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AVISOS LEGAIS  

  

   

   

   

  

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do autor 

no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto conceptuais 

como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior ao da sua 

entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida com 

cautela.  

  

  

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu próprio 

trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas,  

encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção 

de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente dissertação quaisquer 

conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de propriedade industrial.
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Resumo: Este artigo procura explorar a experiência de pessoas que trabalham 

remotamente a partir de casa, no que se refere à gestão dos tempos, espaços e vivências 

(individuais e familiares) associados à relação trabalho-família, tendo sido privilegiada a 

análise dessa mesma direção. Pretendeu-se identificar as dinâmicas associadas à 

penetração do trabalho na vida familiar, conhecer as suas implicações em termos das 

perceções de bem-estar psicológico bem como as estratégias de delimitação de fronteira 

predominantemente postas em prática. A recolha de dados foi efetuada através de 

entrevistas semiestruturadas realizadas a nove pessoas, das quais sete mulheres e dois 

homens com idades compreendidas entre os 24 e 40 anos. Recorreu-se a uma análise de 

conteúdo temática através da qual se verificou que, na gestão da relação trabalho-família, 

os/as participantes fazem opções e adotam comportamentos que visam demarcar as 

fronteiras entre os dois domínios de vida no sentido da preservação de cada um, da 

minimização das intrusões e da potenciação do bem-estar pessoal. Os resultados indicam 

ainda que a organização diária da vida profissional e familiar não oferece especiais 

dificuldades aos/às participantes o que parece estar relacionado com a motivação que 

todos demonstram para praticar esta modalidade de trabalho. Deste modo, todos os 

participantes relatam experiências positivas associadas ao trabalho remoto a partir de 

casa. 

Palavras-chave: trabalho remoto; família; gestão das fronteiras; bem-estar 
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Abstract: Abstract: This paper aims to explore people's experience when working 

remotely from their homes, regarding time management, places and other individual and 

familiar experiences associated to the work-family relation. This study intended to 

identify the dinamics related to the interference of work in the family life, to understand 

its implications in terms of psychological well-being perceptions as strategies to delimit 

the boundaries that are frequently put into practice. The data collection was made through 

semi-structured interviews given to nine people, from which seven were women and two 

were men, aged 24 to 40 years old. A thematic content analysis was made, through which 

it was possible to verify that, in the work-family management, the participants make 

choices and engage in behaviours that intend to delimit boudaries between these two 

domains of their lives in order to preservate each one of them, to minimize its obstruction 

and to promote personal well-being. The results of this study indicated that the daily 

organization of the professional and familiar lives does not offer special difficulties to the 

participants, which appears to be related to their manifested motivation to remotely work 

from home. 

Key-words: remote work; family; boundaries management; well-being 
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Nos últimos anos tem sido desenvolvido um intenso esforço de investigação a fim 

de tentar compreender a temática da relação trabalho-família, e tudo o que esta envolve. 

A busca incessante de um equilíbrio entre o trabalho e a vida diária é uma preocupação 

relativamente recente. Quando o foco desta temática se direciona para trabalhadores a 

partir de casa, as investigações são praticamente inexistentes. Assim sendo, é importante 

prestar atenção ao modo como estas pessoas gerem as suas rotinas diárias e conciliam o 

seu tempo de trabalho com o tempo de não-trabalho no mesmo espaço. 

Quando se refere o termo “trabalho”, está a ser considerado o desempenho de uma 

atividade profissional formal correspondente a um emprego, seja qual for a sua natureza, 

bem como a diversidade de formas e contextos como/onde essa profissão é exercida. Em 

contraponto, o conceito oposto - “não-trabalho” - engloba muito mais para além da vida 

familiar, apesar de esta poder ser a área mais afetada pelo trabalho do indivíduo (Guest, 

2002).  

A relação trabalho-família: fronteiras e estratégias para o equilíbrio 

Ao longo do tempo, as relações entre trabalho e família têm vindo a ser alvo de 

diferentes modelos explicativos na literatura (Mendonça & Matos, 2015). 

Inicialmente surgiu a perspetiva da segmentação, que é considerada a mais antiga 

sobre a relação entre trabalho e família, defendendo que estes domínios de vida são 

separados, independentes e não se influenciam mutuamente (Lambert, 1990).  

Segundo Matias e Fontaine (2012), se trabalho e família são considerados 

domínios separados, os assuntos familiares deverão ser resolvidos na esfera familiar e os 

profissionais na esfera profissional, levando os gestores e empregadores a considerar que 

não é da sua responsabilidade a compatibilização que os trabalhadores fazem dos seus 

múltiplos papéis. De acordo com Barnett (1998), esta perspetiva tem sido considerada 

incompleta, uma vez que não contempla a análise da interface entre os domínios 

profissional e familiar.  

Em segundo lugar surge a perspetiva da compensação. Esta perspetiva defende 

que, perante condições insatisfatórias numa das esferas (familiar ou laboral), os 

indivíduos respondem com um maior envolvimento no outro contexto (Mendonça & 

Matos, 2015). Assim sendo, um indivíduo pode diminuir o seu envolvimento num 

domínio pouco satisfatório e aumentar o seu envolvimento no outro (Edwards & 

Rothbard, 2000). 
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Por último, encontra-se a perspetiva de spillover (ou interferência), sendo a que 

reúne maior consenso entre diversos investigadores e integra outros dos processos 

explicativos da relação trabalho e família, como é o exemplo da compensação. Segundo 

Greenhaus e Beutell (1985), as experiências que caracterizam o trabalho estão 

intimamente relacionadas com as experiências familiares, e vice-versa. Podemos 

distinguir entre spillover positivo e negativo. O primeiro verifica-se quando é evidente a 

promoção do papel em ambos os campos. Por outro lado, o segundo sustenta a noção de 

conflito entre o trabalho e a família e, portanto, a existência de conflito de papel 

(Grzywacz & Marks, 2000). 

De acordo com a perspetiva de tensão ou conflito de papéis, quanto maior for a 

acumulação de papéis, maiores serão os riscos de incompatibilidade entre as exigências 

associadas aos diferentes papéis e, consequentemente, mais conflitos e maior tensão serão 

experienciados (Voydaboff, 2002). Greenhaus e Beutell (1985) enunciaram três 

categorias de conflito emergentes após investigações realizadas neste domínio: o conflito 

temporal; o conflito emocional; e o conflito comportamental.  

