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SUGESTÕES

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

1. Regozija-se com a comunicação da Comissão intitulada «Reforçar a indústria europeia em 
prol do crescimento e da recuperação económica» (COM(2012)0582), mas lamenta que a 
dimensão de género seja completamente ignorada neste documento; salienta que a 
ausência de perspetivas de género nas políticas industriais aumenta a desigualdade de 
género, e exorta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecerem mecanismos de 
integração da perspetiva de género nas políticas industriais, a nível internacional, nacional 
e regional;

2. Destaca a sub-representação das mulheres na indústria e, consequentemente, no esforço 
para reindustrializar a Europa, bem como a falta de abordagens e exigências específicas 
em função do género, a nível nacional, europeu e internacional; salienta que, por 
conseguinte, e a fim de executarem a estratégia da UE em matéria de igualdade entre os 
géneros a nível nacional, os Estados-Membros, em estreito diálogo com a indústria, com 
as instituições, com as organizações e com os decisores, devem integrar a perspetiva de 
género, no sentido de procederem a um rastreio de todas as políticas – incluindo as 
referentes à investigação, à produção sustentável e ao consumo – quanto aos seus 
diferentes impactos sobre mulheres e homens;

3. Salienta que, a fim de revitalizar o crescimento económico e a competitividade das suas 
regiões, a UE não pode continuar a ignorar a sua riqueza de potencial feminino; Salienta 
pois que é importante fomentar uma participação mais sustentada das mulheres nos 
setores da ciência e da tecnologia e assegurar a formação contínua das mulheres, bem 
como beneficiar das respetivas qualificações, tanto nos setores da investigação e da 
ciência, como nas indústrias mais tradicionais;

4. Salienta que as mulheres constituem mais de metade dos graduados do ensino superior em 
cada ano na Europa; destaca o impacto positivo que as competências das mulheres 
qualificadas podem ter nas empresas, nomeadamente no que toca ao crescimento, à 
produtividade e à competitividade da indústria europeia, e insta, por conseguinte, as partes 
interessadas nos domínios económico, educativo e social, bem como a Comissão, a 
promoverem e reforçarem o papel das mulheres nos setores industriais europeus;

5. Exorta a que as indústrias culturais e criativas europeias aproveitem em pleno os talentos 
femininos e a que sejam promovidas, de forma eficaz, as formações orientadas para este 
setor industrial em pleno desenvolvimento; recorda o contributo das indústrias culturais e 
criativas para os objetivos da estratégia Europa 2020, mormente para a criação de 
emprego;

6. Salienta que a igualdade de oportunidades e a representação equilibrada dos homens e das 
mulheres a todos os níveis e em todos os setores da indústria têm um impacto positivo na 
produtividade e no crescimento económico sustentável e devem, por conseguinte, ser 
reconhecidas como elementos essenciais na reindustrialização da Europa, promovendo 
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uma base industrial forte, diversificada e competitiva; insta a Comissão e os Estados-
Membros a aplicarem, aquando da elaboração de novas políticas industriais, um novo 
indicador social e ecológico de crescimento, que inclua aspetos não económicos de bem-
estar e que se concentre em objetivos relacionados com o desenvolvimento sustentável, 
tais como a igualdade de géneros, a redução da pobreza e a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa;

7. Salienta que a conversão ecológica da economia e a transição para uma economia 
hipocarbónica irão gerar uma elevada procura de trabalhadores de ofícios e profissões 
qualificados; sublinha o facto de as trabalhadoras desempenharem um papel importante na 
estratégia de renascimento da indústria para uma Europa sustentável (RISE); solicita ao
Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros que velem por que as trabalhadoras não 
sejam sub-representadas ou até excluídas de formações, projetos e programas no domínio 
da transformação ecológica;

8. Destaca a necessidade de elaborar políticas centradas na desconstrução dos estereótipos de 
género desde a mais tenra idade e na sensibilização dos docentes e dos estudantes, e que 
incentivem e apoiem a diversificação das carreiras tanto para as jovens como para os 
jovens;

9. Convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a valorização do capital 
humano qualificado disponível, particularmente, os talentos femininos, bem como a 
estimularem e facilitarem o empreendedorismo feminino, criando para tal programas 
específicos de formação e de mentorado adequados e facilitando o acesso a redes técnicas, 
científicas, empresariais e de apoio, quer na fase de arranque, quer ao longo da vida da 
empresa;

10. Convida a Comissão, os Estados-Membros e as partes interessadas pertinentes a 
valorizarem e desenvolverem os talentos humanos e a aplicarem medidas destinadas a 
conciliar a vida profissional com a vida familiar, nomeadamente uma oferta suficiente de 
lugares em infantários, para maximizar as oportunidades das mulheres no que respeita à 
evolução contínua e regular das carreiras; exorta igualmente a que o equilíbrio de género 
entre homens e mulheres seja a norma em todos os setores da indústria, refletindo o papel 
das mulheres na sociedade enquanto decisores e consumidores;

11. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem e facultem – através da 
utilização dos instrumentos da UE, tais como os Fundos Estruturais e os instrumentos 
disponibilizados pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) – o acesso das PME a fontes 
tradicionais e inovadoras de financiamento e que facilitem o acesso por parte de 
empreendedoras a outras fontes de financiamento disponíveis, tais como subvenções 
especiais e capitais de risco;

12. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para 
contrariar os estereótipos segundo os quais os domínios da ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática são domínios dos homens, tornando assim essas vias mais acessíveis às 
mulheres e raparigas a todos os níveis; salienta a importância de valorizar as mulheres já 
presentes nesses setores de atividades, propiciando-lhes as mesmas oportunidades de 
prosseguirem carreiras promissoras que estão disponíveis para os homens em posições 
semelhantes;
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13. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que articulem a educação e a formação 
contínua, designadamente em setores específicos, como o das indústrias culturais e 
criativas, com políticas de emprego orientadas para os jovens de ambos os sexos, com 
vista a reduzir o número de jovens que abandonam prematuramente o ensino, correndo 
deste modo o risco de exclusão social, e a assegurar que as qualificações adquiridas são 
suficientes para dar resposta às exigências atuais e futuras do mercado de trabalho;

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a organizarem campanhas e a fornecerem 
informações objetivas suficientes sobre questões de índole empresarial, e a fornecerem 
informações sobre estruturas de serviços sociais destinadas diretamente às empresárias;

15. Insta os Estados-Membros a apoiarem programas de aprendizagem ao longo da vida e 
oportunidades de reciclagem profissional, que assegurem a igualdade de oportunidades de 
participação para homens e mulheres em todos os setores e a todos os níveis e que tenham 
em consideração as necessidades pessoais dos formandos, nomeadamente as aspirações 
específicas das jovens; realça a importância da reciclagem como segunda oportunidade 
para mudar de carreira no caso dos homens e das mulheres que, desde jovens, foram 
encaminhados para determinadas categorias de profissões que tradicionalmente eram 
dominadas por um género.
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