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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 nas propostas de resolução que aprovar:

A. Considerando que a UE enfrenta atualmente a maior crise económica e financeira desde a 
grande depressão dos anos 30;

B. Considerando que as repercussões da crise económica são particularmente graves para as 
mulheres, que se vêm afetadas, quer direta, quer indiretamente, sobretudo em termos de 
diferentes taxas de emprego entre homens e mulheres;

C. Considerando que a persistente sub-representação das mulheres a todos os níveis de 
tomada de decisão e no âmbito do diálogo social está intrinsecamente relacionada com a 
sua sub-representação nos governos, nos sindicatos e nas organizações patronais, que são 
as estruturas menos inclinadas a acolher a representação de mulheres, e que essa 
sub-representação se pode traduzir na ausência de uma política clara e coerente em 
matéria de género; 

1. Salienta que o diálogo entre os parceiros sociais e as negociações coletivas tem 
indubitavelmente um grande potencial como veículo de promoção da igualdade de género; 
salienta a importância das negociações coletivas entre o patronato e os trabalhadores para 
a melhoria do equilíbrio entre vida profissional e vida privada e para a contenção e 
combate das discrepâncias salariais e das barreiras invisíveis;

2. Realça que os padrões de representação a diferentes níveis (local, setorial, intersetorial, 
nacional, transfronteiriço e internacional) não estão bem documentados; salienta que os 
dados relativos à representação das mulheres em função da idade, sexualidade, 
capacidade, classe, etnia, estatuto de cidadania e raça são praticamente inexistentes; 
destaca a importância de dados discriminados;

3. Insta os Estados-Membros a garantirem que as mulheres possam exercer os seus direitos 
em todos os domínios da sociedade, sem discriminação, e salienta o direito destas a 
participarem na definição e execução das grandes linhas das políticas, designadamente 
através do exercício de cargos públicos e da eleição para estruturas sindicais e de 
representações dos trabalhadores;

4. Lamenta que as necessidades específicas das mulheres sejam negligenciadas nas várias 
fases da negociação de convenções coletivas, não obstante garantirem o sustento da maior 
parte das famílias monoparentais, bastante afetadas pela crise; salienta que, sem uma
mudança da própria cultura de negociação (quem negoceia e como − aspetos que 
denunciam o estilo de liderança), é possível que haja poucas alterações no objeto das 
negociações; realça que os esforços em torno da diversidade, igualdade, representação 
inclusiva e democratização da liderança no seio das instituições devem ser associados à 
negociação coletiva e à agenda do diálogo social;

5. Salienta que as convenções coletivas representam um precioso complemento do processo 
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de legislação e tomada de decisão para a promoção da igualdade de género, sendo um 
mecanismo essencial de integração da dimensão de género no emprego;

6. Frisa a necessidade de pedir a opinião das mulheres, que, regra geral, também reflete os 
interesses das crianças e dos idosos ao seu cuidado, e de assegurar que estejam 
representadas nas equipas de negociação; solicita igualmente a realização de estudos de 
avaliação do impacto das convenções coletivas em termos de equilíbrio de género;

7. Salienta a necessidade de aumentar a representação e a participação das mulheres no 
diálogo social e nas estruturas de convenções coletivas e de integrar a dimensão do género 
nas instâncias pertinentes;

8. Exorta os sindicatos a apoiarem explicitamente as mulheres e a formá-las para que possam 
participar nas equipas de negociação, designadamente nos conselhos de empresa 
europeus;

9. Insiste na necessidade de os sindicatos chamarem a atenção para os benefícios do 
sindicalismo e realizarem campanhas especiais de incentivo à participação das mulheres;

10. Exorta os sindicatos a zelarem por que a organização da vida sindical (reuniões, 
deslocações, atividades) responda às necessidades de equilíbrio entre vida profissional e 
familiar, tanto de homens como de mulheres;

11. Insta os sindicatos a sensibilizarem e a reforçarem a sensibilização dos seus membros e 
dos empregadores para as questões de género;

12. Apela aos Estados-Membros para que assegurem a igualdade de representação e de 
participação das mulheres e dos homens nas instituições de diálogo social, de molde a 
aumentar a sensibilização para as questões de género;

13. Apela à UE e aos Estados-Membros para que promovam as questões de género junto dos 
parceiros sociais;

14. Salienta a importância de desenvolver uma agenda centrada na igualdade de género, bem 
como de adotar uma estratégia clara para as questões de género;

15. Salienta que as questões de género, como a discrepância salarial entre homens e mulheres, 
a segregação de género no mercado de trabalho, a conciliação entre responsabilidades 
profissionais e familiares, a promoção da evolução da carreira e o combate ao assédio 
sexual e à violência no trabalho, têm de ser inseridas na agenda de prioridades do diálogo 
social, para ter em conta tanto os interesses dos homens como das mulheres;

16. Apela aos sindicatos para que integrem a perspetiva de género no âmbito das convenções 
coletivas;

17. Exorta os Estados-Membros a porem em prática o quadro de ações para a igualdade entre 
homens e mulheres (2005);

18. Exorta os Estados-Membros a darem uma atenção particular às pequenas e médias 
empresas, que invariavelmente têm mais dificuldade em promover a igualdade de 
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oportunidades e absorver os custos das ausências por licença de maternidade ou licença 
parental;

19. Exorta os Estados-Membros a garantirem o direito à igualdade de oportunidades no 
trabalho em matéria de acesso, formação e profissional e carreira e a validade do princípio 
«a trabalho igual, salário igual»;

20. Exorta os Estados-Membros a galardoarem com um Prémio Igualdade de Género as 
empresas que promovem a igualdade de género no trabalho mercê dos seus métodos de 
organização e gestão de pessoal;

21. Exorta os Estados-Membros a garantirem o reconhecimento efetivo da função 
eminentemente social da maternidade e da paternidade, garantindo os direitos de licença 
consagrados nas legislações;

22. Exorta a Comissão a assegurar a integração da dimensão de género nas medidas 
legislativas para promover o diálogo social e as convenções coletivas.
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