoas e para Universidade, não existe nenhum problema 
em particular.” 

“O teletrabalho e a flexibilização do trabalho adquiriram uma dimensão e importância, que torna 
esta abordagem numa realidade necessária e importante.” 

ii. Preocupação com as pessoas 

“Imagino que tenha que ver com a preocupação em melhorar vida das pessoas.” 

“Este é um projeto que nos interessa, porque pode ajudar a melhorar a vida das pessoas (…) as 
pessoas gostam de trabalhar aqui apesar de muito trabalho, com reflexos na vida pessoal.”  

“Reflete a preocupação de responsabilidade social (...). A Universidade é muito comprometida 
com o bem-estar dos seus colaboradores e a nossa Faculdade também.” 

“Este projeto é mesmo muito importante (…) a Conciliação é uma grande ajuda para o bem-
estar das pessoas.” 

“Fico muito contente com esta preocupação da Universidade, é um tema que me diz muito.” 

 

Relativamente aos benefícios decorrentes da implementação do SGC, identificamos duas subcategorias: 

i. Bem-estar, felicidade, motivação e envolvimento 

“Contribui para a perceção que os problemas pessoais podem ser atendidos (…) melhora o 
envolvimento e a motivação das pessoas.” 

“Melhora o ambiente de trabalho, o envolvimento e consequentemente o desempenho (…) as 
pessoas podem ser mais felizes.” 

“Um benefício óbvio é a melhoria do bem-estar das pessoas (…) atua na motivação, as pessoas 
sentem que fazem parte e importam para a Universidade.”  
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“Este projeto é mesmo importante, porque se as pessoas estiverem bem, produzem melhor (…) 
é preciso que haja conforto entre a vida pessoal e profissional.” 

ii. Projeção da imagem e reputação externa, atração e retenção de talentos 

“Promove a igualdade de género (…) contribui para reduzir a discriminação (...) dá projeção 
internacional à Universidade, pelo pioneirismo na adesão ao tema, (…) ajuda a melhorar a 
competitividade.” 

“Pode contribuir para a retenção de talentos na Universidade.” 

“Melhora a imagem e reputação externa, contribuindo para conotar a Universidade como uma 
Universidade de Referência.” 

“Tem um impacto positivo na imagem e na reputação da Universidade (…) é um instrumento 
impulsionador da atração e retenção de talento.” 

“Se isto correr como se pretende, para além dos benefícios do bem-estar, tem benefícios para 
a reputação da Universidade, que não podem ser ignorados.” 

 

Quanto a eventuais obstáculos à implementação do projeto Conciliação4U.Porto, identificamos duas 
subcategorias: 

i. Cultura organizacional e mentalidade  
“Isto é um processo cultural muito diferente do paradigma da própria Instituição.” 

“A mentalidade das chefias intermédias, não dos Diretores das UO ou SA. (…) A este nível é 
preciso promover a mudança das mentalidades.” 

“A resistência à mudança é algo que ocorre quando surgem coisas novas (…) depois as pessoas 
vão aderir (…) É preciso manter a resiliência para ultrapassar as dificuldades iniciais.” 

“Vai haver resistência, (…) mas os não docentes vão aceitar muito bem, porque o projeto é 
interessante.” 
 

ii. Complexidade Organizacional e Legal 

“A uniformização de medidas é complexa, deve haver medidas personalizadas e individuais” (…) 
Benefícios individuais podem gerar sentimentos de injustiça, as lideranças devem estar atentas 
(…) A legislação não ajuda, como Instituição Publica, temos mais limitações.” 

“O sistema deve ser transversal, mas descentralizado (…). Deve ser criado um guião com 
particularidades inerentes à descentralização.” 

“Há dificuldades de harmonização das medidas entre todas as UO. (…). Nem todas as áreas são 
iguais, por exemplo as Ciências exigem mais presença física que as áreas sociais.” 

“A legislação é pouco flexível, o que não ajuda.” 

“A perceção de medidas e benefícios individuais podem ser geradores de sentimentos de 
injustiça (…) a transparência dos critérios poderia ajudar, contudo a privacidade da vida das 
pessoas tem que ser assegurada, pois este é um requisito legal.” 

 

No que toca aos facilitadores à implementação do projeto, destacamos duas subcategorias: 

i. Comunicação 

“O “boca a boca” funciona e pode ter um efeito exponencial (…).” 
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“A faculdade é pequena, há muita proximidade e informalidade, a Conciliação até pode ser 
potenciada.” 

“É importante que haja uma boa comunicação (…). A natureza do projeto destina-se a melhorar 
a vida das pessoas.” 

“Divulgar resultados das vantagens obtidas com as medidas, para os dois lados, as pessoas e 
a Universidade. (…). A tónica deve ser passar a mensagem.” 

“Comunicação e envolvimento de toda a Universidade são cruciais, para o sucesso deste projeto 
(…). O staff técnico deve ser o motor do projeto, porque estão todos em full-time”. 

“A divulgação e uma boa comunicação do projeto são fundamentais para as coisas correrem 
bem.” 

ii. Adesão, apoio e liderança 

“O apoio político é fundamental e pode fazer toda a diferença.” 

“O respeito pela diversidade das diferentes unidades orgânicas” (…). Tem que haver adesão dos 
seus Diretores que tem a responsabilidade de criar o envolvimento necessário para que as coisas 
funcionem.” 

“A Universidade aderiu genuinamente aos princípios da responsabilidade social, isto é muito 
positivo.”  

“É importante que seja criada uma colaboração ativa entre Administração e Líderes informais de 
cada Faculdade.” 

“As pessoas têm formação, estão abertas à mudança (…) os colaboradores estão interessados.” 

 

Quanto à sugestão de outras medidas a implementar no âmbito do SGC, identificamos três subcategorias:  

i. Apoio nas áreas da Psicologia, Desporto, Nutrição e Formação 

“Proporcionar e facilitar o acesso a medidas de apoio psicológico.” 

“Proporcionar e facilitar o acesso a medidas e marcação de consultas na área de nutrição.” 

“Proporcionar formação pessoal em áreas que valorizam profissionalmente, por exemplo: 
competências emocionais (…). Criação de apoio psicológico.” 

“Facilitar o acesso das pessoas ao desporto e ao lazer em articulação com a comunidade (…). 
Integrar no horário de trabalho a prática da atividade física (…). Criar espaços de convívio com 
condições para promover a interação social.” 

“Criar Protocolos com área da Psicologia para melhorar o bem-estar das pessoas (…). 
Proporcionar e facilitar o acesso a Consultas na área da Psicologia. (…). Proporcionar e facilitar 
o acesso a consultas na área da Psiquiatria.” 

ii. Medidas individuais e personalizadas  

“Pensar medidas adaptadas aos diferentes períodos do ciclo de vida das pessoas (…). Criar 
medidas em prol das famílias.” 

“Criar medidas individuais e personalizadas, de acordo com as necessidades dos colaboradores 
de cada Faculdade.” 

iii. Flexibilização dos horários de Trabalho 
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“Dispensar os/as trabalhadores/as meio-dia/semana para projetos e partilha de ideias no Portal, 
contribuindo para manter sua utilidade e dinamismo. (…). Trabalhar um dia por semana em 
projetos distintos da função (…). Trazer para o Projeto os decisores de topo para que sejam 
tomadas decisões em prol da conciliação.” 

“Criar modelos de trabalho flexível, atrativo e transversal (…).” 

“Criar medidas de flexibilização do trabalho e adequação da vida das pessoas. (…). Criar horários 
mais alargados para alguns serviços (…). Adotar horários intermitentes ou fazer atendimento ao 
publico só de manhã.” 

Os/as entrevistados/as foram auscultados/as relativamente às onze medidas previstas para implementação no 
projeto Conciliação4U.Porto, tendo sido pedido que identificassem as cinco que consideram prioritárias, pese 
embora todas as medidas apresentadas tenham sido consideradas relevantes no âmbito do SGC. 

Na tabela 7 apresentam-se os resultados das contagens das cinco medidas que foram identificadas como 
prioritárias.  

 

Tabela 7 - Síntese das cinco medidas de Conciliação mais importantes para as UO e SA 

Medidas Consideradas Entre as Cinco Mais Prioritárias pelos/as Diretores/as, 
Subdiretores/as ou Representantes das UO e dos SA (N=18) 

Nº RESPOSTAS 

Criação do “Laboratório de Conciliação da U.Porto” para análise, estudo, discussão e 
propostas de políticas de implementação de medidas de conciliação 

12/18 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições mais 
favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, lavandarias, 
espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio Domiciliário, entre outros). 

12/18 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto. 12/18 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de Flexibilização do 
Tempo de Trabalho (i.e., adequação das plataformas fixas à Conciliação) 

10/18 

Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos 
profissionais à informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação. 

8/18 
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03.3. RESULTADOS SERVIÇOS JURÍDICOS 

DIRIGENTE DOS SERVIÇOS JURÍDICOS  
 
Os resultados da entrevista à Dirigente dos Serviços Jurídicos são apresentados neste ponto. Assim, dentro de 
cada tema abordado na entrevista, destacam-se os principais pontos de vista e apresentadas algumas respostas 
elucidativas. 

Relativamente aos benefícios decorrentes da implementação do SGC, são identificadas duas subcategorias: 

i.  Motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as 

“Incremento da motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as com a Universidade.” 

ii. Projeção de uma melhor imagem e reputação externa 

“A Conciliação é um instrumento impulsionador da atração e retenção de talento (…). Poderá 
trazer uma melhoria ao nível da imagem e reputação externa, contribuindo para conotar a 
Universidade com um “Empregador de Referência (…).” 

