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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No contexto da crise económica na UE, é fundamental utilizar corretamente os nossos 
recursos em seu máximo benefício. Os trabalhadores e os empresários que criam Pequenas e 
Médias Empresas (PME) inovadoras e não inovadoras são o maior ativo de todas as empresas. 
Estes trabalhadores e as PME das quais fazem parte são a salvação da economia europeia. 

Visto que o contributo das mulheres nas PME ainda não realizou todo o seu potencial1, é 
fundamental trabalhar, a fim de garantir o aumento da participação das mulheres neste 
domínio e de promover igualmente recomendações práticas que tenham em conta a realidade 
da vida económica e empresarial num ambiente de mercado competitivo.

Dado que todos os setores empresariais devem beneficiar de iguais condições de acesso ao 
futuro Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias empresas 
(2014-2020) (COSME), importa garantir, através do reconhecimento na proposta de uma 
perspetiva de género, um acompanhamento próximo destas empresas no respeitante a 
exigências em matéria de igualdade de género. 

É igualmente essencial assegurar a manutenção de um compromisso moral com vista à 
redução do risco de pobreza e de exclusão social, uma vez que, em 2010, 16% da população 
dos 27 Estados-Membros se encontrava em risco de pobreza devido ao facto de os seus 
rendimentos serem inferiores ao limiar de risco2. Esta estatística demonstra claramente a 
importância e o valor do aumento do número de mulheres empresárias, que constituem um 
grupo heterogéneo e variável em termos de idade, antecedentes e formação. 

Tendo em conta que a crise económica europeia persiste, é fulcral que as iniciativas da UE 
garantam uma boa relação custo-benefício, pois são instrumentos importantes da perspetiva 
do apoio ao crescimento económico e social no local de trabalho. Partindo deste princípio, a 
relatora tenciona promover a utilização das oportunidades de financiamento existentes, tais 
como o microfinanciamento, as subvenções especiais e o capital de risco, tendo a perspetiva
de género em particular atenção.

A relatora considera que a legislação complexa da UE não constitui a melhor forma de 
concretizar os objetivos mencionados, especialmente tendo em conta que as questões relativas 
ao "emprego" são da competência dos Estados-Membros. A relatora encontra no intercâmbio 
de recomendações sobre as melhores práticas a forma mais eficaz de fomentar a 
sustentabilidade em termos de concorrência e das empresas, com a dupla vantagem de apoiar 
as mulheres empresárias e de ter, ao mesmo tempo, um custo relativamente baixo

Recomendações sobre as melhores práticas

Para compreender verdadeiramente o problema, é necessário recolher dados sucintos, precisos 
e atualizados, em conformidade com as regras em matéria de proteção de dados. Esses dados 
                                               
1 Na UE, uma em cada dez mulheres é empresária em oposição a um em cada quatro homens. A Resolução do 
Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2011, apresentada pela Deputada ao Parlamento Europeu Marina 
Yannakoudakis, sobre o Empreendedorismo feminino nas Pequenas e Médias Empresas (PME).
2 Eurostat, 8 de fevereiro de 2012.
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devem ser repartidos por informações, tais como o género, a origem étnica, a idade, o ramo de 
atividade, a dimensão e a duração das empresas. A repartição desses dados garantirá que os 
fundos são canalizados para as áreas mais adequadas e eficazes, a fim de assegurar o 
crescimento e de apoiar a participação das mulheres nas PME.

Além disso, no parecer, a relatora reconhece que a melhor forma de concretizar o objetivo da 
igualdade de género é através de uma forte componente de formação que fomente a lealdade e 
encoraje as mulheres a realizar todo o seu potencial em todos os setores de atividade. A 
relatora saúda os regimes de apoio à tutoria educacional, tais como a Rede Europeia de 
Embaixadoras do Empreendedorismo (ENFEA), mas defende que, do ponto de vista do 
reforço desta iniciativa, os Estados-Membros têm de utilizar os mecanismos existentes da UE 
para acolher e gerir o sistema.

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pode igualmente 
contribuir para gestão correta das PME, ao proporcionar oportunidades de flexibilidade no 
local de trabalho. É necessário encorajar os Estados-Membros a tirar partido das TIC capazes 
de ajudar a sensibilizar as pessoas e a criar suportes através da ligação em rede a favor das 
mulheres, como portais Web e blogs que proporcionem hiperligações a sítios Web de 
mulheres empresárias, representantes e eventos. A Internet e o apoio em linha podem 
igualmente garantir a possibilidade de escolha a mulheres que trabalhem a partir de casa ou 
cuja empresa seja localizada em zonas remotas. Esse apoio tem de ser prestado, tanto a nível 
nacional, como a nível regional, e tem de ser possível aceder ao mesmo a partir de diversos 
meios de comunicação. 