O primeiro tipo de conflito verifica-se quando a dedicação de tempo a um papel 

consome tempo que seria necessário para servir às exigências de outro papel. Este conflito 

pode manifestar-se de duas formas distintas: as pressões de tempo associadas a um 

determinado contexto podem tornar fisicamente impossível o cumprimento das 

expectativas; ou essas mesmas pressões podem ocupar mentalmente o individuo mesmo 

quando este está fisicamente presente no contexto (Greenhaus & Beutell, 1985). 

O segundo tipo de conflito – conflito emocional – verifica-se quando um dos 

contextos do individuo começa a ser afetado pelo desgaste psicológico que este apresenta 

e que provém de um outro papel desempenhado (Nascimento, 2007). 

Por fim, o terceiro tipo de conflito – conflito comportamental – acontece quando 

o comportamento associado a um papel específico se mostra incompatível com o 

comportamento desejado para o outro papel a desempenhar e o individuo não tem 

capacidade de ajustar o seu comportamento de cada vez que transita entre contextos 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Assim sendo, o conflito entre papéis é inevitável, normal e 

esperado.  

Em contraponto, Greenhaus e Powell (2006) evidenciaram três efeitos positivos 

no que diz respeito à participação em múltiplos papéis: efeitos aditivos, efeito 

amortecedor e efeito de transferência. Os efeitos aditivos caracterizam-se pelo aumento 
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de uma satisfação global com a vida, consequência da acumulação de experiências 

positivas em cada um dos domínios que o indivíduo experimenta.  

 O efeito é amortecedor, quando a participação do indivíduo em diversas esferas 

pode protegê-lo dos efeitos negativos oriundos de uma delas. Ou seja, a existência de 

fatores de stresse na esfera familiar poderia ser diminuída, caso esta pessoa experienciasse 

situações profissionais positivas e satisfatórias. 

Por fim, o efeito da transferência realça o facto de que as experiências positivas 

vivenciadas num domínio podem ser transferidas para outro domínio, causando 

igualmente nesse papel experiências positivas.  

De modo a garantir a melhor gestão possível entre duas áreas (neste caso em 

particular casa-trabalho), os trabalhadores devem manter limites viáveis entre as funções 

domésticas e de trabalho. Segundo Clark (2000), a teoria das fronteiras surge para 

explicar de que forma os indivíduos gerem as esferas familiares e do trabalho, assim como 

as fronteiras entre elas, de modo a obter um equilíbrio. A ideia principal desta teoria é a 

de que “trabalho” e “família” constituem diferentes domínios/esferas que se influenciam 

mutuamente. Assim sendo, o conceito de “fronteira” pretende identificar as linhas de 

demarcação entre os domínios, definindo dessa forma onde cada domínio começa e acaba. 

Estas fronteiras são caracterizadas pela sua permeabilidade, flexibilidade e combinação. 

Neste contexto em específico, assume especial interesse o conhecimento das 

formas através das quais as pessoas intervêm ativamente nestes processos (Matias e 

Fontaine, 2015). Deste modo, as estratégias de conciliação são processos emergentes e 

fluidos, variáveis ao longo do ciclo de vida. Matias e Fontaine (2013; 2014) identificaram 

como principais estratégias o apoio emocional mútuo; atitudes positivas acerca dos 

múltiplos papéis; competências de gestão e planeamento; cedências profissionais; apoio 

institucional. 

Domicílios pessoal e profissional coincidentes: implicações para a gestão das áreas 

de vida e para o bem-estar individual 

Quando a atividade profissional é realizada a partir de casa, acaba por ocupar o 

mesmo espaço físico, tempo e recursos que eram inicialmente dedicados exclusivamente 

à vida familiar. Este facto pode aumentar a intromissão do trabalho na vida familiar e 

vice-versa. Duxbury e Higgins (2002, como referido em Dockery & Bawa, 2018) 

observaram que o trabalho a partir de casa pode aumentar o conflito entre o trabalho e a 
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família, uma vez que a deslocação física entre o contexto de casa e o contexto de trabalho 

serve como um amortecedor entre os dois domínios.  

Os limites casa/trabalho da maioria dos trabalhadores aproximam-se do padrão 

cultural dominante, isto é, as “cercas” físicas e mentais que separam a casa do local de 

trabalho são reforçadas pela rotina diária (Ammons & Markham, 2004). As mais simples 

rotinas acentuam a dicotomia e auxiliam na transição mental do contexto familiar para o 

domínio do trabalho (Ashforth et al, 2000), rotinas essas que estão ausentes na vida de 

trabalhadores remotos.  

Outra questão pertinente sobre este tema, relaciona-se com o facto de neste 

contexto não existirem, presencialmente, supervisores nem colegas de trabalho, que 

possam verificar o trabalho que é feito ao longo o dia. Assim, quem trabalha a partir de 

casa corre um risco mais elevado de adotar comportamentos que seriam normais e 

apropriados durante o tempo pessoal passado em casa, mas que interferem no trabalho 

(petiscar, dormir tarde, procrastinar, uso do telefone pessoal para conversas particulares, 

assistir TV, ler jornais) (Ammons & Markham, 2004).  

Apesar de ser importante para a concentração do trabalhador excluir estímulos do 

mundo exterior, este afastamento também pode prejudicar outros contactos de trabalho 

ou até mesmo pausas que iriam servir como antídotos ao tédio ou isolamento provocado 

pelo exercício do trabalho em casa (Olson, 1983). 

As evidências estão longe de ser conclusivas acerca do trabalho em casa gerar um 

efeito tipicamente promotor ou obstaculizador do funcionamento familiar. Tendo por 

base a meta-análise realizada por Gajendran e Harrsion (2007), é afirmado que o 

teletrabalho “... é provavelmente mais benéfico do que maléfico para os indivíduos”, 

sendo esta uma conclusão tirada com base na evidência de que trabalhar em casa está 

associado a uma modesta redução do conflito trabalho-família. Numa outra meta-análise, 

Mesmer-Magnus e Viswesvaran (2006) não encontraram nenhuma correlação 

significativa entre a flexibilidade do trabalho (englobando horário flexível, teletrabalho, 

partilha de trabalho) e relataram conflitos entre trabalho e família.  

Por norma, os trabalhadores que escolhem trabalhar em casa, fazem-no com o 

objetivo de reduzir conflitos de trabalho/família baseados no tempo, estando fisicamente 

presentes em casa e tendo maior flexibilidade no agendamento de trabalho. Trabalhar a 

partir de casa pode reduzir o stresse, se partirmos do princípio que o trabalhador pode 

poupar tempo em tarefas básicas do dia-a-dia. Isto possibilita que a pessoa trabalhe de 

forma mais eficiente em casa do que no escritório ou encontre maneiras de manter as suas 
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relações familiares e de trabalho simultaneamente. No entanto, o facto de realizar o 

trabalho e ter os papéis da família no mesmo lugar pode tornar-se difícil, como quando 

as exigências de atenção das crianças ou dos animais de estimação coincidem com os 

prazos de trabalho a cumprir (Ammons & Markham, 2004). 