 

No que se refere a constrangimentos legais, não foram identificadas subcategorias, pois de acordo com a Diretora 
do Serviço de Apoio Jurídico, “não existem constrangimentos legais para nenhuma das 11 medidas previstas 
para implementação (…). Apenas a ressalva de que o Estabelecimento de Protocolos deve assentar e garantir 
os princípios da Transparência e da Concorrência.” 

Quanto às expectativas sobre a implementação do SGC, foi identificada uma subcategoria: 

i. Contributo para a responsabilidade social 

“A Conciliação deve ser um contributo efetivo para a responsabilidade social, este tema 
preocupa cada vez mais as pessoas e suas famílias e desperta muito interesse dos nossos filhos 
(…), seja através de medidas concretas ou doutra forma, a implementação do Sistema, deve 
permitir responder a esta necessidade individual de cada um e das suas famílias.” 

Sobre eventuais obstáculos à implementação do projeto Conciliação4U.Porto, foi identificada uma subcategoria: 

i. Cultura Organizacional e mentalidades 

“Dependendo do estilo de liderança podem ser colocadas dificuldades que dificultam a 
implementação do Sistema (…). Experiência recente com a gestão do teletrabalho mostrou 
algumas fragilidades (…), por exemplo, algumas chefias não compreendiam a dificuldade de as 
pessoas trabalharem quando tinham que cuidar em simultâneo de filhos pequenos que também 
estavam em casa. Temas sensíveis como este, carecem de cuidado especial por parte das 
lideranças.” 

 

Como fator facilitador à implementação do projeto é destacada uma subcategoria: 

i.  Avaliação de desempenho   

“A avaliação de desempenho, pode ser um facilitador para a implementação do Sistema (…). O 
trabalho em equipa, a colaboração, o compromisso dos colaboradores deve ser promovido e 
avaliado, na medida em que estes indicadores contribuem diretamente para a Conciliação da 
vida das pessoas. Neste sentido a avaliação de desempenho pode tornar-se numa ferramenta 
que também potencia a conciliação.” 
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03.4. RESULTADOS COMISSÃO DE TRABALHADORES 

REPRESENTANTES DA COMISSÃO DE TRABALHADORES 
 

Os resultados da entrevista à Comissão de Trabalhadores apresentam-se em seguida. Dentro de cada tema 
abordado nas entrevistas, estão destacados os principais pontos de vista e são efetuadas algumas referências 
a respostas elucidativas. 

A Comissão de Trabalhadores refere que “A Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal é atualmente uma 
prioridade na U.Porto.” 

Relativamente aos benefícios decorrentes da implementação do SGC, identificamos duas subcategorias: 

i. Satisfação, motivação e produtividade  

“Incremento da motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as com a Universidade (…). 
Incremento dos níveis de produtividade dos trabalhadores/as (…). Incremento dos níveis de 
qualidade do trabalho no desempenho da função (…). Pode ser um gerador de compromisso, 
constituir mesmo um “contrato psicológico” do trabalhador para com a Instituição e vice-versa, 
contribui para a satisfação e pode aumentar o amor à camisola.” 

ii. Projeção de uma melhor imagem e reputação  

“Pode ser um instrumento para atrair e reter talento (…) e contribuir para a projeção de uma 
melhor imagem da Universidade e sua reputação.” 

Relativamente a problemas ou áreas a trabalhar para alcançar melhorias ao nível da Conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, foram identificadas quatro subcategorias: 

i. Flexibilização dos horários de trabalho e adoção do teletrabalho 

“Flexibilizar os horários de trabalho de acordo com necessidades específicas das pessoas, como 
é o caso das pessoas cuidadoras de crianças/familiares, ou por exemplo das pessoas que têm 
transportes com horários fixos e, que podem chegar mais cedo à Universidade, da mesma forma 
que deveriam poder sair mais cedo (…). Em relação ao Teletrabalho, este deve ser adotado de 
forma mais sistemática, este tema deve ser aprofundado e desmistificado, há chefias que 
consideram que as pessoas em casa não produzem da mesma forma (…).” 

ii. Apoio à formação  

“Permitir o acesso dos/as trabalhadores/as à frequência de unidades curriculares em 
matérias/cursos do seu interesse, contribuindo para a sua valorização pessoal e profissional.” 

iii. Apoio à família  

“Apoiar as pessoas mais necessitadas (…), criar bolsas de estudo para filhos (…), passes para 
transportes (…), criar complementos ao abono de família (…), criar uma creche e um ATL para 
os filhos dos trabalhadores (…), criar uma entidade ou “Casa do Pessoal”, ou através duma 
fundação, com cariz social para ajudar os trabalhadores.” 

iv. Interesse pelas pessoas  

“As chefias devem facilitar medidas adequadas quando as pessoas necessitam (…). Promover 
o reconhecimento, com impacto na motivação, na felicidade e um forte contributo para o vestir 
da camisola ao mesmo tempo que reduz o absentismo.” 

(…) “melhorar a distribuição das cargas de trabalho (…). Promover a renovação dos quadros 
(…). Criar incentivos à natalidade, através da criação de mecanismos e incentivos para a 
mudança da lei.” 
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No que diz respeito aos obstáculos à implementação do projeto de Conciliação4U.Porto, foi identificada uma 
subcategoria: 
 

i. Complexidade organizacional  

“A forma como a autonomia administrativa é exercida levanta dificuldades, que podem ser 
ultrapassadas com sensibilização e divulgação do projeto (…). A implementação de medidas e 
benefícios apenas nalgumas UO, pode agudizar sentimentos de injustiça.” 

 
A Comissão de Trabalhadores foi auscultada relativamente às onze medidas previstas para implementação no 
projeto Conciliação4U.Porto, tendo sido pedido que priorizassem cinco medidas, pese embora todas tenham 
sido consideradas relevantes no âmbito do SGC. Neste sentido a posição conjunta da Comissão de 
Trabalhadores encontra-se espelhada na tabela 8 por ordem de prioridade. 

 

Tabela 8 - Medidas de Conciliação prioritárias, de acordo com a Comissão de Trabalhadores 

 
 
 

 

 

  

MEDIDAS PRIORITÁRIAS 

Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos profissionais à 
informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições mais 
favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, lavandarias, 
espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio Domiciliário, entre outros) 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de Flexibilização do Tempo 
de Trabalho (i.e., adequação das plataformas fixas à Conciliação) 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U. do Porto.  

Criação do “(Re)Utiliza U. do Porto” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que possibilita a 
interação online entre profissionais, no âmbito da sustentabilidade e da solidariedade, materializada 
na disponibilização gratuita de bens/produtos 
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03.5. RESULTADOS DOS/DAS TRABALHADORES/AS 

DOCENTES, INVESTIGADORES/AS, NÃO DOCENTES E NÃO INVESTIGADORES/AS 
 
03.5.1. CARATERIZAÇÃO  

 
Os resultados da aplicação do questionário aos/às trabalhadores/as (Docentes, Investigadores/as, Não Docentes 
e Não Investigadores/as) são apresentados centrando a análise no índice BVT e na priorização atribuída às 
medidas de conciliação. 
 
A população alvo do estudo são os/as trabalhadores/as Docentes, Investigadores/as, Não Docentes e Não 
Investigadores/as da U.Porto que no Balanço Social 2020, era constituída por 4798 trabalhadores/as (sendo 
54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino) e distribuídos/as da seguinte forma: 2789 (58,1%) Docentes, 
346 (7,2%) Investigadores/as e 1663 (34,7%) Não Docentes e Não Investigadores/as. 
 
Responderam ao questionário 1137 trabalhadores, maioritariamente do sexo feminino (66,7%) e com idade 
média de 46 anos (desvio-padrão=10). Na nossa mostra 36,3% eram Docentes, 16,5% Investigadores/as e 
47,0% Técnicos. 
 
Analisando o cruzamento dos dados pessoais e profissionais com a variável de interesse “classe profissional”, a 
tabela 9 (onde se apresentam os resultados por classe profissional, global e para cada um dos sexos.) mostra 
que em todas as classes profissionais, as mulheres são predominantes (p<0,001). Observou-se uma diferença 
significativa da idade média nos três grupos (p<0,001) sendo a média mais baixa a dos/as Investigadores/as 
(média=37,2; desvio-padrão=7,2) e a mais alta a dos/as Docentes (média=52,2; desvio-padrão=9,4). 
 

Tabela 9 - Distribuição da idade por sexo e classe profissional 

  
IDADE 

   
        

CLASSES PROFISSIONAIS* SEXO N % Média DP Mediana Min Max 

Docentes 

Feminino 224 54,5% 51,5 9,0 52 27 68 

Masculino 187 45,5% 53,0 9,8 54 24 70 

Total 411 100,0% 52,2 9,4 53 24 70 

Investigadores/as 

Feminino 132 70,2% 36,9 6,7 38 24 50 

Masculino 56 29,8% 37,9 8,2 38 23 58 

Total 188 100,0% 37,2 7,2 38 23 58 

Não Docentes/Não 
Investigadores/as 

Feminino 398 74,5% 44,4 9,5 44 22 66 

Masculino 136 25,5% 44,3 9,1 44 22 64 

Total 534 100,0% 44,4 9,4 44 22 66 

TOTAL 

Feminino 758 66,7% 45,2 10,2 45 22 68 

Masculino 379 33,3% 47,6 10,9 48 22 70 

Total 1137 100,0% 46,0 10,5 45 22 70 
*4 respondentes não preencheram o campo referente à Carreira/Categoria 
 
Embora na tabela 9 tivéssemos tratado a variável idade como continua, para se visualizarem com maior facilidade 
as diferenças nas distribuições por classe profissional, apresentamos complementarmente um gráfico de barras 
com dez classes etárias (gráfico 1).  
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Como se pode verificar, os/as Docentes ocupam as posições mais à direita, com idades mais elevadas e os/as 
investigadores/as à esquerda, o que corresponde a grupos etários mais baixos. Nota-se, contudo, que o pessoal 
Não Docente e Não Investigador/a ocupa todo o espectro, numa amplitude que varia entre o valor mínimo de 22 
anos e o valor máximo de 66 anos. 
   

