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Salários e condições laborais na 

assistência social: WICARE 
 

 

O WICARE visa melhorar a informação dos sindicatos sobre salários e condições laborais no setor dos 

serviços sociais em toda a Europa. É uma iniciativa conjunta da FSESP, de dois institutos de investigação (o 

AIAS da Universidade de Amesterdão e o CELSI em Bratislava) e da Fundação WageIndicator. O projeto 

decorre entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014 e é apoiado pela Comissão Europeia (n.º 

VS/2013/0404). Todos os resultados serão disponibilizados através do sítio web do projeto WICARE, 

incluindo resumos das principais conclusões em 22 idiomas. O WICARE abrange as atividades de cuidados 

residenciais, cuidados ao domicílio, cuidados infantis, trabalho social, aconselhamento, assistência social e 

serviços sociais para refugiados, comunidades e similares. 

O WICARE visa recolher informações sobre os trabalhadores dos serviços sociais a nível individual por meio 

de um inquérito online, bem como de um inquérito por escrito. O inquérito tem perguntas acerca de salários 

e benefícios, horário de trabalho, planos de pensões, condições laborais e carga de trabalho, contrato de 

trabalho, estruturas e competências ocupacionais, abrangência da negociação coletiva e satisfação salarial. 

Naturalmente, o inquérito está disponível em todos os idiomas nacionais. Pretende-se que os associados da 

FSESP desempenhem um papel ativo no incentivo dos seus membros e de outros trabalhadores para que 

respondam ao inquérito.  

O inquérito na Internet pode ser preenchido online. Esta é a ligação para o inquérito na Internet no seu país 

meusalario.org/portugal/wicare. Agradecemos que publiquem a faixa em todos os sítios web sindicais 

relevantes, bem como noutros sítios web relevantes, que a partilhem com tantos gestores de conteúdos da 

web quanto possível e que a mantenham visível nos sítios. O inquérito na Internet está também publicado no 

sítio web nacional do WageIndicator meusalario.org/portugal/wicare. 

O inquérito impresso (em PDF e Word) será enviado por correio eletrónico para os associados da FSESP, que 

poderão imprimir tantas cópias quantas as necessárias. Solicitamos aos associados da FSESP que distribuam 

o inquérito impresso nas suas revistas, em reuniões, nos locais de trabalho ou em quaisquer outras 

oportunidades. Os questionários preenchidos devem ser recolhidos por meio de uma caixa no local de 

trabalho, numa reunião ou nas instalações do sindicato ou, em alternativa, por via postal. Os sindicatos 

podem carimbar o questionário com um endereço para devolução. Por fim, as caixas com os questionários 

preenchidos devem ser enviadas para a CELSI em Bratislava (sem encargos).  

Incentivamos os associados da FSESP a empreenderem o máximo possível de atividades promocionais, 

utilizando a diversidade de meios disponíveis. Estes podem incluir revistas (dos sindicatos), jornais, 

emissões televisivas e radiofónicas ou redes sociais. O período de promoção decorrerá até 1 de outubro de 

2014. 
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