Relação entre trabalho remoto e bem-estar individual 

E o que acontece com o indivíduo quando o trabalho passa a residir na sua própria 

casa? Apesar de ser importante entender de que maneira é realizada toda a gestão desta 

situação, não pode esquecer-se que, para além da relação com a sua família, há uma 

relação consigo mesmo que merece a atenção. 

Numa situação habitual, a casa é um local longe do local de trabalho e, 

consequentemente, longe dos problemas diários que ele comporta. Porém, quando o 

escritório está apenas a dois passos da sala, os trabalhadores poderão ter dificuldade em 

deixar a sua atividade para trás (Koch, 1998).  

Felstead e Jewson (2000) sugeriram que o excesso de trabalho pode ser controlado 

através de esforços deliberados para restringir a carga de trabalho de uma pessoa. 

Algumas pessoas que trabalham a partir de casa apontam dicas como: 1) quando as 

crianças chegam a casa da escola ou o cônjuge chega do trabalho, isso delimita o fim do 

tempo de trabalho; 2) fechar e trancar a porta do escritório de casa; 3) desligar ou silenciar 

o telemóvel usado para o trabalho; 4) trocar de roupa para marcar o fim do dia de trabalho 

(Ammons & Markham, 2004). 

Para quem trabalha num escritório, os colegas de trabalho proporcionam suporte 

profissional e reforçam papéis e identidades de trabalho. A interação com os colegas de 

trabalho oferece oportunidades para construir redes profissionais e de amizade, bem como 

o facto de existirem experiências e horários comuns, faz com que seja construída a 

solidariedade em grupo (Lauer, 1982). As pessoas que trabalham a tempo inteiro a partir 

de casa, não têm essas mesmas oportunidades. Portanto, podem sofrer com a falta de 

contactos sociais ou oportunidades de aprender com os colegas de trabalho – podendo 

levar a sentimentos de isolamento.  

Em resposta a esta possível consequência para quem trabalha a partir de casa, 

Felstead e Jewson (2000) relataram que os trabalhadores domiciliares britânicos fazem 

deliberadamente intervalos no trabalho ou procuram interações com os clientes, amigos 

ou familiares para aliviar o sentimento de isolamento. São igualmente sugeridas algumas 
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estratégias adicionais para promover o contacto com o mundo exterior, como por 

exemplo: 1) envolvimento em atividades comunitárias; 2) execução de tarefas 

domésticas; 3) adoção de um animal de estimação; 4) exercício físico fora de casa; 5) 

conhecer outros trabalhadores que exerçam a sua profissão nas mesmas circunstâncias 

(Ammons & Markham, 2004). 

Mazzei Nogueira, A e Campos Patini, A. (2012) referem que a possibilidade de 

trabalhar de forma remota, inclusive a partir da própria casa, permite a redução do stresse 

oriundo das políticas do escritório quanto ao vestuário, ao horário de entrada e saída, ao 

trânsito nas horas de maior afluência e ainda às pressões pessoais dos chefes. 

Uma vez que o foco principal da maioria dos estudos se foca na articulação 

trabalho-família, independentemente da modalidade de trabalho, este estudo pretende 

compreender como é feita essa gestão na vida de trabalhadores que exercem a sua 

atividade profissional a partir do seu próprio domicílio. Deste modo, espera-se 

acrescentar à literatura já existente sobre a relação trabalho-família, alguns indicadores 

relativamente a possíveis variações que essa modalidade de trabalho em específico – o 

trabalho remoto – poderá introduzir nas dinâmicas interpapel e nas vivências subjetivas 

dessas dinâmicas. Além disto, a situação mundial atual (devido à pandemia de COVID-

19) veio também aumentar a relevância e o interesse por esta temática, uma vez que o 

trabalho remoto foi adotado (ainda que involuntariamente) por uma elevada percentagem 

de indivíduos nos últimos meses. 

Ao longo do presente estudo, o principal objetivo é explorar a relação trabalho-família 

e respetivas implicações, relativamente a indivíduos que trabalham a partir de casa. Assim 

sendo, é esperado (1) descrever de que forma estes profissionais se relacionam com o 

trabalho e com a família e gerem a articulação entre os dois domínios de vida; (2) 

compreender se e de que modo são, quotidianamente, reforçadas e/ou diluídas as 

fronteiras entre o espaço/tempo de trabalho e espaço/tempo de família; (3) apurar qual o 

impacto resultante do trabalho a partir de casa na dinâmica familiar bem como (4) 

determinar a influência destas dinâmicas no bem-estar individual; (5) perceber o modo 

como, globalmente, esses profissionais se posicionam face ao trabalho a partir de casa. 
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1. Método 

 

1.1.Participantes 

O recrutamento dos participantes deste estudo foi efetuado através do método de “bola 

de neve” iniciado através do contacto com um/a participante (Anexo 1), encontrado/a 

através de uma pesquisa na Internet, que voluntariamente facultou uma listagem da qual 

constavam os demais. A constituição do grupo foi, assim, realizada por conveniência 

dadas as dificuldades de acesso a esta população. Assim sendo, as pessoas participantes 

nesta pesquisa foram selecionadas pela facilidade de contacto, ainda que tivessem sido 

definidos alguns critérios de colaboração como: (1) trabalhar remotamente a partir de 

casa; (2) de preferência, a coabitar com familiares. 

Todas as pessoas que participaram neste estudo são de nacionalidade portuguesa, e 

trabalham remotamente a tempo integral, ainda que não o façam desde sempre: o tempo 

de experiência nesta modalidade de trabalho varia entre três e oito anos (M=4.8; DP=1.9). 

Dos participantes que têm filhos (n=5), verificou-se que estes últimos possuem idades 

compreendidas entre os cinco meses e os sete anos (M=3.0; DP=2.2). Para além disso, 

os/as participantes dedicam entre quatro e nove horas diárias ao exercício laboral (M=6.6; 

DP=1.4) e entre três e oito horas a atividades em família (M=5.3; DP= 1.7). 

