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DADOS SOBRE O COLABORADOR
Sexo:
Idade:
Escolaridade:
Nº de filhos em coabitação:
Idades dos filhos:

Relativamente às questões abaixo por favor assinale a resposta que mais se adequa.
Nunca
Considera que a autarquia onde trabalha é amiga das
famílias
Os quadros superiores na sua autarquia são sensíveis à
importância da conciliação entre trabalho e família
Os quadros superiores na sua autarquia são um exemplo de
comportamento de responsabilidade ao nível da conciliação
trabalho-família
Os quadros superiores são compreensivos quando os
funcionários precisam de colocar a família em primeiro lugar
Espera-se que os funcionários levem trabalho para casa após
o cumprimento do horário e tarefas
A rejeição de uma promoção ou transferência por
necessidades familiares pode afetar a carreira do funcionário
Um funcionário que beneficie de uma licença ou de uma
redução de horário por necessidades familiares é julgado
por estar menos comprometido com o trabalho
Os funcionários são encorajados a ir para casa após o
cumprimento do seu horário laboral
As decisões sobre distribuição do trabalho têm em conta a
situação pessoal/familiar do funcionário

Às vezes

Frequentemente

Sempre

Relativamente às medidas abaixo por favor assinale se estas se encontram disponíveis para os colaboradores na autarquia onde trabalha e no caso de se
encontrarem disponíveis, com que frequência beneficia das mesmas.

Regalias

Não
Disponível
Relevante para
minha família

1. Horário flexível de trabalho
2. Trabalho a tempo parcial
3. Meio-dia livre por troca de horário prolongado no resto
da semana
4. Redução de horário com contrapartida de redução
salarial
5. Licença de maternidade para além do legalmente
estabelecido
6. Licença de paternidade para além do legalmente
estabelecido
7. Licença de maternidade antes do parto para além do
legalmente estabelecido
8. Facilidade no gozo de férias seguidamente à licença
parental
9. Dispensa para amamentação de acordo com as
necessidades das progenitoras
10. Adequação de horários ao acompanhamento a filhos
com deficiência

Irrelevante para a
minha família

Disponível
Nunca Solicitei

Solicitei e foi-me concedido
Nunca

Às vezes

Frequentemente

Sempre

Regalias

Não
Disponível
Relevante para
minha família

11. Adequação de horários ao acompanhamento a filhos
até aos 12 anos de idade
12. Dispensa de trabalho noturno por motivos familiares
ou relacionados com o facto de ser trabalhadora grávida,
puérpera ou lactente
13. Dispensa em termos idênticos ao regime dos
trabalhadores estudantes
14. Autorização de ausência para cuidar de um membro da
família
15. Facilidade no gozo de férias ajustadas às necessidades
familiares
16. Permissão para abandonar o local de trabalho devido a
uma urgência familiar
17. Manutenção das regalias no trabalho após uma licença
de longa duração
18. Medidas facilitadoras da reintegração de funcionários
que estiveram de licença de longa duração
19. Possibilidade de exercer profissão a partir de casa
20. Aconselhamento profissional
21. Aconselhamento pessoal/familiar
22. Aconselhamento legal/financeiro/fiscal

Irrelevante para a
minha família

Disponível
Nunca Solicitei

Solicitei e foi-me concedido
Nunca

Às vezes

Frequentemente

Sempre

Regalias

Não
Disponível
Relevante para
minha família

23. Formação na área da família
24. Formação sobre como conciliar trabalho e família
25. Formação em gestão do tempo e do stress
27. Jardins de infância e escolas (do município ou
subsidiada)
28. Informação sobre centros de dia para idosos ou centros
para deficientes
29. Creche (do município ou subsidiada)
31. Cantina própria
32. Cantina própria de uso extensivo aos familiares

Irrelevante para a
minha família

Disponível
Nunca Solicitei

Solicitei e foi-me concedido
Nunca

Às vezes

Frequentemente

Sempre

