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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 dezembro de 2005, sobre redes de mulheres: 
pesca, agricultura e diversificação1,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
julho de 2000, relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres que exerçam uma atividade independente e que revoga a Diretiva 86/613/CEE 
do Conselho2,

A. Considerando que as mulheres desempenham um papel fundamental nas áreas 
relacionadas com a pesca, como sejam a aquicultura, o processamento de peixe, a 
comercialização e a gestão e oferecem outras formas de apoio a quem trabalha na 
indústria pesqueira;

B. Considerando que 85 % das mulheres a trabalhar no setor das pescas o fazem em pequena 
escala e na pesca artesanal e que, em muitas regiões costeiras da Europa, essa pesca 
constitui a sua principal fonte de rendimentos; 

C. Considerando que as mulheres são economicamente discriminadas no setor das pescas e 
que, pelo mesmo trabalho, recebem menos do que aos homens e, em muitos casos, o seu 
trabalho não tem qualquer reconhecimento jurídico;

D. Considerando que as mulheres se ocupam da parte administrativa das explorações de 
pesca, são responsáveis por questões financeiras, taxas portuárias, leilões de peixe, 
contabilidade e remendo de redes e que o trabalho não reconhecido, e muitas vezes não 
pago, das mulheres aumenta sempre que o setor enfrenta uma crise;

1. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas no sentido de garantir 
que seja dado às mulheres que trabalhem em ocupações relacionadas com a pesca, 
ajudando os cônjuges, e às mulheres que trabalhem em tempo inteiro ou parcial para 
explorações familiares, reconhecimento legal ou benefícios sociais equivalentes aos 
usufruídos por pessoas com atividade independente, em particular pela aplicação da 
Diretiva 2010/41/EU, e lhes garantam igualdade salarial e outros direitos sociais e 
económicos, incluindo um seguro que cubra riscos no mar;

2. Salienta a necessidade de atribuir um financiamento pelo Fundo Europeu das Pescas, de 
forma a tornar o setor das pescas mais vantajoso para as mulheres, reformulando-o, e 
facultando-lhe instalações próprias (como vestiários em embarcações ou nos portos); 

3. Solicita à Comissão que apoie, através do Fundo Europeu das Pescas, a oferta de mais 
formação profissional e instrução a mulheres que trabalhem no setor das pescas, a fim de 

                                               
1 JO C 286 E de 23.11.2006, p. 519.
2 JO L  180  de 15.7.2010,  p. 1.
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lhes permitir um maior acesso a trabalhos técnicos e de gestão;