 
Gráfico 1 - Distribuição etária por classe profissional 

 
 

Outra variável de interesse neste estudo são os anos de trabalho na Instituição, também uma variável contínua, 
que analisamos exatamente da mesma forma. Os/as participantes (n=1137) obtiveram uma média de anos de 
trabalho de 15,97 (DP= 11,8), com 20 participantes que ainda não têm um ano de trabalho na U.Porto.  
 
O padrão mantém-se, como se pode ver na tabela 10, com os/as Docentes com uma média mais alta de anos 
de trabalho (média=22,8, desvio-padrão=12,0) e os/as Investigadores/as uma média mais baixa (média=6,0, 
desvio-padrão=5,6), havendo em todas as classes profissionais trabalhadores/as que ainda não têm um ano de 
trabalho. As diferenças obtidas entre estas médias são estatisticamente significativas (p<0,001). 
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Tabela 10 - Distribuição de anos de trabalho por sexo e classe profissional 

 
ANOS DE TRABALHO 

  
CLASSES PROFISSIONAIS SEXO N % Média DP Mediana Min Max 

Docentes 

Feminino 224 54,5% 22,2 11,5 21 0 46 

Masculino 187 45,5% 23,6 12,6 23 0 48 

Total 411 100,0% 22,8 12,0 22 0 48 

Investigadores/as 

Feminino 132 70,2% 5,8 5,5 3,5 0 21 

Masculino 56 29,8% 6,2 5,8 3 0 20 

Total 188 100,0% 6,0 5,6 3 0 21 

Não Docentes/Não 
Investigadores/as 

Feminino 398 74,5% 14,6 10,2 13 0 46 

Masculino 136 25,5% 13,2 9,7 12 0 41 

Total 534 100,0% 14,2 10,1 13 0 46 

TOTAL 

Feminino 754 66,5% 15,3 11,4 14,5 0 46 

Masculino 379 33,5% 17,2 12,6 15 0 48 

Total 1133 100,0% 16,0 11,8 15 0 48 

 
Também aqui, agrupámos em classes a variável anos de trabalho e realizámos o gráfico 2, para uma melhor 
clarificação dos resultados obtidos. 
 

Gráfico 2 - Distribuição de anos de trabalho por classe profissional 

 

Para o objetivo deste projeto, em que a temática se relaciona com a Conciliação entre a vida profissional, familiar 
e pessoal, é importante compreender a situação familiar dos trabalhadores/as pelo que se analisaram as variáveis, 
agregado familiar e estado civil. 
Quanto ao estado civil há diferença da distribuição das quatro categorias (solteiro, casado/união de facto, 
divorciado/separado e viúvo), entre as três classes profissionais (p<0,001) sendo que na classe dos/as 
Investigadores/as há uma maior proporção de indivíduos solteiros (30,3%) e menor de divorciados (0,5%) quando 
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comparados com os Docentes (11,4% solteiros e 11,4% divorciados), sendo que a explicação pode advir da 
diferença de idades. 
No gráfico 3 apresenta-se a frequência em cada grupo da variável estado civil e em cada classe profissional. Na 
amostra global a maioria é casado/união de facto e o mesmo acontece em cada uma das classes profissionais. 
 

Gráfico 3 – Distribuição do estado civil por classe profissional 

 
 
Em relação ao agregado familiar, 94,2% da amostra refere pertencer a um agregado familiar de 4 ou menos 
pessoas tendo, contudo, sido referidos agregados familiares de 6 ,7, 8 e 9 pessoas (n=11, n=1, n=1 e n=1, 
respetivamente), contudo atendendo à baixa frequência decidimos definir apenas 5 classes, consoante a 
dimensão do agregado familiar sendo que a última classe abrange famílias de 5 ou mais elementos. Na presente 
amostra, 63,1% dos/as inquiridos/as pertence a agregados familiares com 3 ou menos indivíduos. 
 
Do gráfico 4 pode inferir-se que não existe diferença significativa nas distribuições dos agregados familiares nas 
diferentes classes profissionais (p=0,365).  
 

Gráfico 4 - Distribuição do agregado familiar por classe profissional 
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03.5.2. ÍNDICE BALANÇO VIDA-TRABALHO 

O BVT compreende cinco índices que avaliam a conciliação do tempo afeto à família e ao trabalho e a perceção 
do balanço vida-trabalho. Os valores obtidos permitem comparar as classes profissionais, não só em relação ao 
valor do BVT, mas também em relação a cada índice que o integra. Para esta análise foram também consideradas 
as carreiras do grupo Não Docentes/ Não Investigadores/as que responderam ao questionário: assistente 
operacional, assistente técnico, técnico superior, assessor, dirigente, informático. Embora os resultados sejam 
limitados pelo reduzido tamanho da amostra em algumas carreiras, poderão ajudar a informar prioridades e novas 
medidas de conciliação. 
 
A tabela 11 descreve os resultados de cada indicador que constituem os índices nas diferentes classes 
profissionais.  
 
 

Tabela 11 - Valores nos indicadores que integram os índices do Balanço por classe profissional 

Polaridade Índice 
Min Max Ass. 

Operacional 
Ass. 

Técnico 

Técnico 
Superior/ 
Assessor/ 
Dirigente 

Informático Docente Investigador 

% 

-1 Proporção de profissionais que trabalham 49 horas ou mais por semana 

 B1 0,0 35,5 18,2 5,0 10,3 0,0 35,5 25,5 

+1 Índice de realização de atividades de apoio familiar 
 B2 80,8 88,5 86,4 88,2 88,5 83,3 80,8 84,0 
 B3 8,5 40,9 40,9 23,5 16,8 16,7 18,5 8,5 

-1 Índice de conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares 
 B4 41,7 73,4 68,2 62,2 72,2 41,7 67,6 73,4 
 B5 33,3 60,6 36,4 44,5 60,6 33,3 55,5 60,1 
 B6 16,7 42,6 36,4 31,1 34,4 16,7 33,8 42,6 

+1 Índice de autoapreciação do tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades 
de lazer 

 B7 17,6 27,1 18,2 17,6 19,2 25,0 25,5 27,1 
 B8 21,3 45,5 45,5 30,3 22,6 25,0 26,0 21,3 
 B9 9,7 31,8 31,8 10,9 9,7 25,0 12,2 13,3 

 Índice de satisfação com o trabalho, vida familiar e social 
 B10 7,2 8,0 8,0 7,5 7,3 7,2 7,3 7,3 
 B11 5,1 6,3 5,7 6,3 5,6 5,1 5,4 5,5 
 B12 5,5 6,8 6,5 6,5 6,3 5,5 6,8 6,7 

 
De forma a tornar os índices comparáveis, os indicadores que integram cada um dos índices foram normalizados, 
pelo método mínimo e máximo, numa escala comum com amplitude entre 0 e 1, sendo que quanto mais alto o 
valor melhor posicionado no índice. Cada índice corresponde à média aritmética dos valores normalizados dos 
respetivos indicadores. O BVT corresponde à média aritmética dos respetivos índices. 
 
A tabela 12 descreve a pontuação dos índices e os valores normalizados de cada indicador nas diferentes classes 
profissionais.  
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Tabela 12 - Valores normalizados (entre 0 e 1) nos indicadores que integram os índices do Balanço  

e pontuação dos índices por classe profissional 

Índice Ass. 
Operacional Ass. Técnico Técnico Superior/ 

Assessor/ Dirigente Informático Docente Investigador 

Proporção de profissionais que trabalham 49 horas ou mais por semana 
B1 0,49 0,86 0,71 1,00 0,00 0,28 

Média 0,49 0,86 0,71 1,00 0,00 0,28 

Índice de realização de atividades de apoio familiar 
B2 0,73 0,97 1,00 0,33 0,00 0,43 
B3 1,00 0,46 0,26 0,25 0,31 0,00 

Média 0,86 0,72 0,63 0,29 0,15 0,21 

Índice de conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares 
B4 0,16 0,35 0,04 1,00 0,18 0,00 
B5 0,89 0,59 0,00 1,00 0,19 0,02 
B6 0,24 0,44 0,32 1,00 0,34 0,00 

Média 0,43 0,46 0,12 1,00 0,24 0,01 

Índice de autoapreciação do tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades de lazer 
B7 0,06 0,00 0,16 0,78 0,83 1,00 
B8 1,00 0,37 0,05 0,15 0,20 0,00 
B9 1,00 0,05 0,00 0,69 0,11 0,16 

Média 0,69 0,14 0,07 0,54 0,38 0,39 

Índice de satisfação com o trabalho, vida familiar e social 
B10 1,00 0,46 0,18 0,00 0,14 0,21 
B11 0,54 1,00 0,47 0,00 0,30 0,31 
B12 0,75 0,80 0,64 0,00 1,00 0,95 

Média 0,76 0,75 0,43 0,00 0,48 0,49 

Balanço Vida Trabalho 
Média dos 

Índices 0,65 0,59 0,39 0,57 0,25 0,28 

 
O gráfico 5 apresenta o resultado do BVT e dos respetivos índices conforme resultados da tabela 12.  
 
