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Apresentação do projeto Boomerang 



O projeto Boomerang - 
Estudo sobre as perceções do 
impacto económico da partilha 
desigual do trabalho não pago 
nas vidas de mulheres e homens 
imigrantes em Portugal, 
coordenado pela Prof. Doutora 
Estefânia Silva, é um projeto que 
se enquadra no Programa 
Conciliação e Igualdade de 
Género, financiado pelo 
Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu- 
EEA Grants, sendo a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade 
de Género a entidade 
operadora e o Instituto Superior 
de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de 
Lisboa (ISCSP-ULisboa) a 
entidade promotora.
Considerando a expressividade e 
a complexidade dos fluxos 
migratórios dos últimos anos, o 
Boomerang tem como 
objetivo principal caracterizar as 
perceções de mulheres e homens 
imigrantes em Portugal sobre o 
impacto económico da partilha 

desigual do trabalho não pago 
e do divórcio com o intuito de 
analisar os seus efeitos do ponto 
de vista da conciliação pessoal, 
familiar e profissional. 
O projeto terá a duração de 18 
meses e conta com a parceria 
das seguintes organizações não 
governamentais e universidades: 
Associação Plano i, SOS 
Racismo, Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de 
Braga, Universidade da Maia, 
Universidade Aberta e 
Odalnaeringshage. Está, 
atualmente, em fase de 
acolhimento de novas parcerias 
com associações de imigrantes.
A sua implementação será 
feita em grupo, num formato de 
entrevista, e individualmente a 
partir do preenchimento de um 
inquérito. 
Para participar no Boomerang é 
necessário ser técnico/a que 
trabalha diretamente com 
população imigrante, ser 
imigrante em Portugal, ter 
nacionalidade brasileira, 

Boomerang cabo-verdiana ou ucraniana, ter 
18 anos ou mais, estar a residir 
no país há pelo menos 1 ano e 
ter, ou ter tido no passado, uma 
relação de intimidade. 
Todos os quesitos éticos, 
nomeadamente os que dizem 
respeito à confidencialidade e ao 
anonimato, estão garantidos pela 
equipa de investigação. 
Pretende-se que os resultados do 
projeto aumentem o 
conhecimento acerca da situação 
das mulheres e homens 
imigrantes em Portugal, 
contribuam para uma 
melhoria das suas condições de 
vida e promovam a igualdade de 
género entre os tempos afetos ao 
trabalho pago e não pago. 
Assim, se tiver interesse em 
participar neste projeto, poderá 
contactar-nos através do email 
boomerang@iscsp.ulisboa.pt ou 
das nossas redes sociais. 
Muito agradecemos a vossa 
participação, divulgação e 

partilha junto de outros/as 
potenciais interessados/as.
Venha fazer parte do 
conhecimento e da mudança!
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