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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a transição para uma nova economia sustentável não deverá ser 
utilizada como pretexto para fazer recuar diversas medidas no domínio da igualdade 
mas, pelo contrário, ser encarada como uma oportunidade única para aumentar a 
participação das mulheres no mercado de trabalho da UE, uma vez que isso constitui 
uma condição prévia para assegurar o crescimento sustentável e para satisfazer os 
requisitos da transformação ecológica numa sociedade em vias de envelhecimento,

B. Considerando que a transição para uma nova economia sustentável não deverá servir 
de pretexto para excluir do mercado de trabalho os trabalhadores mais vulneráveis e 
menos qualificados; considerando que é necessário, portanto, evitar um efeito de 
triagem de que os trabalhadores menos qualificados seriam as primeiras vítimas,

C. Considerando que, segundo estudos recentes, a presença de mulheres em todos os 
níveis de responsabilidade constitui um valor acrescentado para as empresas, 
nomeadamente no que diz respeito ao seu desempenho económico,

D. Considerando que a maioria dos diplomas universitários da UE são obtidos por 
mulheres e que estas últimas são maioritárias nos estudos de comércio, gestão e 
direito, mas continuam a ser minoritárias na ocupação de lugares de responsabilidade 
das empresas e administrações,

E. Considerando que, essencialmente devido à presença de preconceitos sexistas na 
educação e na sociedade, as mulheres estão sub-representadas no domínio erradamente 
considerados "masculinos", como a informática, e engenharia, a física e os ofícios 
técnicos, como a mecânica e a alvenaria,

F. Considerando que uma nova economia revestirá a forma numa sociedade em vias de 
envelhecimento, com uma redução da força de trabalho, tornando necessário atrair 
mais mulheres para a realização de trabalho remunerado através de uma adaptação da 
organização do trabalho e da preparação dos empregadores para uma força de trabalho 
mais diversificada em todos os sectores,

1. Salienta que apenas através do aumento da participação feminina no mercado de 
trabalho europeu poderemos utilizar plenamente o potencial de crescimento e de 
emprego na nova economia, na medida em que a redução da disparidade entre as taxas 
de emprego masculino e feminino contribuiu para metade do aumento da taxa global 
de emprego na Europa e um quarto do crescimento económico anual desde 1995;

2. Salienta a importância de focalizar a igualdade dos géneros na transição para uma 
nova economia sustentável, uma vez que as mulheres estão numa posição 
provavelmente mais insegura no mercado de trabalho, devido a condições de emprego 
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precárias e a uma disparidade salarial persistente com base no género; reconhece a 
necessidade de dar às mulheres uma opção quanto ao tipo de trabalho que realizam, 
caso pretendam trabalhar; solicita o desenvolvimento de políticas relativas ao mercado 
de trabalho ao nível dos Estados-Membros que tratem da dimensão do género, 
acompanhadas de programas que dêem competências e confiança às mulheres; recorda 
que isto pode ser conseguido aumentando o nível de formação de raparigas e mulheres 
em matérias que são geralmente de dominante masculina;

3. Considera que, tendo em conta a segregação de género no emprego, em que o valor e a 
remuneração dos postos de trabalho variam consoante se trate de actividades 
essencialmente masculinas ou femininas, constitui uma importante fonte de 
desigualdades, a criação de empregos verdes pode ser um mecanismo para remunerar 
melhor o trabalho das mulheres, a fim de assegurar ganhos sociais às mulheres 
trabalhadoras e, assim, uma forma de tratar da questão do equilíbrio entre géneros e 
das disparidades sociais; 

4. Solicita uma iniciativa da UE destinada a aumentar a sensibilização dos empregadores, 
nomeadamente em sectores de dominante tradicionalmente masculina, para a 
necessidade e os benefícios de uma força de trabalho mais diversificada numa 
sociedade em fase de envelhecimento, bem como a proporcionar-lhes instrumentos 
com os quais preparar uma maior diversidade;

5. Salienta que os "empregos verdes" têm potencial para se tornarem um segmento chave 
do crescimento do futuro mercado de trabalho europeu, que, actualmente, mais de 20 
milhões de postos de trabalho na União Europeia podem ser considerados como 
"verdes" e que estudos recentes mostram que o emprego no sector das energias 
renováveis tem, por si só, potencial para duplicar para 2,8 milhões até 2020; solicita ao 
Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que as mulheres 
beneficiem igualmente destas perspectivas;

6. Salienta que o investimento em infra-estruturas sociais proporciona uma oportunidade 
para modernizar a Europa e promover a igualdade, podendo ser considerado como 
uma estratégia paralela para modernizar a infra-estrutura física através do 
investimento em tecnologias verdes; considera que a igualdade dos géneros deverá, 
portanto, constituir uma prioridade política e um instrumento essencial;

7. Salienta que – atendendo a que apenas 30% do conjunto dos empresários são mulheres 
e a que poucas mulheres estão em situação de auto-emprego – as barreiras que 
actualmente impedem as mulheres de se tornarem empresárias devem ser removidas, 
uma vez que esta função é crucial para a produtividade e o crescimento numa 
economia sustentável;