O valor global mais elevado do Índice de BVT foi nos assistentes operacionais, contribuindo para isso com os 
valores mais elevados: o índice de realização de atividades de apoio familiar; o índice de autoapreciação do tempo 
empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades de lazer e ainda o índice de satisfação com trabalho, 
vida familiar e social.  
De realçar ainda os valores de BVT dos assistentes técnicos e informáticos (acima do ponto médio). Acresce que 
os informáticos obtiveram os valores mais elevados nos índices proporção de profissionais que trabalham 49 
horas ou mais por semana (este índice tem polaridade negativa logo a interpretação é inversa, ou seja, é a classe 
profissional com menor proporção de pessoas a trabalhar mais de 49 horas) e índice de conciliação do trabalho 
com as responsabilidades familiares. Contudo, são estes os menos satisfeitos com o trabalho, vida familiar e 
social.  
Por sua vez os Docentes e Investigadores/as obtiveram os valores mais baixos de BVT, seguindo-se do grupo 
dos assessores, dirigentes e técnicos superiores. Contribuíram para isso, no caso dos Docentes, os valores mais 
baixos dos índices: proporção de profissionais que trabalham 49 horas ou mais por semana e índice de realização 
de atividades de apoio familiar.  
No caso dos Investigadores/as, obtiveram o valor mais baixo no índice de conciliação do trabalho com as 
responsabilidades familiares.  
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Já o grupo de assessores/dirigentes/técnicos superiores tem o valor mais baixo no índice de autoapreciação do 
tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades de lazer e bastante baixo no Índice de 
conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares. 
 
 
Gráfico 5 - Balanço Vida-Trabalho e respetivos índices por classe profissional (escala entre 0 e 1, sendo que quanto mais alto 
o valor melhor posicionado no índice)  

 

 

MEDIDAS DE CONCILIAÇÃO 
 
Em relação às medidas de Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, foram avaliadas as pontuações 
atribuídas a cada uma das onze medidas, como apresentado na tabela 13. 
 
Calculando a média das pontuações, de 1 (Nada Prioritário) a 5 (Extremamente Prioritário), atribuídas pelos/as 
trabalhadores/as da U.Porto que responderam ao inquérito, a cada uma das medidas, obtivemos os resultados, 
para cada medida, total e por classe profissional, bem como a ordem total e por classe profissional.  
 
Seriando para cada classe profissional, obtivemos os resultados, em que se substitui o valor da média pela ordem 
em que cada medida ficou classificada de 1 a 11 (ver tabela 13). 
 
Analisada esta tabela, conclui-se que as 3 primeiras posições são comuns a todas as classes, “Regulamento de 
Trabalho Flexível”, “Regulamento de Teletrabalho” e “Estabelecimento de Protocolos com Entidades Prestadoras 
de Serviços”, por esta ordem globalmente (havendo uma inversão das posições na classe docente) e que existe 
unanimidade na posição 2 para a medida “Regulamento de Teletrabalho” e para a posição 6, na medida Gabinete 
de “Aconselhamento para Resultados”.  
 
Adicionalmente, as posições 4, 5 e 6, relativas ao “Gabinete de Serviço Social e Mediação”, à Criação do 
“(Re)Utiliza U. do Porto” e ao “Gabinete de Aconselhamento para Resultados”, respetivamente, podem 
considerar-se próximas do voto por unanimidade. Globalmente na última posição está o “Portal 
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Conciliação@U.Porto”, que não ocupa essa posição apenas na classe não docente e não investigador/a por 
troca de posição com a “Bolsa de Mentores”. 

 
Tabela 13 - Ordenação das medidas propostas 

MEDIDAS 
MÉDIA ORDEM 

Docentes 
(411) 

Investigadores/as 
(188) 

Não Doc, 
/Não Inv, 

(534) 

Total 
(1133) Docentes Investigadores/as Não Doc, 

/Não Inv, Prioridade 

Regulamento de 
Trabalho Flexível 

M11 3,74 4,25 4,34 4,11 3 1 1 1 

Regulamento 
Teletrabalho 

M10 3,76 4,15 4,29 4,07 2 2 2 2 

Protocolos M09 3,79 3,99 4,15 3,99 1 3 3 3 

Gabinete de Serviço 
Social e Mediação M05 3,28 3,44 3,65 3,48 4 5 4 4 

Re(Utiliza) M04 3,24 3,45 3,62 3,46 5 4 5 5 

Gabinete de 
Aconselhamento para 
Resultados 

M06 3,21 3,40 3,55 3,40 6 6 6 6 

Manual de Acolhimento M07 3,15 3,09 3,36 3,24 7 8 8 7 

Quiosque do Bem-estar M03 2,93 3,06 3,40 3,17 10 9 7 8 

Bolsa de Mentores M08 3,01 3,10 3,21 3,12 8 7 11 9 

Laboratório de 
Conciliação da U.Porto 

M02 2,93 2,99 3,29 3,11 9 10 9 10 

Portal 
Conciliação@U.Porto 

M01 2,82 2,91 3,29 3,06 11 11 10 11 

 
 
03.5.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 
Apresentamos em seguida a análise de conteúdo das respostas abertas ao inquérito realizado aos 
trabalhadores/as Docentes, Investigadores/as e Não Docentes e Não Investigadores/as, onde se convidava à 
apresentação de sugestões sobre medidas de Conciliação adicionais. Importa referir que as respostas dos/das 
inquiridos/as não se limitaram à apresentação de medidas, tendo sido também evidenciados obstáculos, 
dificuldades e outras reflexões sobre o projeto e o tema da conciliação. 
 
A análise de conteúdo centra-se nas 503 respostas abertas com conteúdo significativo para a análise, sendo que 
não foram consideradas apenas as que tinham conteúdos da seguinte tipologia: “Não”; “Nada a acrescentar”; 
“Nada a registar”; “Não”, “Creio que está tudo”; “Não gostaria de apresentar outras medidas”; “Neste momento 
não me ocorre qualquer ideia útil”. 
 
A análise é apresentada de forma geral, onde se identificam três áreas com significado para esta parte interessada 
e por classe profissional, bem como cinco áreas com significado para os/as Docentes, Investigadores/as e 
Pessoal Não Docente e Não Investigador. 
 
Da análise geral do conteúdo, identificam-se três áreas com significado para esta parte interessada: 
 

1. Recursos facilitadores para a Conciliação (n=290) 
2. Obstáculos identificados (n=82) 
3. Apreciação à atividade atual (questionário) (n=14) 
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No que se refere aos recursos facilitadores para a conciliação, esta subdivide-se em três subcategorias: 
 
¾ Gestão de Recursos Humanos, criação de condições favoráveis ao desempenho do/a trabalhador/a e ao 

seu desenvolvimento (n=290): 
i. Uma política de valorização dos profissionais; 

a. Programas de formação 
b. Formação no local de trabalho 
c. Valorização do mérito 
d. Criar estratégias mais claras de Conciliação dentro dos recursos humanos; 

ii. Maior sensibilidade na gestão do processo da avaliação de desempenho, na seleção dos objetivos de 
modo a serem compatíveis com a conciliação; 

iii. Visão do ciclo de vida e situação familiar do/a trabalhador/a  
a. Criar um sistema de antecipação de reformas; 
b. Reduzir as horas de trabalho em função da idade; 
c. Criar um sistema de marcação de férias tendo por base a necessidade de Conciliação das férias 

dos familiares, nomeadamente filhos e cônjuge; 
iv. Ajustes nos tempos de trabalho 

a. Racionalizar o recurso a horas extras; 
b. Criar um sistema de igualdade de horários para todos os trabalhadores da UP; 
c. Gerir os horários com maior cuidado; 
d. Possibilidade de gerir a hora de almoço de acordo com as necessidades do/a trabalhador/a; 
e. Flexibilizar os horários;  

v. Criar bolsas de recrutamento para pessoas portadoras de deficiência; 
vi. Regular o teletrabalho. O teletrabalho é percecionado como uma medida de conciliação, mas carece de 

regulamentação. 
 
¾ Propostas favorecedoras da Conciliação (n=112) 

 
i. Criação de gabinetes de apoio ao/à trabalhador/a 

a. Criar um gabinete ou uma estrutura dinâmica de promoção de momentos de lazer e atividade 
física e de atividades culturais;  

b. Criar um gabinete de apoio psicológico aos/às trabalhadores/as; 
c. Criar um serviço de mediação de conflitos; 

ii. Criação de estruturas de apoio a situações familiares diversas  
a. Criar uma unidade de apoio à vida independente para os familiares e trabalhadores/as em 

situação de falta de autonomia; 
b. Criar uma unidade de apoio para ocupação dos reformados, quer sejam familiares dos 

trabalhadores/as, quer sejam os próprios trabalhadores/as; 
c. Criar uma bolsa para trabalhadores/as carenciados/as para prosseguirem os estudos; 

iii. Criação de estruturas de apoio à parentalidade 
a. Criar estruturas de apoio aos filhos portadores de deficiência; 
b. Criar centros de estudos para os filhos dos trabalhadores/as; 
c. Criar um sistema de ocupação de férias para os filhos dos trabalhadores/as; 
d. Criar uma creche na U.Porto; 

iv. Estruturas de acompanhamento e monitorização da conciliação 
a. Criar um Observatório da U.Porto para a Conciliação da vida profissional e familiar; 
b. Divulgar tudo o que existe na U.Porto, sobre a Conciliação da vida profissional e familiar e quais 

os direitos dos trabalhadores/as; 
c. Potenciar o papel do provedor do trabalhador/a não docente e “criar” o provedor do docente; 

v. Criar o dia do aniversário do/a trabalhador/a; 
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vi. Bloquear os emails institucionais depois de completar o horário de trabalho; 
vii. Criar protocolos com várias instituições para aceder a serviços a baixo custo, por exemplo parques de 

estacionamento, transportes, SPA e outras estruturas de bem-estar; 
viii. Criar um serviço de mensageiro na U.Porto para poder por exemplo ir a uma farmácia. 
ix. Medidas para possibilitar o apoio a animais de companhia. 

