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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as políticas adoptadas até à data, designadamente medidas de apoio 
directo, políticas de recrutamento preferencial e regimes de financiamento tendo em vista 
incentivar o trabalho de investigação realizado por mulheres, medidas estas que visam 
lograr uma participação mais igualitária das mulheres nos diferentes domínios e sectores 
da ciência;

2. Considera porém que é necessário redobrar esforços se se pretende aumentar a 
participação das mulheres em lugares cimeiros (em comités científicos e de avaliação, por 
exemplo) em todas as áreas científicas, incluindo a investigação, o recrutamento, a 
formação, as tecnologias da informação, a engenharia, o comércio, as comunicações, as 
relações públicas, a publicidade e as relações com a indústria;

3. Considera que importa actuar de forma mais decisiva para resolver o problema de 
subrepresentação das mulheres, sobretudo nos meios científicos universitários;

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a eliminarem todos os entraves financeiros e 
administrativos que se deparam às mulheres no domínio científico e a criarem condições 
de trabalho mais atractivas e flexíveis para as mulheres, a fim de as estimular a seguirem 
carreiras em todas as áreas da ciência;

5. Considera, porém que uma legislação específica, assim como o estabelecimento de quotas 
para as mulheres no meio científico seriam contraproducentes e poderiam induzir à 
criação de mulheres cientistas de "segunda classe", recrutadas para preencher quotas em 
vez de o serem em função do seu mérito e competências, e consequentemente julgadas 
pelos seus colegas de acordo com os mesmos critérios; entende que este tipo de medidas 
são totalmente desnecessárias já que, na maior parte dos Estados-Membros, as mulheres 
são mais numerosas do que os homens e que, segundo diversos estudos, as mulheres são 
de um modo geral mais persistentes, dotadas de maior capacidade de trabalho, mais 
motivadas e mais determinadas do que os homens, o que constitui factores-chave do êxito 
em todos os domínios, incluindo a nível da comunidade científica.
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