8. Solicita aos Estados-Membros que tomem, nomeadamente por via legislativa, medidas 
efectivas que favoreçam uma presença equilibrada de mulheres e homens nos lugares 
de responsabilidade das empresas e dos órgãos políticos;  congratula-se com a decisão 
do Governo norueguês de impor uma representação mínima de 40% para cada sexo 
nos conselhos de administração das empresas privadas e das empresas públicas;
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9. Salienta que é essencial um esforço especificamente orientado para assegurar o acesso 
das mulheres à educação a todos os níveis, lutando entretanto contra os preconceitos 
sexistas, e proporcionar a aprendizagem ao longo da vida, a fim de lutar contra a 
segregação de género no mercado de trabalho; solicita a prestação de formação 
profissional adequada para evitar a sub-representação das mulheres trabalhadoras em 
empregos verdes, tendo em conta que um abandono maciço da ciência e da tecnologia 
por parte das mulheres poderia dificultar o crescimento e a sustentabilidade da Europa, 
bem como deixar muitas jovens mulheres talentosas e qualificadas à margem do 
emprego e da segurança económica;

10. Solicita aos Estados-Membros que estabeleçam políticas de igualdade de 
oportunidades de emprego e que adoptem práticas laborais respeitadoras da vida de 
família como condição prévia para o crescimento sustentável, tanto em termos 
económicos, como ambientais;

11. Solicita uma iniciativa específica da UE para atrair as mulheres jovens para as 
profissões "MINT" (matemática, informática, ciências naturais e tecnologia) e a lutar 
contra os estereótipos ainda dominantes nessas profissões; salienta que o papel dos 
meios de comunicação social e a educação é essencial na luta contra tais 
preconceitos;

12. Salienta que, a fim de assegurar a igualdade de participação na formação profissional 
e na aprendizagem ao longo da vida, é preciso prestar mais atenção à necessidade de 
permitir que os homens e as mulheres cumpram os seus papéis na família e as suas 
obrigações em matéria de cuidados familiares; solicita à UE e aos Estados-Membros 
que assegurem opções flexíveis e de elevada qualidade em matéria de guarda de 
crianças;

13. Salienta que as mulheres jovens, na transição da escola para o trabalho, deverão ser 
orientadas para cursos de aprendizagem, sendo esta orientação promovida através de 
um planeamento conjunto entre escolas, universidades e instituições e/ou empresas
de formação profissional, de forma a adquirirem qualificações e conhecimentos 
profissionais específicos – também a nível avançado e de especialização – através da 
experiência do trabalho e trabalhando de forma regular e não precária, com 
perspectivas de emprego;

14. Solicita à UE e aos Estados-Membros que, no contexto dos programas do Fundo 
Social Europeu (FSE) dêem maior prioridade a empregos verdes para as mulheres, 
tendo em conta o facto de que o FSE financia projectos de formação profissional em 
domínios como os das energias renováveis e do ecoturismo; salienta que é necessário 
fazer mais esforços para aumentar a taxa de participação das mulheres em projectos 
apoiados pelo FSE, que actualmente é inferior a 10%; solicita a introdução da 
orçamentação das questões do género no FSE, assim como em planos de recuperação 
e programas de ajustamento estrutural, a fim de assegurar que também tais 
programas atraiam e integrem as mulheres igualmente;

15. Salienta que os esforços institucionais a favor do emprego numa nova economia 
sustentável deveriam visar também o reforço das capacidades profissionais dos 
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trabalhadores mais pobres, que também pertencem às forças vivas do mercado de 
emprego;

16. Solicita à Comissão que preste uma atenção particular aos cidadãos mais pobres, 
nomeadamente ao tratar-se de mulheres, que experimentam a pobreza extrema na 
vida quotidiana e cuja integração no mercado do emprego necessita de medidas de 
acompanhamento específicas;

17. Convida as instituições europeias e nacionais, assim como as empresas e os parceiros 
sociais, a prestarem particular atenção à integração das mulheres pertencentes a 
minorias marginalizadas, como as mulheres romanichéis;

18. Convida as instituições europeias e nacionais a articularem as questões da nova 
economia sustentável através dos anos europeus temáticos, como o Ano Europeu da 
Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social (2010), o Ano Europeu do Voluntariado 
(2011) e a proposta de Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
Intergeracional (2012), a fim de sublinhar os efeitos de reforçar as diferentes 
políticas sectoriais; 

19. Salienta a necessidade de aumentar a participação das mulheres nos sindicatos de 
sectores de emprego não tradicionais, na medida em que a protecção dos direitos das 
mulheres, como o direito à igualdade salarial, à licença de maternidade, a horários de 
trabalho aceitáveis e a um ambiente de trabalho não discriminatório, é decisiva para 
que os postos de trabalho na nova economia serem socialmente sustentáveis;

20. Solicita aos Estados-Membros que requeiram às empresas públicas e privadas o 
desenvolvimento de planos destinados a promover a igualdade de géneros, assim 
como um sistema de prestação de informação sobre os progressos realizados.
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