 
¾ Assistência em saúde (n=19) 

i. Criar um seguro de saúde para quem não tem acesso à ADSE; 
ii. Alargar a ADSE a todos os trabalhadores/as da U.Porto; 
iii. Facilitar a gestão das ausências do trabalhador/a em casos de doença aguda do próprio, de 

ascendentes e de descendentes. 
 
Relativamente aos obstáculos identificados, considerando as 82 referências de obstáculos, identificamos sete 
categorias: 
 

i. Ausência de políticas de gestão direcionadas para a Conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal em algumas UO (n=22); 

ii. Forma de contratação onde surgiam discursos sobre a dificuldade de Conciliação laboral diferenciada 
entre trabalhadores/as do quadro e trabalhadores/as com vínculo precário, particularmente os 
investigadores/as e/ou trabalhadores/as a tempo parcial (n=19) 

iii. Questões da comunicação digital e uso do SIGARRA, que embora seja considerado por algumas 
pessoas um recurso necessário torna-se muitas vezes um obstáculo na concretização de algumas 
atividades (n=10) 

iv. Atividades não contabilizadas como tempo efetivo dos docentes, mas que ocupam muito tempo, como 
por exemplo a orientação aos estudantes e as atividades administrativas, que em alguns casos deviam 
estar na competência do secretariado (n=17) 

v. Ausência de flexibilidade nomeadamente em relação a faltas, não correspondendo às necessidades 
pontuais e individuais das pessoas (n=7) 

vi. Lecionação de horas noturnas, que influencia a conciliação, pois os docentes sentem a 
descoordenação de horários com as suas famílias (n=1) 

vii. Descrença na área de intervenção da Conciliação (n=6) 
 
 
A avaliação do questionário foi maioritariamente positiva, tanto do ponto de vista do conteúdo do questionário, 
como em relação à preocupação da U.Porto com o tema da conciliação, havendo mesmo elogios e reforços 
para a equipa que desenvolve esta atividade. 
 
Realizando a análise por classe profissional, verifica-se que existem cinco áreas com significado para os 
participantes, sendo que num mesmo discurso ocorreram registos de diversas áreas. 
 
1. Assistência em saúde 

Esta área foi identificada como podendo contribuir para uma maior Conciliação e equidade entre os/as 
trabalhadores/as. A proposta com maior representação é de que todos os/as trabalhadores/as da U.Porto 
possam usufruir da ADSE, surgindo adicionalmente um conjunto de sugestões relacionadas com a criação 
de um seguro de saúde para os trabalhadores/as que não usufruem da ADSE ou que o desejem, ou a criação 
de serviços de saúde juntando a saúde no trabalho com as respostas de vigilância e rastreios de saúde.  
 
Nesta área os/as Docentes apontam no sentido de serviços de saúde da Universidade e os/as 
Investigadores/as na adesão ADSE. Não se notando expressões de valorização diferentes nas três 
subcategorias, criar um seguro, adesão à ADSE para todos os/as trabalhadores/as e serviços de saúde da 
U.Porto. 
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2. Dificuldades decorrentes da estrutura e modelo de funcionamento da U.Porto 

 
a. Descrença na área de intervenção da Conciliação – engloba discursos que não valorizam a importância 

deste trabalho, com maior representação por parte dos/as Docentes e dos Não Docentes e Não 
Investigadores/as. 

b. Lecionação de horas noturnas e excesso de horas de atividade – área subscrita maioritariamente por 
Docentes e com uma baixa representação de Não Docentes e Não Investigadores/as e 
investigadores/as.  

c. Comunicação digital - recurso a plataformas e ao SIGARRA que implicam redução das relações 
interpessoais entre os trabalhadores/as e que por vezes são de elevada complexidade. Nesta categoria 
há uma representação próxima das três classes profissionais. 

d. Forma de contratação - categoria está intimamente ligada ao contrato de trabalho por parte dos/as 
trabalhadores/as, aparecendo com maior incidência da parte dos/as Investigadores/as que mencionam 
precariedade laboral, havendo duas respostas de Docentes que apontam no mesmo sentido.  

e. Recurso a horas extraordinárias - necessidade de racionalizar o número de horas, salientando-se esta 
opinião por parte dos/as Não Docentes e Não Investigadores/as. 

f. Organização das atividades Docentes - atribuição de tarefas administrativas aos Docentes, orientação 
de estudantes de doutoramento, parcerias com diversas unidades da U.Porto, para concursos e outras 
atividades não contabilizadas como serviço docente. Acresce ainda o tempo da investigação que sendo 
uma exigência não é contabilizado. Esta categoria é subscrita apenas por Docentes. 

g. Processo de avaliação de desempenho - estratégias usadas para avaliação de desempenho, 
determinação de objetivos e acompanhamento pelos/as avaliadores/as no que se refere aos/às Não 
Docentes e Não Investigadores/as que é o grupo mais representado nesta categoria. Dois docentes 
apontam como questão central a avaliação do desempenho a partir de indicadores extra atividade 
pedagógica. 

h. Sobrecarga de trabalho - comportamentos entre trabalhadores/as e entre estes e as chefias que se 
representam por linguagem desajustada e excesso de atribuição de atividades fora do horário de 
trabalho. Representação desta categoria com maior significado nos Não Docentes e Não 
Investigadores/as. 

i. Excesso de contactos com o trabalhador fora do horário do trabalho - envio de emails fora das horas de 
trabalho ou pedidos de colaboração por outras vias ao fim de semana. Sendo a única representação na 
classe dos/as Não Docentes e Não Investigadores/as. 

j. Desigualdade de horário de trabalho - Entende-se por esta desigualdade os horários de 35 e 40 horas, 
na U.Porto, relacionada com a diferença de contratação, funções públicas ou funções privadas. Sendo 
esta categoria assinalada por Não Docentes e Não Investigadores/as e uma pequena representação de 
Investigadores/as. 

k. Carreiras profissionais desajustadas - falta de mobilidade dentro da U.Porto, ou seja, trabalhadores/as a 
desempenhar funções de outras carreiras e ainda a ausência de progressão na carreira. Esta categoria 
é mencionada por Docentes e Não Docentes e Não Investigadores/as com níveis de representação 
próxima. 

l. Ausência de políticas de gestão direcionadas para a Conciliação - dificuldade de identificar dentro das 
diferentes UO, a expressão clara de condições de facilitação para a conciliação. Surgem das três áreas 
profissionais e apresenta representação próxima. 
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3. Recursos facilitadores para a conciliação 
 
a. Criar uma estrutura de dinamização de momentos de lazer, de atividades culturais e atividade física - 

categoria subscrita pelas três áreas profissionais com representações semelhantes. 
b. Apoio a trabalhadores/as em situação de fragilidade - vivência de momentos pontuais de alguma 

fragilidade decorrentes de situações familiares de doença ou até decorrentes do ciclo de vida que 
pela sua complexidade tornam o/a trabalhador/a frágil. Subscrição desta categoria com maior 
representação pelos Não Docentes e Não Investigadores/as seguindo-se os Investigadores/as e 
apenas um Docente. 

c. Dispensa de dia de trabalho - sugestão de oferecer um dia por ano a cada trabalhador/a de acordo 
com a sua preferência, no dia do seu aniversário, de um filho ou até do casamento. Esta categoria 
apenas é referenciada pelos Não Docentes e Não Investigadores/as. 

d. Estratégias de Conciliação mais claras - necessidade de divulgar as estratégias existentes e a forma 
de as implementar. Categoria com maior representação de Docentes e Investigadores/as. 

e. Formação contínua - inclui a formação indoor mas também atividade de formação inter UO e 
atividades formativas externas à U.Porto. Categoria subscrita com grande representação de Não 
Docentes e Não Investigadores/as aparecendo pontualmente nos Docentes e Investigadores/as. 

f. Gabinete de apoio psicológico – necessidade da existência de um processo de acompanhamento 
psicológico gratuito relacionado com os processos e com o trabalho. Categoria subscrita por 
Docentes e Investigadores/as. 

g. Registo de assiduidade na hora do almoço – implementação da ausência de registo da hora de 
almoço para aqueles que permanecem na instituição. Categoria apenas subscrita por Não Docentes 
e Não Investigadores/as, dado que são os únicos a registarem a assiduidade.   

h. Gestão dos horários – Entende-se por esta categoria criar condições de possibilidade de horário mais 
compatível com as atividades exigidas no local de trabalho, o tempo de deslocação e horário dos 
transportes. Esta categoria é subscrita apenas por Não Docentes e Não Investigadores/as. 

i. Gestão de conflitos – Criar uma estrutura com possibilidade de recurso por parte dos/as 
trabalhadores/as em situações de conflito quer entre estes e as chefias ou entre trabalhadores/as a 
fim de mediar o conflito. Esta categoria é de baixa representação e apenas subscrita por Não 
Docentes e Não Investigadores/as. 

j. Personalizar as necessidades de apoio em situação de saúde ou doença à condição do trabalhador/a 
- criar condições para que o trabalhador/a se possa ausentar por um período limitado de tempo e 
por uma razão imperiosa, sem que seja penalizado. Baixa representação e subscrita por Não 
Docentes e Não Investigadores/as. 

k. Teletrabalho – necessidade de regulamentar o teletrabalho bem como de considerar este uma 
estratégia favorável à Conciliação da vida familiar e profissional. Esta categoria é subscrita por um 
grande número de Não Docentes e Não Investigadores/as, contudo também é referida por 
Investigadores/as e Docentes. 
 