Síntese 

A concretização da igualdade de género no mundo empresarial obriga a uma abordagem 
multifacetada que aplique recomendações sobre as melhores práticas que garantam 
possibilidades de escolha, flexibilidade e oportunidades para as mulheres. A concretização 
desse objetivo exige dados sucintos, precisos e atualizados, o acesso ao microfinanciamento, a 
uma forte componente de formação, a regimes de apoio, a exemplos positivos e a Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) que garantam uma boa relação custo-benefício. A 
determinação da necessidade de adotar certas medidas faz parte do compromisso moral de 
contribuir para a redução do risco de pobreza e exclusão social na UE.

O Programa COSME constitui um percurso viável para os próximos cinco anos e a relatora 
deseja que a versão final do texto tenha em conta que o contributo das mulheres é único, no 
que se refere ao fomento e incentivo do crescimento no mundo empresarial, e será essencial 
para ajudar a aliviar a crise económica que a Europa e a economia mundial enfrentam. 
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ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão adotou a Comunicação 
"Europa 2020 - Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo" em março de 2010 (a seguir, 
estratégia Europa 2020). A comunicação 
foi aprovada pelo Conselho Europeu de 
junho de 2010. A estratégia Europa 2020 
dá resposta à crise económica e destina-se 
a preparar a Europa para a próxima década. 
Estabelece cinco objetivos ambiciosos em 
matéria de clima e energia, emprego, 
inovação, educação e inclusão social, que 
devem ser alcançados até 2020, e identifica 
os principais motores de crescimento que 
visam tornar a Europa mais dinâmica e 
competitiva. Salienta também a 
importância de reforçar o crescimento da 
economia europeia, proporcionando 
elevados níveis de emprego, uma 
economia de baixo carbono, eficiente em 
termos de energia e recursos, e coesão 
social.

(1) A Comissão adotou a Comunicação 
"Europa 2020 - Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo" em março de 2010 (a seguir, 
estratégia Europa 2020). A comunicação 
foi aprovada pelo Conselho Europeu de 
junho de 2010. A estratégia Europa 2020 
dá resposta à crise económica e destina-se 
a preparar a Europa para a próxima década. 
Estabelece cinco objetivos ambiciosos em 
matéria de clima e energia, emprego, 
inovação, educação e inclusão social, que 
devem ser alcançados até 2020, e identifica 
os principais motores de crescimento que 
visam tornar a Europa mais dinâmica e 
competitiva. Salienta também a 
importância de reforçar o crescimento da 
economia europeia proporcionando 
elevados níveis de emprego, tanto para 
homens, como para mulheres.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em junho de 2008, a Comissão adotou 
uma comunicação intitulada "Think Small 

(3) Em junho de 2008, a Comissão adotou 
uma comunicação intitulada "Think Small 
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First" - Um "Small Business Act" para a 
Europa, que foi aprovada pelo Conselho 
Europeu de dezembro de 2008. A lei das 
pequenas empresas (Small Business Act) 
prevê um enquadramento político geral 
para as pequenas e médias empresas 
(PME), promove o espírito empresarial e 
fixa o princípio "think small first" na lei e 
na política, por forma a reforçar a 
competitividade das PME. A lei das 
pequenas empresas estabelece 10 
princípios e indica as ações políticas e 
legislativas para promover o potencial de 
crescimento e de criação de emprego das 
PME. A execução da SBA contribui para 
alcançar os objetivos da estratégia Europa 
2020. Várias ações destinadas às PME são 
já objeto de iniciativas emblemáticas.