O grupo de participantes é constituído por um total de nove pessoas, com idades 

compreendidas entre os 24 e 40 anos (M=32.7; DP=4.3), sendo que 22% são do sexo 

masculino e 78% do sexo feminino. Em acréscimo, 22% dos/as participantes moram 

sozinhos/as, 22% moram apenas com o/a cônjuge e 56% moram com o/a cônjuge e os/as 

filhos/as. Relativamente à escolaridade 56% dos/as participantes possui formação 

superior (cf. Tabela com dados sociodemográficos – Anexo 2). 

Ademais, importa referir que 55,6% dos participantes refere trabalhar a maior parte 

do tempo a partir de casa, 22,2% revelam trabalhar metade do tempo em casa e metade 

fora de casa e, por último, 22,2% referem trabalhar sempre a partir de casa. 
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1.2.Instrumentos 

A recolha de dados foi efetuada através de entrevista semiestruturada, tendo sido 

construído um guião propositadamente para esse efeito. Foi tomada a decisão de realizar 

entrevistas semiestruturadas individuais, uma vez que propiciam uma maior captação dos 

detalhes inerentes ao objeto de investigação, o que se mostrava de interesse num estudo 

de cunho exploratório.   

Na estruturação do guião foram considerados os seguintes parâmetros: (1) relação pessoal 

com o trabalho remoto; (2) resposta da família ao trabalho remoto; (3) relação trabalho-

família; (4) estratégias utilizadas na gestão dos tempos e espaços do trabalho no contexto 

físico da família; (5) implicações para a vida familiar e para o bem-estar individual; (6) 

posicionamento geral face ao trabalho remoto. Foram elencadas, em relação a cada um 

dos parâmetros, as questões essenciais a colocar aos participantes. De forma a 

compreender a relação com o trabalho remoto, os participantes foram questionados sobre 

a motivação para o trabalho remoto. Relativamente à resposta da família ao trabalho 

remoto, procurou-se perceber como é que a opção de trabalhar remotamente a partir de 

casa foi encarada pelos elementos da família em coabitação. De modo a conhecer as 

estratégias de gestão dos tempos e espaços do trabalho a partir de casa, foram colocadas 

questões relacionadas com a organização da rotina diária, com as estratégias adotadas na 

delimitação das duas áreas de vida e com as dificuldades associadas. Sobre as implicações 

para a vida familiar e para o bem-estar individual, tentou-se perceber, do ponto de vista 

dos/as participantes, em que medida o trabalho remoto interfere positiva e/ou 

negativamente na qualidade das vivências familiares o e no bem-estar individual. Por fim, 

e relativamente ao posicionamento geral face ao trabalho remoto, foram colocadas as 

seguintes questões: “O que diria a alguém que estivesse hesitante em adotar esta 

modalidade de trabalho?”; “De que forma defenderia esta modalidade de trabalho perante 

um empregador que rejeitasse essa possibilidade?”; “O que é que o/a poderia fazer 

ponderar abandonar o trabalho a partir de casa?” 
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1.3. Procedimento 

Após ter sido identificado/a e contactado o/a primeiro/a participante, este/a facultou uma 

lista de contactos possíveis para a participação no presente estudo. Após a obtenção destas 

informações, foi enviado um e-mail para cada um/a dos/as potenciais participantes no 

qual foi explicado o objetivo do estudo e formulado o convite de participação. Nas 

situações em que o convite foi aceite, foi enviado, através da plataforma Google Forms, 

um formulário de consentimento informado e um questionário breve de recolha de dados 

sociodemográficos (Anexo 3). 

As nove entrevistas foram agendadas antecipadamente de acordo com a 

disponibilidade dos/as participantes. Posteriormente ao agendamento, foi disponibilizado 

um formulário destinado ao consentimento informado descrevendo tudo o que a 

investigação implicava. Após a obtenção do consentimento livre e informado, realizaram-

se as entrevistas. Todas as entrevistas foram realizadas a partir das residências dos 

intervenientes, via Skype. Ocorreram no decorrer do mês de novembro de 2019 e tiveram 

uma duração média de 25 minutos. Todos os cuidados éticos foram considerados (Anexo 

4). 

Os dados recolhidos foram submetidos a Análise Temática Qualitativa (Braun & 

Clarke, 2006). Quanto ao corpus da análise, este é constituído pelas transcrições das 

entrevistas. É de referir que a unidade de registo adotada foi o tema, e a unidade de 

contexto foram as entrevistas. Uma vez reunidos os dados, procedeu-se a uma leitura 

flutuante com o propósito de familiarização com os documentos e de retirada das 

primeiras impressões, ou seja, apreensão e organização de aspetos essenciais para as fases 

posteriores da análise.   

Assim, importa ressalvar que emergiu um sistema de codificação misto, uma vez 

integradas categorias dedutivas, resultantes da revisão de literatura, e categorias 

indutivas, emergentes do material empírico recolhido (Brandão, 2010).  

No que respeita ao sistema de categorias final, este é composto por quatro 

categorias de primeiro nível, nove de segundo nível e oito de terceiro nível. Os dados 

sociodemográficos foram sujeitos a uma análise estatística descritiva tendo em vista a 

caracterização dos/as participantes. 
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2. Resultados 

O primeiro aspeto saliente da relação com o trabalho remoto que se procurou explorar 

prende-se com as motivações dos participantes para adotar esta modalidade de trabalho. 

A maioria dos/as participantes referiu como principais motivações para o início da 

atividade remota a valorização da família e o desejo de maior liberdade no exercício 

profissional. Por exemplo, M7 referiu: “(…) a relação com a minha família foi a principal 

causa que me fez adotar esta modalidade de trabalho. Quis estar mais perto e passar mais 

tempo com a minha família (…)” e H5 referiu que: “(…) não tinha liberdade de escolha 

dos meus próprios horários (…) o trânsito (…)”. 

Apesar de o posicionamento dos participantes face ao trabalho remoto ter sido 

abordado em último lugar no guião da entrevista, faz sentido perceber desde o início desta 

análise este posicionamento. Nesse sentido, foram exploradas as representações e 

opiniões pessoais dos/as participantes face a esta modalidade laboral tendo-se procurado 

perceber o que poderia levá-los a prescindir da mesma. Apesar de a maioria dos 

participantes salientar que trabalhar a partir de casa exige um certo tipo de perfil, - 

“Trabalhar remotamente pode ser a solução para muitos, mas também pode ser o 

problema para muitos outros” (H5) - , os participantes demonstraram-se um pouco 

pensativos quando questionados sobre os motivos que os pudessem levar ao abandono do 

trabalho remoto. Em defesa desta modalidade, M2 refere: “Não traz desvantagens para 

uma empresa (…) dá aquele equilíbrio ao trabalhador, e ele fica muito mais motivado 

(…) conseguimos estar com os nossos (…) ter tempo para os nossos filhos”. Como 

possíveis razões para o abandono do trabalho remoto, e o regresso ao modelo tradicional 

de trabalho são apontados fatores como o isolamento social, saúde ou monetário. Neste 

sentido, M6 referiu: “Acho que não é para toda a gente (…) é muito solitário e às vezes 

ficamos um bocado isolados” e ainda, H5 defendeu que: “O que me poderia fazer recuar 

para um estilo de vida antigo, só se fosse alguma coisa relacionada com a saúde ou o 

dinheiro”. 

