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

C. 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,

D. 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%,

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

2. Solicita à Comissão Europeia a implementação de orçamentos públicos com base na 
perspectiva de género no âmbito do QEC;

3. Solicita à Comissão Europeia 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;

4. Solicita à Comissão Europeia 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 do género e assegurar uma forte 
participação de investigadoras no QEC; 

5. Solicita à Comissão Europeia um esforço adicional no sentido do aumento do número de 
mulheres empresárias no Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI);

6. 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 das licenças de maternidade; salienta que a 
conciliação da vida profissional e familiar é responsabilidade tanto dos homens como das 
mulheres;

7. Insiste na utilização dos fundos de coesão para financiar as iniciativas que tenham por 
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objectivo o aumento do emprego das mulheres nas áreas das tecnologias, da inovação e da 
formação de investigadoras;

8. 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 o papel das mulheres enquanto investigadoras.


