Universidade de Coimbra lidera projeto europeu para
envolver homens na paternidade
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O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra lidera um projeto europeu de promoção,
sensibilização e envolvimento dos homens na paternidade e
no cuidado, com um financiamento de mais de meio milhão
de euros.
O projeto, intitulado "PARENT - Promotion, Awareness Raising and Engagement of Men
in Nurture Transformations", é liderado pelo CES e vai decorrer em Portugal, Áustria,
Lituânia e Itália, tendo financiamento do H2020, programa-quadro de investigação e
inovação da União Europeia, anunciou hoje a instituição, em nota de imprensa enviada à
agência Lusa.
"Globalmente, homens e mulheres partilham ainda de forma não equitativa a divisão do
trabalho de cuidado, entendido como trabalho doméstico e de cuidado não remunerado
desenvolvido tanto em casa como na sociedade", refere o CES.
Esse desequilíbrio "afeta negativamente não apenas homens, mulheres e crianças, mas
também as dinâmicas de género e a própria economia".
Nesse sentido, o PARENT pretende "envolver os homens na prestação de cuidados",
assim como aumentar a consciencialização "sobre a articulação entre a promoção de
práticas de cuidado e a prevenção de violência de género".
Este projeto de investigação, com a duração de dois anos, tem como base metodologias
desenvolvidas pelo Instituto Promundo, do Brasil, implementadas e avaliadas "em
diversos contextos mundiais".
O projeto, que acaba de arrancar, "pretende enfrentar os desafios da prevenção e
erradicação da violência contra mulheres e crianças, tendo na sua base a promoção de
masculinidades cuidadoras e não violentas", explica o CES.
A equipa portuguesa do CES tem como investigadora coordenadora Tatiana Moura,
contando com uma parceria para este projeto com a Direção Geral de Saúde, "para o
desenvolvimento das ferramentas de intervenção e execução do projeto".
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