Ainda no campo do posicionamento dos participantes face a esta modalidade de 

trabalho, foi possível observar o modo como estes a defenderiam perante uma empresa. 

Neste sentido, verificou-se que apenas são apontadas vantagens (e nunca desvantagens) 

para as empresas. Por exemplo, H3 refere que “(…) então para as empresas são apenas 

vantagens, quando o funcionário começa o seu dia de trabalho completamente disponível, 
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sem ter passado duas horas no trânsito (…) poder estar sempre perto da sua família e das 

pessoas importantes, faz com que essa pessoa esteja bem e feliz em todos os campos da 

sua vida, incluindo no trabalho”. 

Relativamente à resposta da família, foi possível observar que a primeira reação, a da 

família de origem, a essa opção terá sido de estranheza ou mesmo negativa, e fazendo 

referência aos progenitores dos participantes, por exemplo, falamos de uma geração com 

outras ideologias. Neste seguimento, M1 refere: “Eles ficaram muito reticentes (…) 

pensavam que eu tinha perdido a cabeça”, e M6 menciona que: “(…) na altura não 

perceberam muito bem que trabalho é que eu desenvolvia, aliás, a minha mãe ainda não 

percebe muito bem”.   

Tendo em conta as diferentes configurações familiares dos participantes, mostra-se 

relevante analisar a posição da família e as mudanças sentidas aquando do início da 

atividade remota de forma contextual, isto é, tendo em conta os casos de participantes que 

vivem sozinhos/as ou com os/as cônjuges e/ou com filhos/as.  

Na primeira situação, não foram relatadas implicações significativas da adoção do 

modelo de trabalho remoto a nível familiar. Na segunda situação (participantes que 

moram apenas com o cônjuge) foi possível verificar que, apesar das diferenças, em todos 

os casos existiu um esforço bem-sucedido de acomodação como é descrito por M1: “(…) 

nós passávamos muito mais tempo de casal antes (…) nós agora passamos menos tempo 

em casa, porque quando estamos juntos é quando saímos de casa ou fazemos férias”. A 

existência de filhos aparece como o fator mais influente no que se refere à relação 

trabalho- família. De um modo geral observa-se que passa a haver mais tempo, 

predisposição e disponibilidade mental para a família quando o trabalho é feito 

remotamente. Por exemplo, M1 referiu: “Podes criar a tua adaptabilidade (…) no fim do 

dia existe espaço mental e descanso, porque usufruiu daquele tempo durante o dia para 

fazer algo que gosta, trabalhou em algo que a motiva e está feliz para a família no final 

do dia.”, a par disso, M2 disse: “(…) estar presente para o meu filho (…) estou muito 

mais calma, tenho muito mais tempo para a casa também”. 

Para os participantes que coabitam com a família, é possível concluir que estes 

organizam o dia de trabalho em função da sua família, como referido por  M1: “(…) eu 

fecho o meu período de trabalho mesmo no tempo em que ele [marido] chega a casa (…) 
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já sabemos que a partir das 18h temos aquele tempo para nós” e M9: “(…) a partir dessa 

hora tento não trabalhar (…) se tiver alguma coisa a resolver ainda naquele dia, tento que 

seja depois do jantar e depois de eles [filhos] irem para a cama”. 

O cumprimento de horários previamente estabelecidos, o uso de aplicações de gestão 

de tempo e ainda o trabalhar exclusivamente quando se encontram sozinhos em casa, 

constituem as principais estratégias que os/as participantes tendem a privilegiar na 

segmentação dos tempos de trabalho e de não trabalho. Neste sentido, H3 refere: “(…) 

temos aplicações, softwares que permitem contar o tempo que estamos alocados a cada 

tarefa, para saber se também não exageramos (…)”, M8 defende: “Essencialmente definir 

um horário de trabalho (…)” e ainda, M9 menciona que: “(…) tento não trabalhar quando 

eles [filhos] estão em casa (…)”.  

Em relação à gestão de espaços, verifica-se que as práticas se dividem entre: (1) ter 

espaços reservados em casa para atividades ligadas ao trabalho; (2) optar por trabalhar 

fora de casa, em espaços destinados a esse efeito ou outros em que se sintam confortáveis 

para tal. Por exemplo, é referido por H3: (…) eu tenho a minha casa dividida por espaços 

de produtividade (…) tu escolhes onde és mais produtivo e onde te sentes melhor a 

trabalhar”, enquanto que M6 refere: “Separar a casa do trabalho (…) tento ao máximo 

sair de casa para não me distrair”. 

As implicações do trabalho remoto no bem-estar individual, foram avaliadas através da 

identificação de situações relacionadas com o trabalho remoto que pudessem contribuir 

para o bem-estar físico e mental dos participantes, mas também de situações relacionadas 

com o trabalho remoto que pudesse contribuir para o mal-estar físico e mental dos 

participantes. A análise do discurso dos participantes permite verificar que, nesse 

balanço, há um predomínio de referências a fatores promotores do bem-estar.  São 

destacados aspetos como a possibilidade de manutenção de um estilo de vida mais 

saudável, a diminuição drástica de níveis de ansiedade e ainda um maior equilíbrio entre 

a vida profissional e não profissional pessoal. Por exemplo, foi referido por M1: “Desde 

que eu trabalho desta forma, eu estou muito mais saudável. (…) o facto de teres espaço 

mental para usufruir daquilo que queres na tua vida (…) estou feliz mentalmente e não 

estou stressada.”.  A solidão e o aumento da responsabilidade surgem como os potenciais 

desencadeadores de mal-estar: “A responsabilidade que isto acarreta (…) porque é uma 
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carga em cima de nós.” (M2); “Por ser muito solitário (…) eu passo o dia literalmente 

sozinha em casa” (M9). 

 

3. Discussão 

Tal como os resultados demonstram, não existe uma forma única de se conciliar o 

exercício do trabalho remoto com a vida individual/familiar. São várias as estratégias 

adotadas – tendo sempre por base a individualidade de cada pessoa. 