 
4. Sugestões de melhoria para a conciliação 

 
a. Criar um sistema de antecipação da reforma - reorganizar o trabalho com vista à reforma de certos 

profissionais. Esta categoria é de baixa representação, mas divide-se por Docentes e Não Docentes 
e Não Investigadores/as.  

b. Divulgar as estratégias de conciliação- divulgar o que existe em diversas UO de forma a tornar pública 
para toda a U.Porto. Sugestão subscrita por Não Docentes e Não Investigadores/as, Docentes e 
Investigadores/as embora com baixa representação. 

c. Reduzir as horas de trabalho em função de características ou condições dos próprios 
trabalhadores/as - diminuir as horas presenciais no local de trabalho devido a condições tais como, 
gravidez, deficiência e em função da idade. Esta categoria é subscrita aproximadamente pelo mesmo 



 
                                  
 

- 32 - 

 

número de Não Docentes e Não Investigadores/as, Docentes e Investigadores/as, embora com baixa 
representação. 

d. Bolsa de estudo para trabalhadores/as – subsídios para dar continuidade aos seus estudos nas UO 
da U.Porto. Subscrita por Não Docentes e Não Investigadores/as, com maior representação do que 
Docentes e Investigadores/as. 

e. Criar um centro de estudo para os/as filhos/as de trabalhadores/as - Categoria é subscrita por 
Docentes e Não Docentes e Não Investigadores/as. 

f. Criar estruturas de apoio para dependentes, ascendentes e/ou descendentes - Desta categoria fazem 
parte sugestões tais como, creche, centros de dia, Universidade sénior, ATL e apoio a dependentes 
portadores de deficiência sendo subscrita maioritariamente por Não Docentes e Não 
Investigadores/as, mas também por Docentes. 

g. Criar uma bolsa para trabalhadores/as em situação de vulnerabilidade social – criar apoios para 
estes/as trabalhadores/as face à sua condição de vida, e por períodos de tempo limitados. Esta 
categoria é subscrita por Não Docentes e Não Investigadores/as. 

h. Criar um observatório com vista à monitorização das condições de Conciliação e efetivação de 
estudos nesta área - Esta categoria foi subscrita maioritariamente por Docentes e Investigadores/as. 

i. Dinamizar o papel do/a provedor/a do/a Docente e do/a Técnico/a - Esta categoria é subscrita por 
Docentes e por Não Docentes e Não Investigadores/as. 

j. Serviços de baixo custo – desenvolvimento de parcerias com diversas entidades de modo a que, os 
trabalhadores/as da U.Porto, possam aceder a serviços com custos reduzidos, por exemplo parques 
de estacionamento, serviços de refeições, mensageiros e outros. Esta categoria é subscrita por Não 
Docentes e Não Investigadores/as, seguindo-se os Investigadores/as e por último os Docentes. 

 
5. Políticas de reconhecimento profissional 

a. Reconhecimento do mérito - valorizar os profissionais pelo trabalho desenvolvido, formação e ainda 
tempo efetivo de serviço na U.Porto, dando-se como exemplo criar um símbolo de reconhecimento 
pelo tempo efetivo de serviço. Esta categoria é subscrita por Docentes e Não Docentes e Não 
Investigadores/as. 
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03.6. RISCOS E OPORTUNIDADES 

No que se refere aos riscos e oportunidades, os mesmos são elencados nas tabelas seguintes, contemplando 
duas perspetivas: a mais geral dos riscos e oportunidades associados à implementação do projeto e a mais 
específica e central que se relaciona com os riscos e oportunidades associados à conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal dos/as trabalhadores/as. 

Os riscos e oportunidades identificados serão alvo de ações apropriadas à sua tipologia, no âmbito das fases 
subsequentes do projeto. 

 

Tabela 14 - Riscos e Oportunidades na Implementação do Projeto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 - Riscos e Oportunidades para a Conciliação dos Trabalhadores/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCOS OPORTUNIDADES 

§ Complexidade da U.Porto (regime público e 
privado, dimensão, heterogeneidade das 18 
Entidades Constitutivas) 

§ Legislação laboral (Inflexibilidade) 
§ Resistência à mudança 
§ Cultura organizacional 

§ Satisfação dos/as trabalhadores/as 
§ Motivação dos/as trabalhadores/as em 

aceder a novas medidas de conciliação, em 
fazer propostas de melhoria a serem 
trabalhadas pelo Laboratório de Conciliação 
e possibilidade de concertação social 

§ Produtividade dos/as trabalhadores/as 
§ Bem-Estar dos/as trabalhadores/as 
§ Imagem e reputação da U.Porto de 

Instituição que favorece a conciliação 
contribuindo para atrair e reter talento 

RISCOS OPORTUNIDADES 

§ Vínculo laboral precário (Investigadores/as e 
Trabalhadores/as a tempo parcial) 

§ Tempo de trabalho efetivo não contabilizado 
(Docentes) 

§ Ausência de flexibilidade 
§ Horas extraordinárias 
§ Volume de trabalho 
§ Horas de lecionação noturnas  

§ Teletrabalho 
§ Registo de assiduidade com base no 

modelo praticado pelos/as Não Docentes e 
Não Investigadores/as 

§ Flexibilidade nos horários  
§ Visão do ciclo de vida do trabalhador/a (para 

melhor ajustamento das medidas) 
§ Gestão de recursos humanos adequada aos 

desafios da conciliação (gestão do trabalho 
à distância, definição de objetivos 
alcançáveis e dependentes apenas o 
próprio)  

§ Reconhecimento e valorização profissional 
§ Existência de rotatividade entre docentes 
§ Formação (melhoria do desempenho) 
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04. CONCLUSÕES 

 

Este capítulo visa apresentar as conclusões da auscultação às partes interessadas, sendo que se pretendiam 
conhecer as necessidades e expectativas das partes interessadas significativas no que se refere à conciliação e 
avaliar a pertinência das medidas de conciliação previstas. Apresentam-se ainda os riscos e oportunidades gerais 
relacionados com a implementação do projeto e os mais específicos relacionados com as questões que afetam 
ou favorecem a conciliação dos/as trabalhadores/as.  

Com a finalização deste trabalho, considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados e que estão 
reunidas as condições para dar continuidade às subsequentes etapas do projeto de implementação do SGC. O 
mesmo foi considerado oportuno, e foi bem acolhido pelas estruturas de gestão da U.Porto, tendo sido 
demonstrada flexibilidade para apoiar a sua implementação, e reconhecido que o projeto foi bem desenhado. No 
que se refere às medidas de conciliação, verifica-se que existe uma elevada correspondência entre as 
necessidades apresentadas pelas partes interessadas significativas e o conjunto de medidas de conciliação 
planeadas para implementação, apesar de existirem sugestões de medidas adicionais. 

Relativamente às necessidades e expectativas da equipa reitoral, foi reconhecida como necessidade e prioridade 
o desenvolvimento de políticas e medidas que concorram para o bem-estar dos/as trabalhadores/as, sendo a 
conciliação identificada como uma das suas dimensões. Pretende-se, desta forma, melhorar a sua satisfação, 
motivação e como consequência obter ganhos de produtividade. Em termos externos, a expectativa é de que o 
projeto contribua também para a projeção da imagem e reputação da U.Porto. 

Em termos dos diretores, subdiretores e representantes das UO’s e SA’s salienta-se que o projeto de 
implementação do SGC despertou muito interesse e foi fortemente apoiado, transversalmente. As necessidades 
desta parte interessada relacionam-se sobretudo com o bem-estar dos/as trabalhadores/as, porque as 
limitações impostas pelos estatutos e regime de funcionamento caraterizam-se por alguma inflexibilidade na 
atribuição de benefícios. Esperam que a implementação do SGC e respetivas medidas impactem a satisfação, 
motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as, gostariam de harmonizar medidas de conciliação entre UO, 
expandir medidas específicas, partindo das existentes, ou criando medidas novas que correspondam às 
necessidades individualizadas dos/as trabalhadores/as. Esperam ainda que o SGC impacte positivamente a 
imagem e reputação da U.Porto convertendo-se num instrumento adicional de atração e retenção de talento. 

A Comissão de Trabalhadores apresenta como necessidades neste domínio, trabalhar sobre a flexibilização dos 
horários de trabalho, estudar a implementação do teletrabalho, incrementar os apoios à formação e à família. As 
expectativas apresentadas estão em linha com as anteriormente apresentadas, no que se refere à satisfação, 
motivação e produtividade, esperando ainda que o projeto tenha vantagens sobre a imagem e reputação da 
U.Porto. 

