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SUGESTÕES

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

A. Considerando que mais de 60 % dos licenciados são mulheres, mas que a maioria dos 
cargos de topo nas universidades (por exemplo, cargos de pós-doutorado e de professor 
catedrático) continuam a ser ocupados por homens;

B. Considerando que existe uma proporção extremamente baixa de mulheres nos órgãos 
decisórios relacionados com a investigação e que as percentagens mais baixas se registam 
na Estónia, Polónia, Chipre, Eslováquia e República Checa;

1. Insta as universidades, as instituições da UE e os Estados-Membros a incentivarem as 
mulheres jovens a estudar áreas do saber em que as mulheres estão ainda sub-
representadas, em particular as ciências, a tecnologia, a engenharia e a matemática, bem 
como a informá-las sobre as possibilidades de se tornarem investigadoras e sobre as 
oportunidades existentes no domínio da investigação, incluindo a investigação aplicada, 
uma vez que tal poderá revelar talentos por explorar;

2. Insta as universidades e outros estabelecimentos do ensino superior a reconhecerem o 
facto de que as mulheres estudantes podem ter responsabilidades específicas que não as de 
estudante, como, por exemplo, ocupar-se de crianças pequenas ou de familiares idosos;

3. Considera necessário rever os critérios de promoção a cargos superiores orientados para a 
investigação (por exemplo, o cargo de professor catedrático) de modo a incluir uma 
perspetiva de género mais forte e a abordar o problema da carência de mulheres neste tipo 
de cargos, bem como a reconhecer que as mulheres são mais susceptíveis do que os seus 
homólogos masculinos de interromper a carreira para poder fundar uma família;

4. Recorda que a educação superior deve facultar ferramentas às mulheres de modo a que 
estas possam alcançar melhores posições no setor privado e desenvolver as suas 
capacidades empresariais, promovendo, assim, o crescimento e o emprego na UE;
salienta, por conseguinte, que as mulheres devem ser encorajadas a participar ativamente 
em parcerias universitárias/setor privado, por exemplo através de «start-ups» (empresas 
emergentes) ou «spin-offs» (empresas derivadas);

5. Insta as universidades e as instituições do ensino superior a aumentarem a representação 
das mulheres nos órgãos decisórios no domínio da investigação, tendo em vista o aumento 
do número de mulheres que trabalham no ensino superior;

6. Reitera que o fosso salarial entre os géneros continua a ser uma enorme preocupação, e 
que, na área do ensino superior, as investigadoras e as professoras são menos bem pagas 
do que os seus homólogos masculinos do mesmo nível;