Ainda assim, num primeiro momento, e ao tentar compreender-se de que forma estes 

profissionais relacionam o exercício da sua profissão com a família e de que forma 

articulam estes dois domínios, verificou-se que a maioria prioriza a família, ou seja, 

subordinam a dedicação ao trabalho, ao bem-estar e à qualidade de tempo passado com a 

família. Os/as participantes defendem que com as estratégias certas é possível alcançar 

equilíbrios na gestão das duas áreas de vida. Contudo, e tal como defendido por 

Greenhaus e Beutell (1985), as experiências que caracterizam o trabalho estão 

intimamente relacionadas com as experiências familiares, e vice-versa, e nesse sentido é 

impossível separar ambos os domínios, tal como foi evidenciado pelos participantes deste 

estudo, ao referir que organizam o seu dia de trabalho em função dos seus filhos, por 

exemplo. 

Foi evidenciado, como uma vantagem para a vida familiar, o facto de trabalhar 

remotamente auxiliar numa maior disposição/disponibilidade mental no final do dia. Ou 

seja, os/as participantes revelam que conseguem chegar ao fim do dia de trabalho mais 

felizes, mais disponíveis para as suas famílias e com mais energia para passar tempo de 

qualidade com os seus. Dos efeitos evidenciados por Greenhaus e Powell (2006) 

relativamente à participação em múltiplos papéis, parece encontrar-se aqui uma expressão 

dos efeitos aditivos, uma vez que estes se caracterizam pelo aumento de uma satisfação 

global com a vida, em consequência da acumulação de experiências positivas em cada 

um dos domínios que o indivíduo experimenta. Neste sentido, uma pessoa que participa 

em mais do que um domínio e se mostra satisfeita com os seus múltiplos papéis, tende a 

experimentar índices de bem-estar mais elevados comparativamente a pessoas que 

participam num único domínio ou estão insatisfeitas com algum dos papéis que 

desempenham (Greenhaus e Powell, 2006). 



 

16  

Para além da exploração desta relação, também foi possível compreender de que 

forma os trabalhadores remotos gerem os espaços/tempos de trabalho e família no mesmo 

contexto físico. As principais estratégias apontadas pelos participantes passam pelo 

cumprimento de horários previamente estabelecidos, o recurso ao isolamento dentro de 

casa, definição de espaços específicos para o exercício laboral e ainda a possibilidade 

deste mesmo exercício ser realizado fora de casa. Estes exemplos, referidos pelos 

participantes, evidenciam esforços no sentido da gestão das fronteiras de modo a 

maximizar o equilíbrio entre a esfera familiar e laboral (Clark, 2000). 

O impacto que existiu na família dos participantes, aquando do início do seu 

exercício laboral remoto foi variável, tendo dependido da composição do agregado 

familiar à data. De uma forma geral, os/as participantes com filhos/as tendem a enfatizar 

mais as vantagens do trabalho remoto considerando a maior flexibilidade que oferece à 

dinâmica familiar em termos de interação e prestação de cuidados, bem como o facto de 

estarem mais dispostos e com mais paciência para a esfera familiar no final do dia. Neste 

sentido, e tendo por base os efeitos aditivos evidenciados por Greenhaus e Powell (2006), 

existe um aumento da satisfação global com a vida, consequência da acumulação de 

experiências positivas em cada um dos domínios que o indivíduo experimenta. Assim 

sendo, uma pessoa que participa em mais do que um domínio e se mostra satisfeita com 

os seus múltiplos papéis, tende a experimentar índices de bem-estar mais elevados. 

Por outro lado, os participantes que ainda coabitavam com os pais aquando do início da 

sua atividade laboral remota referem que lhes foi mais difícil aceitar esta modalidade. Isto 

aconteceu, uma vez que as gerações mais antigas não estão habituadas a associar o 

exercício do trabalho ao espaço de casa. Ademais, na maioria das vezes o trabalho remoto 

não é palpável, pelo que se torna mais difícil de ver o trabalho feito.  

Como é sabido, um dos grandes focos deste estudo foi o bem-estar individual do 

trabalhador remoto. Assim sendo, foi possível compreender que esta modalidade de 

trabalho foi percecionada como fonte de mais saúde para os seus praticantes – na medida 

em que foram relatadas descidas drásticas nos níveis de ansiedade e stresse. Neste 

seguimento, também percecionaram maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

– uma vez que são os próprios que controlam ambos os domínios no seu todo. Estas 

perceções estão em linha com a posição de Gajendran e Harrsion (2007), segundo os 

quais o teletrabalho “... é provavelmente mais benéfico do que maléfico para os 
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indivíduos”, sendo esta uma conclusão tirada com base na evidência de que trabalhar em 

casa está associado a uma modesta redução do conflito trabalho-família. Para além disso, 

Nogueira e Patini (2012) referem que a possibilidade de trabalhar de forma remota, 

inclusive a partir da própria casa, permite a redução do stresse oriundo das normas do 

local de trabalho no que se refere ao vestuário, ao horário de entrada e saída, à sujeição 

ao trânsito nas horas de maior afluência e ainda às pressões pessoais dos chefes.  

Em contrapartida, também foi possível identificar alguns fatores associados a mal-

estar, de entre os quais a solidão (uma vez que trabalham sozinhos, a partir de casa) e o 

aumento de responsabilidade (associado ao facto de serem os próprios a controlar/gerir o 

seu próprio tempo e trabalho). Neste contexto em específico, Felstead e Jewson (2000) 

relataram que os trabalhadores domiciliares fazem deliberadamente intervalos no trabalho 

ou procuram interações com os clientes, amigos ou familiares para aliviar o sentimento 

de isolamento. 

Não obstante, os aspetos negativos que os/as participantes reconhecem presentes no 

trabalho remoto e a representação de que nem todas as pessoas se adaptariam a este modo 

de trabalhar, todos os/as participantes revelam uma forte adesão a esta modalidade de 

trabalho revelando alguma dificuldade em pensar no que poderia levá-los/as a regressar 

ou enveredar por outro registo profissional. Contudo, verificamos que nas últimas 

semanas várias pessoas foram obrigadas a adotar esta modalidade de trabalho, face à 

pandemia de Covid-19 que assolou o mundo.  