First" - Um "Small Business Act" para a 
Europa, que foi aprovada pelo Conselho 
Europeu de dezembro de 2008. A lei das 
pequenas empresas (Small Business Act) 
prevê um enquadramento político geral 
para as pequenas e médias empresas 
(PME), promove o espírito empresarial, 
visa um melhor aproveitamento do 
potencial do empreendedorismo entre os 
jovens e as mulheres e fixa o princípio 
"think small first" na lei e na política, por 
forma a reforçar a competitividade das 
PME. A lei das pequenas empresas 
estabelece 10 princípios e indica as ações 
políticas e legislativas para promover o 
potencial de crescimento e de criação de 
emprego das PME. A execução da SBA 
contribui para alcançar os objetivos da 
estratégia Europa 2020. Várias ações 
destinadas às PME são já objeto de 
iniciativas emblemáticas.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O empreendedorismo feminino e 
as PME dirigidas por mulheres 
constituem um importante meio para 
aumentar a taxa de emprego feminino e, 
deste modo, explorar em maior medida o 
nível de formação das mulheres. O 
empreendedorismo feminino é uma fonte 
essencial de dinamismo empresarial e de 
inovação, cujo potencial está longe de ser 
explorado na União Europeia; 
considerando o impacto económico 
positivo do aumento do número de 
mulheres empresárias para a economia 
em geral. Num clima económico instável, 
as medidas de apoio às mulheres 
empresárias são facilmente 
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negligenciadas.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O programa deve facilitar o acesso 
das mulheres empresárias às opções de 
financiamento disponíveis, com o objetivo 
de promover e aumentar o 
empreendedorismo entre as mulheres, ao 
conceder subvenções especiais e capital de 
risco.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) O programa deve prestar 
assistência às mulheres empresárias que 
têm menos conhecimentos sobre as opções 
de financiamento disponíveis e menos 
experiência em matéria de gestão 
financeira devido a fatores societais, 
necessitam de apoio não só durante a fase 
de arranque, mas também ao longo de 
todo o ciclo de atividade da empresa e, se 
necessário, durante por ocasião do 
encerramento de atividade.

Or. en
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os princípios da transparência e da 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres deverão ser tidos em conta em 
todos as iniciativas e ações pertinentes 
abrangidas pelo programa. O respeito dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais de todos os cidadãos deve 
igualmente ser considerado por todas essas 
iniciativas e atividades.

(21) O princípio da transparência deverá 
ser tido em conta e a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
deverá ser promovida em todas as 
iniciativas e ações pertinentes abrangidas 
pelo programa. O respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais de 
todos os cidadãos deve igualmente ser 
considerado por todas essas iniciativas e 
atividades.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O programa deve apoiar os 
regimes de tutoria, tais como a Rede 
Europeia de Embaixadoras do 
Empreendedorismo (ENFEA), que 
destaca o papel que as mulheres podem 
desempenhar na criação de emprego e na 
promoção da competitividade, inspirando 
as mulheres e as jovens a criar a sua 
própria empresa, através de atividades em 
escolas, em universidades, em grupos 
comunitários e nos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Incentivar uma cultura empresarial e 
promover a criação e o crescimento de 
PME.

(b) Incentivar uma cultura empresarial e 
promover a criação e o crescimento de 
PME, incluindo em grupos-alvo 
específicos, nomeadamente os jovens e as 
mulheres.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Crescimento das PME em termos de 
valor acrescentado e número de 
trabalhadores;

(d) Crescimento das PME em termos de 
valor acrescentado e número de 
trabalhadores, repartido por géneros, 
origem étnica, idade, ramo de atividade, 
dimensão e duração das empresas, em 
conformidade com as regras em matéria 
de proteção de dados;

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos;

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos, 
nomeadamente os jovens e as mulheres, 
igualmente através de conceitos de 
formação;

Or. en



PE491.366v01-00 10/11 PA\905854PT.doc

PT

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos:

(c)  Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos, bem como prestar 
informações e sensibilizar os potenciais 
destinatários, incluindo grupos 
específicos, nomeadamente os jovens e as 
mulheres;

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. A 
composição do comité deve refletir o 
equilíbrio entre homens e mulheres.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: 2. Incentivar uma cultura empresarial e promover a 
criação e o crescimento de PME – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Aumento previsto de 4 % por ano do valor 
acrescentado bruto das PME; crescimento 
anual de 1 % do número de empregados 
em PME

Aumento previsto de 4 % por ano do valor 
acrescentado bruto das PME; crescimento 
anual de 1 % do número de empregados do 
género masculino e do género feminino
em PME

Or. en



PA\905854PT.doc 11/11 PE491.366v01-00

PT

Alteração 14
Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover o espírito empresarial, incluindo em grupos-
alvo específicos – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Aumento de 50 % do número de cidadãos 
da UE que gostaria de trabalhar por conta 
própria

Aumento de 50 % do número de cidadãos 
da UE que gostaria de trabalhar por conta 
própria (igualmente entre homens e 
mulheres)

Or. en