Os Serviços Jurídicos mencionam como expectativas a motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as, a 
projeção de uma melhor imagem e reputação externas da U.Porto e percecionam o SGC como um contributo 
para a responsabilidade social da Instituição. 

No que se refere aos/às trabalhadores/as para além da pesquisa sobre as necessidades e expectativas, foi 
também calculado o BVT. 

Os resultados permitem aferir que: 
 

1) Docentes, Investigadores e Trabalhadores/as Não Docentes e Não Investigadores/as são concordantes 
na necessidade de se agir sobre as formas de organização do trabalho e sobre serviços facilitadores da 
conciliação ao priorizarem nas três primeiras posições as medidas que se relacionam com o 
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Regulamento sobre a Flexibilização do Tempo de Trabalho, o Regulamento do Teletrabalho e o 
estabelecimento de Protocolos com entidades prestadoras de serviços; 

2) São ainda concordantes em referir a necessidade de serem criadas políticas de gestão facilitadoras da 
conciliação nas diferentes Entidades Constitutivas, no sentido da sua harmonização, sendo que o SGC 
prevê a criação e implementação de uma Política de Conciliação transversal; 

3) No que concerne às atividades que afetam a conciliação, os Docentes focam a lecionação de horas 
noturnas pelo impacto na vida familiar e pessoal e o não reconhecimento como tempo de trabalho afeto 
às tarefas administrativas e ao aconselhamento de estudantes. No que se refere à lecionação de horas 
noturnas, esta é uma característica intrínseca da função associada à missão da U.Porto, sendo limitado 
o espectro de ação neste domínio; 

4) Trabalhadores/as Não Docentes e Não Investigadores/as apresentam necessidades sobretudo 
relacionadas com recursos adicionais que permitam aliviar a sobrecarga de trabalho, e adoção da pausa 
digital como forma de serem respeitados os tempos e gestão dos horários de trabalho sem necessidade 
de deslocação ao digitómetro quatro vezes ao dia, mormente no período que se destina à hora de 
almoço. Revelam insatisfação relativamente ao registo de assiduidade por serem a única classe 
profissional com obrigatoriedade de registo, criando uma situação de desigualdade. Foi igualmente 
referenciada a questão da uniformização de horário (35h/40h) entre os diversos/as trabalhadores/as, 
sendo que os regimes de contratação não se encontram no âmbito do SGC;  

5) Os Investigadores/as apresentam igualmente como necessidade a redução da precariedade, através de 
alterações no regime de contratação, todavia, como foi referido, esta situação não se encontra no âmbito 
do projeto; 

6) Os sistemas de avaliação de desempenho e progressão na carreira, são ainda referenciados pelos 
Docentes e pelos Trabalhadores/as Não Docentes e Não Investigadores/as como impactando a 
conciliação, sendo que o SGC não tem no seu âmbito resposta para estas problemáticas;    

7) Sobre a ADSE ser transversal para todos os/as trabalhadores/as, à data da elaboração do relatório a 
questão já não se coloca. Em fevereiro de 2021, foi publicada legislação que permite aos 
trabalhadores/as em regime privado o acesso à ADSE, passando assim a estar disponível a todos/as, 
quer estejam no regime público ou privado. 

Quanto às sugestões apresentadas com vista a facilitar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, 
apresentadas pelos/as trabalhadores/as, uma adequada avaliação dos recursos disponíveis nas diferentes UO, 
SA e Reitoria e/ou a forma de conceção das medidas previstas, poderão dar resposta ao conjunto de temas 
adicionais para os quais não está contemplada uma medida específica, como os apresentados abaixo: 

¾ estruturas de apoio aos/às trabalhadores/as (promoção de atividades de lazer, cultura e 
exercício físico); 

¾ estruturas de apoio à família (centros de estudos, creches); 
¾ gabinete de apoio psicológico; 
¾ bolsa de estudo para os/as trabalhadores/as carenciados/as; 
¾ observatório para monitorização da conciliação. 

Destacamos que o desenho de novas medidas de conciliação carece de consulta e validação prévia pelas 
estruturas dirigentes. 

O projeto não tem equacionada resposta direta para as questões da valorização do mérito dos trabalhadores/as 
ou no âmbito da formação profissional, mas apresentam medidas que promovem o acompanhamento e a 
progressão profissional como a Bolsa de Mentores ou o Gabinete de Aconselhamento para Resultados. 

Em relação ao BVT este é bastante heterogéneo entre as diferentes categorias. Os grupos assessores/ dirigentes 
/técnicos superiores, docentes e investigadores/as foram os que obtiveram valores mais baixos de BVT. Os 
índices que integram o BVT permitem aferir sobre as áreas que poderão ser mais trabalhadas dentro de cada 
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grupo. Este projeto permitirá não só aumentar o BVT na população em estudo mas também promover um maior 
equilíbrio entre as classes profissionais. 
Em termos globais o BVT da amostra, melhora significativamente, se forem implementadas medidas adequadas 
nas seguintes áreas: 
 
1. Restrição do tempo de trabalho semanal (sobretudo Docentes, mas também Investigadores/as) 
2. Melhoria do Índice de realização de atividades de apoio familiar, nomeadamente: 

B3 – Proporção de pessoas que participam em apoio a idosos ou familiares com deficiência sem ser por motivo de 
trabalho remunerado (afeta sobretudo os Investigadores/as) 

3. Melhoria do índice de conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares 
B6 – Proporção de pessoas que têm dificuldades em concentrar-se no trabalho devido às responsabilidades 
familiares (que afeta sobretudo os informáticos) 

4. Melhoria do índice de autoapreciação do tempo empregue nos contactos familiares ou outros e em atividades 
de lazer, nomeadamente: 

B7 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em contactos com familiares ou outros (afeta 
sobretudo os assistentes operacionais e assistentes técnicos) 
B8 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em outros contactos sociais (afeta sobretudo 
Investigadores/as) 
B9 - Proporção de pessoas que despenderam o tempo desejado em hobbies e interesses pessoais (afeta sobretudo 
assessores/ dirigentes /técnicos superiores e assistentes técnicos) 

3. Melhoria do índice de satisfação com o trabalho, vida familiar e social, que afeta sobretudo a classe dos 
informáticos. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – GUIÃO DE ENTREVISTA DA EQUIPA REITORAL  

(REITOR, PRÓ-REITOR e ADMINISTRADOR)  

 
1. Quais foram os fatores que levaram a Universidade do Porto a sentir necessidade de abordar o tema da 

Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal?  

 
 
 
 
 
 

 
2. Que benefícios considera que podem decorrer da implementação do Sistema de Gestão da Conciliação, 

para os trabalhadores/as e para a Universidade do Porto? 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Das onze medidas de Conciliação previstas para implementação através do projeto Conciliação4U.Porto, 

priorize com 1 (Nada prioritária) a 5 (Extremamente prioritária) as cinco medidas que, na sua opinião, poderão 
contribuir para um melhor equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal? 

 
Medidas de Conciliação a implementar Priorizar 5 
Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos profissionais à informação 
no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação  

 
£ 

Criação do “Laboratório de Conciliação da U.Porto” para análise, estudo, discussão e propostas de políticas de 
implementação de medidas de conciliação 

 
£ 

Criação do “Quiosque do Bem-estar” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que permita o agendamento 
online de reunião com o Provedor do Funcionário Não Docente e Não Investigador da U.Porto e marcação de 
consultas de: Nutrição, Serviço Social e Mediação de Conflitos e Aconselhamento para Resultados 

 
£ 

Criação do “(Re)Utiliza U.Porto” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que possibilita a interação online entre 
profissionais, no âmbito da sustentabilidade e da solidariedade, materializada na disponibilização gratuita de 
bens/produtos  

 
£ 

Criação de um “Manual de Acolhimento U.Porto” digital (inserido no portal Conciliação@U.Porto) transversal a 
todas as UO/SA 

 
£ 

Criação de uma “Bolsa de Mentores”, com vista ao acompanhamento e integração de profissionais da U.Porto  
£ 

Criação do gabinete “Serviço Social e Mediação de Conflitos” 
 

 
£ 

Criação do gabinete de “Aconselhamento para Resultados”  
£ 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições mais favoráveis (e.g., 
creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, lavandarias, espetáculos, ginásios, Centros de 
Dia, Apoio Domiciliário, entre outros) 

 
£ 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto  
£ 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de Flexibilização do Tempo de Trabalho 
(i.e., adequação das plataformas fixas à Conciliação) 

 
£ 
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4. Que outras medidas de Conciliação considera que poderiam integrar o Sistema de Gestão da Conciliação?  
 

 

 
5. Na sua opinião, identifica algum obstáculo à implementação do Projeto Conciliação4U.Porto?   

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se sim, qual ou quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Na sua opinião, identifica alguma potencialidade ou facilitador à implementação do Projeto 
Conciliação4U.Porto? 
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8. Se sim qual ou quais? 