Neste sentido, é possível que a opinião da população em geral face ao trabalho remoto 

seja negativa, uma vez que neste momento estão obrigados a praticá-la e não a fazê-lo de 

livre vontade. Oliveira (2020) refere que devido ao isolamento social, neste momento,  as 

casas de cada pessoa são também “lugares-dentro-de-outros-lugares”, onde as novas 

formas e funções de trabalho remoto vão ter que “dividir espaço e tempo” com o cuidado 

e as tarefas domésticas (ampliadas pelo tempo de permanência da família em casa e que 

agora se somam às novas exigências de higienização e prevenção à contaminação por 

Covid-19). 

Esta experiência está longe de representar um quadro típico de trabalho remoto, mas vai 

acelerar uma realidade que mais cedo ou mais tarde acabaria por acontecer – a 

massificação do teletrabalho (Bragança & Empis, 2020). O estudo “Remote Work em 
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Portugal”, da JLL, revela que, até à atual pandemia, 66% dos profissionais portugueses 

não tinha experiência de trabalho remoto. De acordo com este inquérito – que reuniu 

contributos de cerca de 1100 profissionais –, 95% dos profissionais considera que, após 

o desconfinamento, o melhor é passar a trabalhar a partir de casa pelo menos um dia por 

semana. Apesar da forma abrupta como o teletrabalho teve que ser implementado, 

também as empresas estavam preparadas. É isso que afirma 86% dos inquiridos, 

reconhecendo que as suas empresas se adaptaram totalmente ao teletrabalho. A 

capacidade tecnológica e digital de que as empresas já dispunham, disponibilizando 

ferramentas eficazes de trabalho remoto e colaboração em equipa foi identificada como 

determinante. 

 

4. Conclusão 

A escolha do tema da presente investigação surgiu do interesse em compreender de 

que forma os trabalhadores remotos organizam a sua vida profissional e familiar, quando 

as atividades laborais são desempenhadas quotidianamente no mesmo espaço físico onde 

se processam as interações com a família. 

O presente estudo teve como o principal objetivo explorar a experiência de pessoas 

que trabalham remotamente a partir de casa, no que se refere à gestão dos tempos, espaços 

e vivências (individuais e familiares) associados à relação trabalho-família. Os resultados 

encontrados permitem concluir que não existe uma fórmula única para a gestão destes 

dois domínios, apesar de existirem traços comuns apontados entre os/as vários/as 

participantes – como estratégias de gestão de tempos e espaços. As fronteiras entre ambos 

os domínios, ainda que sob ameaça de diluição, são demarcadas diariamente através de 

esforços intencionais dos trabalhadores nesse sentido. Foi também possível concluir que, 

de uma forma geral, o impacto na família (resultante do facto de se trabalhar remotamente 

a partir do domicílio familiar) é percecionado como positivo. Na mesma linha, e embora 

esse não fosse um objetivo explícito da investigação, também se verificou que os/as 

participantes reconhecem o efeito recíproco trabalho-família uma vez que no seu discurso 

estão presentes duas ideias relacionadas: a de que a opção de começar a trabalhar a partir 

de casa foi tomada tendo por base a escolha de um exercício profissional pelo qual se tem 

apreço e a de que se a pessoa está realizada num domínio, automaticamente se sente feliz 
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no segundo. Para além deste motivo, também a existência de filhos contribuiu para a 

tomada de decisão de iniciar esta modalidade remota. Assim sendo, para os participantes 

ambos os domínios beneficiam da circunstância de um espaço partilhado. 

Todos/as os/as participantes revelaram, ainda, efeitos positivos do trabalho a partir de 

casa nos seus níveis pessoais de bem-estar. Com efeito, a julgar pelos resultados 

encontrados, trabalhar remotamente parece contribuir para potenciar o equilíbrio entre a 

vida pessoal/familiar e profissional graças à possibilidade que oferece às pessoas de 

exercerem um maior controlo pessoal sobre ambos os domínios. De resto, importa 

salientar que todos/as os/as participantes recomendam este tipo de trabalho a terceiros, na 

medida em que as vantagens que dele advém são inúmeras, e em muito maior número 

comparativamente às desvantagens.  

Admite-se, no entanto, que esta elevada satisfação com a experiência de trabalho a 

partir de casa possa resultar do facto de os/as participantes terem tido a possibilidade de 

avaliarem e mobilizarem os seus recursos (pessoais e sociais) antes de terem transitado, 

por opção, para esta modalidade de trabalho e/ou já se terem adaptado totalmente aos 

desafios que ela acarreta (repare-se que o tempo mínimo de trabalho remoto dos 

participantes é de três anos). Poderá questionar-se se, noutras circunstâncias, 

nomeadamente, quando obrigadas (subitamente ou não) à adoção do teletrabalho, as 

pessoas manifestarão tão consistente e expressivamente este agrado.  

De resto, esta poderá ser uma via interessante para a investigação futura: 

compreender, longitudinalmente, o processo de transição e de adaptação ao teletrabalho 

em função de variáveis ligadas à pessoa (e.g., perceção de autoeficácia), à atividade 

profissional (e.g., identificação pessoal com o papel profissional e natureza da atividade 

profissional) e às características (estruturais e funcionais) do sistema familiar bem como 

ao tipo de transição (voluntária ou não voluntária).   

A continuidade de esforços de investigação sobre este tema mostra-se, por isso, muito 

relevante na medida em que apesar de haver vários estudos que incidem na relação 

trabalho-família, considera-se que existe uma lacuna na literatura a esse nível quando se 

trata da caracterização da experiência de pessoas que trabalham a partir de casa. Para além 

disso, a maior parte dos estudos existentes na literatura acerca deste tema (trabalho 

remoto) procuram compreender e explorar os desafios e experiências negativas 
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associadas a esta modalidade. Apesar de modestos - porque algo limitados na sua 

profundidade bem como na dimensão e representatividade do grupo de participantes1 -, 

os resultados do presente estudo parecem sinalizar a presença de um viés nesses enfoques 

da investigação já que apontam para uma visão mais otimista do teletrabalho do que a 

que tem vindo a ser iluminada pela literatura. Seja como for, também não se pode excluir 

a possibilidade de o viés se situar neste estudo e derivar das características das pessoas 

que nele participaram e que, por integrarem uma rede social específica, podem ter entre 

si como afinidade (entre outras) o facto de serem adeptos de teletrabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Considera-se reduzido o número de participantes – fruto da dificuldade em aceder a esta população 

em específico. Também o facto de as entrevistas terem sido realizadas à distância, cumprindo os critérios 

de brevidade recomendados em relação à duração deste tipo de comunicação, não permitiu a criação de um 

contexto de contacto interpessoal favorável a uma maior exploração e aprofundamento da experiência dos 

participantes. Ainda assim foi possível retirar conclusões consistentes relativamente aos objetivos a que 

este estudo se propôs. 
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Anexos 

Anexo 1 – Pedido de colaboração 
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Anexo 2 – Dados Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Uma doula é alguém que compreende a fisiologia do nascimento e presta apoio emocional e informativo, baseado 
em evidências científicas (sempre que possível), a outras pessoas durante a gravidez, parto, pós-parto, ou em 
outras situações como na amamentação, pré-conceção ou perda gestacional. 

