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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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. Considera que, para eliminar os estereótipos ligados ao género nos meios de comunicação 
e promover modelos de comportamento igualitários na vida profissional e privada é 
conveniente assegurar que, nas escolas, esses valores são transmitidos por via educativa e 
desde a mais tenra idade;

2. Recomenda aos Estados-Membros que promovam a igualdade de tratamento entre os 
jovens em idade escolar e tomem medidas contra a segregação profissional que continua a 
verificar-se no ensino, sector em que, a nível do pré-escolar e do primário, se regista uma 
percentagem de professores do sexo feminino mais elevada do que no secundário, cujo 
corpo docente, mais masculinizado, é objecto de um maior reconhecimento, que vai de par 
com uma  remuneração e um estatuto social mais elevados;

3. Propõe à Comissão que encare a adopção de medidas destinadas a promover a opção, por 
parte das mulheres, de estudos universitários nas vertentes técnicas e científicas, a fim de 
aumentar a oferta de profissionais nestes sectores e responder à procura verificada;

4. Solicita que sejam eliminadas todas as formas de discriminação com base no sexo no que 
respeita à remuneração nas áreas da cultura, da educação, dos desportos e da comunicação 
e expressa a sua preocupação pelo facto de os empregos a tempo parcial ou de carácter 
temporário serem ocupados maioritariamente por mulheres, o que prova que o equilíbrio 
entre vida profissional, familiar e educativa pesa essencialmente sobre as mulheres; neste 
sentido, solicita aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para melhorar a 
rede de serviços públicos de ajuda às pessoas dependentes e de educação infantil, de modo 
a facilitar a conciliação entre profissional, familiar e educativa, fomentando assim uma 
mais elevada taxa de emprego feminino e permitindo uma maior participação das 
mulheres na formação permanente;

5. Insta à adopção de medidas destinadas a propiciar uma maior participação das mulheres 
nos órgãos de direcção, nomeadamente nos sectores de actividade em que não exista uma 
representação equilibrada em razão do sexo;

6. Solicita aos Estados-Membros que promovam a prática do desporto e uma boa higiene de 
vida junto de toda a população, tendo em conta a menor taxa de participação das mulheres 
nas actividades desportivas.
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