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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 58,9% das qualificações universitárias concedidas na UE pertencem a 
mulheres; que a quota-parte de mulheres doutoradas é de apenas 43% e desce novamente 
a nível de professor catedrático; que apenas 15% dos professores catedráticos de grau A 
são mulheres,

B. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada "Dar um novo impulso à 
cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais para apoiar a 
Estratégia Europa 2020" (COM(2010)0296) não teve em conta a dimensão de género,

1. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem programas nacionais de educação e de 
formação profissional (EFP) que incluam a perspectiva do género e promovam, como 
prioridade para futuras acções, uma abordagem integrada da igualdade entre mulheres e 
homens, bem como medidas neste domínio, e a garantirem a igualdade de oportunidades 
para todas as mulheres no mercado de trabalho, independentemente do seu estatuto legal, 
raça, idade, orientação sexual, origem étnica ou religião; sublinha a importância da prática 
de uma pedagogia para a igualdade entre homens e mulheres, combatendo estereótipos 
fruto de preconceitos;

2. Observa que um elevado nível de formação profissional assenta num ensino básico sólido 
e neutro em termos de género, e requer dos Estados-Membros que assegurem que os 
materiais didácticos não contenham modelos de carreira específicos de género, a fim de 
assegurar que os interesses de rapazes e raparigas por todas as possibilidades de carreira 
sejam despertados desde o início;

3. Exorta os Estados-Membros a concluírem o ensino básico com um certificado de 
“aptidão profissional”.

4. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem o estabelecimento de 
parcerias eficazes entre os intervenientes na educação, os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil e a uma maior cooperação com as empresas, a fim de 
abordar a dimensão do género em termos de ensino e de relevância da formação;

5. Exorta a Comissão e o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (CEDEFOP) a incluírem a dimensão de género no acompanhamento do seu 
Comunicado de Bruges sobre a Cooperação Europeia Reforçada no domínio do Ensino e 
da Formação Profissionais para o período 2011-2020, nomeadamente em termos de 
acesso à aprendizagem ao longo da vida, para que mulheres e homens tenham 
oportunidades para aprender em qualquer fase da vida e tornando mais abertas e flexíveis 
as vias do ensino e da formação,

6. Observa que o sistema dual a (educação prática e escolar) apresenta bons resultados em 
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alguns Estados-Membros, mercê da cooperação e complementaridade das empresas que 
ministram formação prática;

7. Incita os Estados-Membros, em conformidade com os objectivos da Estratégia “Europa 
2020” e as iniciativas emblemáticas, a melhorarem as relações entre a formação 
profissional e as necessidades do mercado de trabalho, melhorando, por exemplo, os 
serviços de orientação escolar e profissional e encorajando os estágios e contratos de 
aprendizagem para as mulheres, e a criarem novas oportunidades de formação, 
nomeadamente nos domínios científico, da matemática e da tecnologia, de modo a 
aumentar a empregabilidade das mulheres nas áreas científicas e técnicas, nos empregos 
não tradicionais e nos sectores de baixo carbono e alta tecnologia da economia, criando 
empregos permanentes com salários dignos;

8. Insta os Estados-Membros a desenvolver, para as mulheres, um acesso ao ensino e à 
formação profissional de elevada qualidade, vasto, flexível e abordável, paralelamente a 
orientações específicas ao longo da vida e ao aconselhamento na carreira em todos os 
tipos de emprego, os quais revestem grande importância para as mulheres de diversas 
origens, tendo em vista a sua efectiva integração em empregos de qualidade e com 
salários dignos, e a suprir as necessidades destas em matéria de formação aos mais 
diversos níveis, tais como:

- personalização do ensino e da formação profissionais em apoio da evolução da carreira;

- acessibilidade das vias de transição da aprendizagem informal para a aprendizagem 
formal;

- capacidade de adaptação a diferentes estilos de aprendizagem;

- acesso a modelos de papel social e a mentores;

- desenvolvimento de programas adaptados a modalidades de trabalho flexíveis e 
contratos a tempo parcial;

- opções de aprendizagem em linha adaptadas;

9. Exorta os Estados-Membros, tendo em vista conciliar vida familiar e profissional e 
assistir as mulheres das zonas rurais, a disponibilizarem mais formação contínua na área 
da tecnologia informática, de modo a proporcionar às trabalhadoras a oportunidade de 
trabalharem em regime de teletrabalho;

10. Salienta a grande importância de adquirir e melhorar a proficiência multilinguística 
enquanto meio de reforço da auto-confiança, capacidade de adaptação e competências 
interculturais;

11. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a garantirem uma utilização óptima dos 
Fundos Estruturais, tais como o Fundo Social Europeu, em programas específicos que 
promovam a aprendizagem ao longo da vida, incentivem uma maior participação das 
mulheres e visem o aumento da taxa de participação feminina no sistema de EFP, 
também através da medidas adequadamente financiadas especificamente destinadas a 
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lograr tal objectivo; solicita o desenvolvimento de acções específicas no âmbito do 
projecto-piloto “Erasmus para Jovens Empresários”, de modo a incentivar o espírito 
empreendedor entre as mulheres;

12. Salienta o papel dos professores e formadores na promoção da perspectiva de género no 
domínio “EFP” e exorta ao desenvolvimento de programas de mobilidade, como o 
programa Leonardo da Vinci e o projecto para aprendizes, com acções específicas 
dirigidas às mulheres, a fim de facilitar a aquisição, ao longo da vida, das competências 
relevantes, tendo em vista a sua integração ou reintegração no mercado de trabalho;

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

14. Exorta os Estados-Membros a desenvolver incentivos destinados aos empregadores para 
facilitar a oferta de uma formação rentável e flexível nas micro e nas pequenas empresas 
adaptada às necessidades das mulheres; solicita à Comissão e a todos os 
Estados-Membros que desenvolvam esforços determinados de combate às desigualdades 
salariais entre homens e mulheres, visando a eliminação, até 2020, do actual diferencial 
salarial de 18% em razão do género;

15. Exorta os Estados-Membros e os parceiros sociais a preverem a facilitação da 
combinação do ensino e da formação profissionais, da aprendizagem e da vida familiar 
em termos de disponibilização de infra-estruturas de guarda de crianças e de horários de 
aprendizagem compatíveis com os horários escolares das crianças.
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