          

Idade 

 

Estado Civil 

 

Composição 

Agregado 

Familiar 

 

Área de 

Formação 

 

Experiência 

em trabalho 

remoto 

 

Profissão 

M1 28 Casada Marido Marketing Digital 5 anos Freelancer 

M2 

 

40 Solteira Companheiro e 

dois filhos 

12º ano 4 anos Assistente 

administrativa 

H3 

 

33 Solteiro Próprio Ciências e 

Tecnologias 

3 anos CEO  

M4 

 

24 Solteira Pai e filha Curso de Doulas 3 anos Doula2 

H5 

 

36 Casado Esposa Comunicação 

Multimédia 

8 anos Engagement 

Specialist 

M6 

 

32 Casada Marido e filho Marketing 4 anos Gestora de Redes 

Sociais 

M7 

 

32 Casada Marido e dois 

filhos 

Enfermagem 2 anos Assistente Virtual 

M8 

 

35 Divorciada Própria Sociologia 2 anos Promotora de 

conteúdo online 

M9 

 

34 Solteira Companheiro e 

três filhos 

Arquitetura 8 anos 

 

Criadora/Gestora de 

conteúdos  

digitais 
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Anexo 3 – Consentimento informado e formulário de dados sociodemográficos 

 

Investigação sobre trabalho remoto 

 

Declaração de consentimento informado  

 

Investigação de Mestrado Integrado em Psicologia 

 

O presente estudo está a ser realizado no âmbito da dissertação de mestrado de Filipa 

Pinto, estudante finalista do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, sob orientação da 

professora Inês Nascimento. Esta investigação tem como objetivo explorar a relação 

trabalho-família e respetivas implicações no bem-estar individual, no caso de pessoas que 

trabalham a partir de casa. 

A recolha de dados será feita através da realização de uma entrevista semiestruturada a 

ser realizada num local e momento à escolha do/a participante, com uma duração prevista 

de cerca de 30 minutos, que será audiogravada por uma questão de facilitação da análise 

da informação obtida. Esta gravação será destruída após a transcrição das informações 

nela contidas. No texto resultante das transcrições, não haverá nenhuma informação 

identificativa do/a participante nem nenhum dado que possa permitir a sua identificação. 

A participação no estudo não envolve qualquer custo ou risco para o/a participante, e é 

voluntária, sendo que o/a participante dispõe da possibilidade de desistir a qualquer 

momento, sem quaisquer consequências para si. 

Todos os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para o presente estudo (e 

divulgação do mesmo em publicações e eventos científicos), com a garantia de total 

confidencialidade e anonimato. 

Agradeço, desde já, a sua disponibilidade para participar nesta investigação e mantenho-

me à sua disposição para responder a qualquer questão ou dúvida. 

 

A estudante/investigadora, 

Filipa Pinto – up201505328@fpce.up.pt 

*Obrigatório 

mailto:up201505328@fpce.up.pt
mailto:up201505328@fpce.up.pt
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1. Consentimento Informado * 

 

Declaro que aceito participar voluntariamente na investigação que me foi apresentada e 

acerca da qual estou inteiramente esclarecido/a. Estou disposto/a a colaborar nessa 

investigação através da participação numa entrevista. Tenho conhecimento de que será 

salvaguardada a confidencialidade dos dados recolhidos e o anonimato dos/as 

participantes e de que posso desistir a qualquer momento. Sei quais os fins e usos que 

virão a ser feitos dos dados pessoais que faculte. Mais acrescento que fui informado/a 

acerca da necessidade de gravação áudio da entrevista, a qual autorizo. 

 

2. Sexo * 

Feminino 

Masculino 

 

3.  Idade * 

 

4. Estado Civil * 

 

5. Composição do agregado familiar * 

 

5.1. Caso tenha filhos, indique o número e idade dos filhos. 

 

6.Tem adultos a seu cargo? Se sim, qual o grau de parentesco? * 

 

7. Formação/Curso(s) concluído(s) * 

 

8. Qual é a sua profissão atual? * 

Por favor indique qual e faça uma descrição breve das principais atividades que 

desenvolve profissionalmente. Procure ainda indicar quais os principais meios que utiliza 

no seu trabalho (e.g., telefone, computador, WEB,…). 
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9. Locais de trabalho * 

Sempre a partir de casa 

A maior parte do tempo a partir de casa 

Metade do tempo em casa e metade do tempo fora de casa  

Mais tempo fora de casa do que em casa 

Outra: 

 

10. Locais de trabalho dentro de casa * 

Escritório e/ou espaço reservado 

Outra:      

 

11. Regime de trabalho * 

Trabalho por conta de outrem  

Trabalhador independente  

Empresário 

Outra: 

 

 

12. Distribuição do tempo semanal * 

Por favor indique em horas: Tempo dedicado ao Trabalho; Tempo dedicado à Família; 

Tempo dedicado a si próprio/a (incluindo lazer); Tempo dedicado ao descanso e sono. 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! Encontramo-nos na nossa entrevista. 

 

Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms
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Anexo 4 – Considerações e cuidados éticos 

Cada indivíduo teve a liberdade de decidir participar ou não neste estudo, bem como de 

interromper a sua colaboração a qualquer altura que entendesse.  

Todas as informações pessoais recolhidas foram exclusivamente do conhecimento da 

equipa de investigação (estudante e professora orientadora) e foram objeto de análise no 

âmbito deste estudo podendo ser divulgadas em publicações e/ou eventos científicos 

relevantes.  

Não foram recolhidos dados desnecessários ou que pudessem permitir a identificação 

dos participantes, estando assim assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados 

pessoais que foram facultados.  

A recolha de dados foi realizada consoante a disponibilidade e conveniência dos 

participantes, de modo a diminuir o transtorno decorrente da colaboração na situação de 

entrevista.  

Os dados foram recolhidos através de entrevistas, sendo que o áudio destas foi gravado 

com a prévia autorização dos participantes. Foi ainda fornecido aos participantes um 

formulário de consentimento informado explicitando todos os aspetos supramencionados.


