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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:

A. Considerando que mais de 60 % dos estudantes universitários são mulheres, mas que a 
maioria dos cargos dirigentes nas universidades (por ex., cargos de doutorado e professor 
catedrático) continuam a ser ocupados por homens,

B. Considerando que, desde a criação do Conselho Europeu de Investigação (CEI), em 2007, 
foram seleccionados 1 700 projectos para receber fundos do CEI, o que representa cerca 
de 2,5 mil milhões de euros em subvenções, das quais 90% foram atribuídas a candidatos 
do sexo masculino,

C. Considerando que, ao que tudo indica, há um "tecto invisível" altamente problemático 
para as mulheres que se dedicam à investigação, o que implica uma diminuição da sua 
proporção à medida que a antiguidade aumenta,

D. Considerando que o empreendedorismo feminino é um elemento fundamental para o 
aumento da taxa de emprego das mulheres, o que é um dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020; que o empreendedorismo feminino assegura o dinamismo e a inovação 
empresarial, oferecendo um potencial que está longe de ser valorizado na União Europeia,

E. Considerando que a taxa-alvo de participação das mulheres na investigação era de 40% no 
7.º PQ e que a avaliação intercalar revelou uma decepcionante participação de apenas 
25,5%; que, porém, tal constitui uma ligeira melhoria comparativamente à taxa de 
participação de mulheres investigadoras no âmbito do 6.º PQ,

F. Considerando que a consulta pública relativa ao Livro Verde sobre um Quadro Estratégico 
Comum para o Financiamento da Investigação e Inovação da UE conclui que a questão do 
equilíbrio de género deve ser plenamente integrada em todos os aspectos do Quadro 
Estratégico Comum,

1. Recorda à Comissão que a avaliação ex post do 6.° PQ recomendava um plano de acção 
em matéria de género; solicita o estabelecimento de um plano de acção em matéria de 
género como parte integrante do Quadro Estratégico Comum (QEC);

2. Critica o facto de o Livro Verde "Dos Desafios às Oportunidades: para um Quadro 
Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE" ignorar o factor 
género e não tomar devidamente em consideração a integração da perspectiva do género;

3. Solicita à Comissão Europeia a implementação da integração da perspectiva de género no 
QEC – incluindo todos os programas que o constituem – estabelecendo indicadores de 
género relativos à participação das mulheres na investigação financiada pela EU e 
mediante a recolha de dados desagregados por género sobre a representação de homens e 
mulheres e sobre a atribuição dos financiamentos;
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4. Convida a Comissão a intensificar a cooperação internacional e a promover o papel das 
mulheres neste contexto;

5. Convida as universidades e os institutos de investigação a implementarem estratégias de 
igualdade e a permitirem a participação das mulheres nas disciplinas científicas;

6. Convida a Comissão a promover critérios baseados no mérito que ajudem as mulheres a 
prosseguir uma carreira de sucesso no domínio da I&D&I, em condições de igualdade 
com os homens, e a desenvolver métodos de discriminação positiva para projectos de 
investigação em que as mulheres investigadoras representem 40% do total, o que também 
deve constituir a meta para a representação feminina no QEC;

7. Solicita à Comissão a criação de um comité transversal para acompanhar e dar 
aconselhamento relativamente à representação das mulheres que se dedicam à 
investigação enquanto parte do QEC;

8. Constata que nos sistemas educativos de muitos Estados-Membros ainda prevalecem 
estereótipos de género em áreas de investigação como as ciências naturais1;

9. Considera necessário rever os critérios de promoção a cargos de investigador principal (p. 
ex. cátedras), a fim de incluir uma forte perspectiva de género e colmatar a falta de 
mulheres nestes cargos;

10. Solicita à Comissão o estabelecimento de uma clara articulação entre o QEC e o Instituto 
Europeu para a Igualdade dos Géneros, em Vilnius, de forma a criar uma base de 
conhecimento para a integração da perspectiva de género e assegurar uma forte 
participação de investigadoras no QEC; solicita ao Instituto Europeu para a Igualdade dos 
Géneros (IEIG) que analise o fenómeno das chamadas "perdas a meio do percurso" 
("leaking pipeline"), porquanto muitas jovens investigadoras em algum momento 
abandonam as suas carreiras científicas2;

11. Apela à valorização dos activos intangíveis e do orçamento social com vista à promoção 
de uma cultura empresarial;

12. Exorta a Comissão a desenvolver um esforço especial no sentido do aumento do número 
de mulheres empresárias no Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
e a apoiar o seu acesso a um adequado financiamento; congratula-se com os planos da 
Comissão para facilitar o empreendedorismo feminino criando, para o efeito, redes de 
mulheres empresárias, mas salienta que, para tal, são necessários adequados recursos 
financeiros e medidas ambiciosas;

13. Salienta que a mobilidade das mulheres que se dedicam à investigação constitui uma 
condição importante para a sua progressão profissional e recomenda que o próximo 
programa-quadro compreenda medidas adequadas que permitam às investigadoras 
deslocar-se em toda a UE e conciliar a vida familiar e profissional;

                                               
1 Ver resolução do Parlamento Europeu sobre as mulheres e a ciência, n.º 2. Textos aprovados:
P6_TA(2008)0221

2 Ver relatório sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010 (COM(2009) 694)
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14. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros à melhoria da situação das mulheres 
investigadoras e empresárias através da melhoria dos serviços de acolhimento e guarda de 
crianças, das prestações de segurança social e da licença de maternidade; salienta que a 
conciliação da vida profissional e familiar é responsabilidade tanto dos homens como das 
mulheres;

15. Salienta, em consonância com a integração da perspectiva do género, a necessidade de os 
investigadores, a todos os níveis, terem a possibilidade de adiar o início de uma subvenção 
ou de suspender os trabalhos a ela associados, por razões de licença de maternidade, de 
paternidade ou parental, relativamente a projectos em que tal seja possível, e de terem a 
opção de prologar a validade de um acordo de subvenção, pelas mesmas razões, 
relativamente a projectos em que o tempo não seja um factor essencial; solicita aos 
Estados-Membros que permitam aos investigadores estas opções;

16. Insiste na utilização dos fundos estruturais e das políticas de coesão em sinergia com o 
Quadro estratégico Comum para financiar as iniciativas destinadas a garantir a igualdade 
de oportunidades e aumentar o emprego das mulheres nas áreas das tecnologias, da 
inovação e da formação de investigadoras;

17. Destaca a importância da promoção de áreas de investigação isentas de segregação em 
razão do género; exorta as universidades, as instituições da UE e os Estados-Membros a 
promoverem a ciência como domínio de interesse para ambos os sexos, logo nas fases 
iniciais de ensino, promovendo, para o efeito, o papel das mulheres enquanto 
investigadoras e realizando campanhas de informação sobre a possibilidade de virem a ser 
investigadoras e sobre as oportunidades que se oferecem no domínio da investigação;

18. Salienta a importância de as mulheres estarem representadas em cargos de chefia nos 
institutos de investigação, bem como em projectos de investigação específicos e 
concretos;

19. Solicita às universidades que nomeiem pelo menos uma docente para os seus órgãos de 
decisão, nomeadamente para as comissões de nomeação de pessoal;

20. Saúda e apoia as actividades das plataformas que permitem às mulheres que se dedicam à 
investigação obterem e trocarem informações sobre a participação em programas, 
subvenções e projectos internacionais, que lhes proporcionam acesso a redes científicas e 
as ajudam no estabelecimento de contactos; solicita, por conseguinte, à Comissão que 
colabore com as redes sociais e apoie as suas actividades.
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