 

 

 

 

 

 

9. Outras observações 
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APÊNDICE 2 – GUIÃO DE ENTREVISTA A DIRETORES, SUBDIRETORES E 
REPRESENTANTES DAS UNIDADES ORGÂNICAS E DOS SERVIÇOS 
AUTÓNOMOS 

1. Assinale os benefícios, que na sua opinião podem decorrer da implementação do Sistema de Gestão da 
Conciliação: 

☐ Incremento da motivação e envolvimento dos trabalhadores/as com a UO/SA 

☐ Incremento dos níveis de produtividade dos trabalhadores/as 

☐ Incremento dos níveis de qualidade do trabalho no desempenho da função  

☐ Instrumento impulsionador da atração e retenção de talento na UO/SA 

☐ Melhoria ao nível da imagem e reputação externa, contribuindo para conotar a UO/SA 

como uma Instituição de Referência 

☐ Outros? Quais:  

 
 
2. Das medidas de Conciliação que a UO/SA atualmente disponibiliza aos seus trabalhadores/as, indique as 

cinco que considera que mais contribuem para um melhor equilíbrio entre a vida profissional, familiar e 
pessoal? 

 
[Medida de Conciliação: prática, serviço ou benefício que contribui para um maior equilíbrio entre as responsabilidades profissionais, familiares 
e pessoais. Exemplos: flexibilidade de horário, dispensa de trabalho como tolerâncias de ponto, iniciativas que promovem o convívio, espaços 
de conforto, acesso a formação que contribua para o desenvolvimento de competências transversais e pessoais, protocolos com entidades 
externas com condições vantajosas para os trabalhadores, etc] 
 

3. Das onze medidas de Conciliação previstas para a implementação através do projeto Conciliação4U.Porto, 
indique quais as mais prioritárias, considerando uma escala de 1 (Nada Prioritário) a 5 (Extremamente 
Prioritário) para a UO/SA que representa.  

 
 

Medidas de Conciliação a implementar 1(Nada prioritário) – 5 
(Extremamente prioritário) 

Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos 
profissionais à informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação  

 
£ 

Criação do “Laboratório de Conciliação da U.Porto” para análise, estudo, discussão e 
propostas de políticas de implementação de medidas de conciliação 

 
£ 

Criação do “Quiosque do Bem-estar” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que permita 
o agendamento online de reunião com o Provedor do Funcionário Não Docente e não 
Investigador da U.Porto e marcação de consultas de: Nutrição, Serviço Social e Mediação 
de Conflitos e Aconselhamento para Resultados 

 
£ 

Criação do “(Re)Utiliza U.Porto” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que possibilita a 
interação online entre profissionais, no âmbito da sustentabilidade e da solidariedade, 
materializada na disponibilização gratuita de bens/produtos  

 
£ 
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Medidas de Conciliação a implementar 1(Nada prioritário) – 5 
(Extremamente prioritário) 

Criação de um “Manual de Acolhimento U.Porto” digital (inserido no portal 
Conciliação@U.Porto) transversal a todas as UO/SA 

 
£ 

Criação de uma “Bolsa de Mentores”, com vista ao acompanhamento e integração de 
profissionais da U.Porto 

 
£ 

Criação do gabinete “Serviço Social e Mediação de Conflitos” 
 

 
£ 

Criação do gabinete de “Aconselhamento para Resultados”  
£ 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições 
mais favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, 
lavandarias, espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio Domiciliário, entre outros) 

 
£ 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto  
£ 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de Flexibilização do 
Tempo de Trabalho (i.e., adequação das plataformas fixas à Conciliação) 

 
£ 

 
 
4. Para além das medidas já implementadas na UO/SA e das que estão previstas no âmbito do projeto, que 

outras medidas de Conciliação propõe que sejam implementadas no sentido de contribuir para a qualidade 
de vida dos/das trabalhadores/as? 
 

 

 
5. Outras observações 
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APÊNDICE 3 – GUIÃO DE ENTREVISTA AO DIRIGENTE DOS SERVIÇOS 
JURÍDICOS 

1. Assinale os benefícios, que na sua opinião podem decorrer da implementação do Sistema de Gestão da 
Conciliação: 

☐ Incremento da motivação e envolvimento dos trabalhadores/as com a Universidade 

☐ Incremento dos níveis de produtividade dos trabalhadores/as 

☐Incremento dos níveis de qualidade do trabalho no desempenho da função 

☐ Instrumento impulsionador da atração e retenção de talento 

☐ Melhoria ao nível da imagem e reputação externa, contribuindo para conotar a Universidade como um 
“Empregador de Referência” 

☐Outros? Quais: 

 
2. Considera que existe algum constrangimento, do ponto de vista legal, para a implementação das medidas a 

seguir apresentadas? 
 

Medidas de Conciliação a implementar Sim/Nâo 
Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal 
dos profissionais à informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação  

 
£ 

Criação do “Laboratório de Conciliação da U.Porto” para análise, estudo, 
discussão e propostas de políticas de implementação de medidas de conciliação 

 
£ 

Criação do “Quiosque do Bem-estar” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) 
que permita o agendamento online de reunião com o Provedor do Funcionário 
Não Docente e Não Investigador da U.Porto e marcação de consultas de: 
Nutrição, Serviço Social e Mediação de Conflitos e Aconselhamento para 
Resultados 

 
£ 

Criação do “(Re)Utiliza U.Porto” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que 
possibilita a interação online entre profissionais, no âmbito da sustentabilidade e 
da solidariedade, materializada na disponibilização gratuita de bens/produtos  

 
£ 

Criação de um “Manual de Acolhimento U.Porto” digital (inserido no portal 
Conciliação@U.Porto) transversal a todas as UO/SA 

 
£ 

Criação de uma “Bolsa de Mentores”, com vista ao acompanhamento e 
integração de profissionais da U.Porto 

 
£ 

Criação do gabinete “Serviço Social e Mediação de Conflitos” 
 

 
£ 

Criação do gabinete de “Aconselhamento para Resultados”  
£ 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com 
condições mais favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e 
serviços médicos, lavandarias, espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio 
Domiciliário, entre outros) 

 
£ 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto  
£ 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de 
Flexibilização do Tempo de Trabalho (i.e., adequação das plataformas fixas à 
Conciliação) 

 
£ 

 
 
 
 
3. Caso identifiquem constrangimentos legais, identificar quais? 
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4. Que expectativas tem com a implementação de um Sistema dedicado à Conciliação?  

 

 

5. Identifica alguns obstáculos à implementação do Sistema? Se sim, quais? 

 

 

 

 

 

6. Identifica potencialidades ou elementos facilitadores à implementação do Sistema? 

 

 

 

 

 

7. Outras observações 
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APÊNDICE 4 – GUIÃO DE ENTREVISTA À COMISSÃO DE 
TRABALHADORES 

1. A Comissão de Trabalhadores (CT) considera que a Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal é 
atualmente uma prioridade na Universidade do Porto?  

☐Sim 

☐Não 

2. Assinale os benefícios, que na opinião da CT podem decorrer da implementação do Sistema de Gestão da 
Conciliação: 

☐ Incremento da motivação e envolvimento dos/as trabalhadores/as com a Universidade 

☐ Incremento dos níveis de produtividade dos trabalhadores/as 

☐ Incremento dos níveis de qualidade do trabalho no desempenho da função  

☐ Instrumento impulsionador da atração e retenção de talento 

☐ Melhoria ao nível da imagem e reputação externa, contribuindo para conotar a Universidade como um 
“Empregador de Referência” 

☐Outros? Quais: 

 
3. Coloque por ordem de importância as onze medidas de Conciliação previstas para implementação através 

do projeto Conciliação4U.Porto. 
 

Medidas de Conciliação a implementar Priorizar 
todas 

Criação do Portal “Conciliação@U.Porto”, para possibilitar o acesso transversal dos profissionais à 
informação no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação  

 
£ 

Criação do “Laboratório de Conciliação da U.Porto” para análise, estudo, discussão e propostas de 
políticas de implementação de medidas de conciliação 

 
£ 

Criação do “Quiosque do Bem-estar” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que permita o 
agendamento online de reunião com o Provedor do Funcionário Não Docente e Não Investigador da 
U.Porto e marcação de consultas de: Nutrição, Serviço Social e Mediação de Conflitos e 
Aconselhamento para Resultados 

 
£ 

Criação do “(Re)Utiliza U.Porto” (inserido no portal Conciliação@U.Porto) que possibilita a interação 
online entre profissionais, no âmbito da sustentabilidade e da solidariedade, materializada na 
disponibilização gratuita de bens/produtos  

 
£ 

Criação de um “Manual de Acolhimento U.Porto” digital (inserido no portal Conciliação@U.Porto) 
transversal a todas as UO/SA 

 
£ 

Criação de uma “Bolsa de Mentores”, com vista ao acompanhamento e integração de profissionais 
da U.Porto 

 
£ 

Criação do gabinete “Serviço Social e Mediação de Conflitos” 
 

 
£ 

Criação do gabinete de “Aconselhamento para Resultados”  
£ 

Estabelecimento de protocolos com entidades prestadoras de serviços com condições mais 
favoráveis (e.g., creches, ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, lavandarias, 
espetáculos, ginásios, Centros de Dia, Apoio Domiciliário, entre outros) 

 
£ 

Criação de um Regulamento de Teletrabalho na U.Porto  
£ 

Criação, no âmbito do regime do trabalho flexível, de um regulamento de Flexibilização do Tempo 
de Trabalho (i.e., adequação das plataformas fixas à Conciliação) 

 
£ 
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4. Na opinião da Comissão de Trabalhadores consideram que existem problemas/áreas que deverão ser 
trabalhadas para se alcançarem melhorias ao nível da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal?  

 

 

5. Se sim, quais? 

 

 
6. Na opinião da Comissão de Trabalhadores identificam obstáculos que se colocam à implementação do 

Projeto Conciliação4U.Porto e do Sistema? 

 

 

 

 

 

 

7. Se sim, quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


