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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a mobilidade educativa e profissional das mulheres na UE
(2012/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente os seus artigos 2.º e 3.º, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 8.º, 45.º, 165.º e 166.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 21.º, 23.º e 25.º,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 1979,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 
"Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres – 2010-2015" (COM(2010)0491),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2010, sobre uma 
Agenda para Novas Competências e Empregos:  Um contributo europeu para o pleno 
emprego (COM(2010)0682),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de junho de 2010, intitulada "Dar um 
novo impulso à cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais 
para apoiar a Estratégia «Europa 2020»" (COM(2010)0296),

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de outubro de 2011 sobre a promoção da 
mobilidade dos trabalhadores na União Europeia,1

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2012),

A. Considerando que o direito de residir e trabalhar num outro país da União é uma das 
liberdades fundamentais da União;

B. Considerando que a mobilidade dos trabalhadores e a mobilidade educativa contribuem 
para um sentimento de cidadania europeia e para a participação nos processos 
democráticos;

C. Considerando que a crise económica e financeira afetou, de forma negativa, o mercado de 
trabalho da UE, em particular no que respeita às taxas de emprego e à possibilidade de 
circular livremente e escolher o emprego em consonância com as qualificações 
educativas e profissionais, sendo as mulheres um dos grupos mais afetados

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0455.
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D. Considerando que existem diferenças significativas em função do género no que respeita à 
mobilidade dos trabalhadores na UE: os homens circulam de forma mais frequente à 
procura de trabalho ou por mudança do local de emprego do que as mulheres (44% em 
comparação com 27%), enquanto as mulheres efetuam mudanças de longa distância mais 
frequentemente, a fim de seguirem o seu parceiro;

E. Considerando que a segregação de género no mercado de trabalho, a falta de condições de 
trabalho adequadas, a persistência de estereótipos e o risco de discriminação em razão do 
género constituem os principais obstáculos à mobilidade das mulheres; considerando que 
os fatores relacionados com a família e a rede social, as infraestruturas de cuidados a 
crianças, a habitação e as condições locais constituem igualmente barreiras ao exercício 
do direito à livre circulação por parte das mulheres;

F. Considerando que, a fim de melhorar a integração das mulheres no mercado de trabalho, 
são necessárias soluções políticas com múltiplas dimensões, que integrem a aprendizagem 
ao longo da vida, o horário de trabalho e a conciliação entre vida profissional e vida 
familiar, a saúde e a segurança e as práticas de organização do trabalho;

G. Considerando que a mobilidade educativa ajuda a fomentar a mobilidade profissional, 
aumenta as oportunidades no mercado de trabalho e deve estar disponível para todos, 
incluindo para as mulheres com um nível baixo de qualificações;

1. Salienta a necessidade de uma maior sensibilização sobre a situação das mulheres no 
contexto das políticas da UE em matéria de educação, integração, migração e emprego, e 
das suas políticas sociais, para proteger os direitos das mulheres, promover a igualdade e a 
igualdade de oportunidades e combater todas as formas de exploração no mercado de 
trabalho;

2. Insta os Estados-Membros a que incluam disposições relativas à proteção dos direitos das 
mulheres no que respeita à mobilidade profissional ao conceberem as suas estratégias e 
programas de reforma nacionais;

3. Destaca que as mulheres que se deslocam para o estrangeiro por causa de empregos que 
envolvem cuidados a crianças ou a idosos são muitas vezes empregadas sem a celebração 
de um contrato ou trabalham ilegalmente, e, por isso, não têm quaisquer direitos à 
segurança social, a cuidados de saúde e a outros benefícios;

4. Realça que às mulheres que se deslocam para o estrangeiro por motivo de emprego são 
muitas vezes oferecidos os trabalhos de nível mais baixo do mercado de trabalho em 
termos de competências, remuneração e prestígio, e que a migração profissional das 
mulheres concentra-se muitas vezes em algumas atividades onde predominam as 
mulheres, e que estão associadas aos papéis tradicionalmente femininos;

5. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que controlem as violações dos direitos 
das mulheres no mercado de trabalho, a fim de proporcionar às mulheres que vivem no 
estrangeiro por motivos profissionais todas as informações necessárias, incluindo no que 
respeita ao acesso aos empregos e à formação profissional, aos direitos sociais e cuidados 
de saúde, e a fim de lhes proporcionar aconselhamento gratuito sobre oportunidades de 
emprego;
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6. Insta os Estados-Membros e a Comissão a reforçar a política prosseguida na UE em 
matéria de combate à discriminação direta e indireta contra trabalhadores migrantes da UE 
acolhidos por outro Estado-Membro e à violação dos seus direitos devido ao seu 
insuficiente conhecimento das línguas e da legislação laboral aplicável no Estado-Membro 
de acolhimento; 

7. Convida os Estados-Membros a instituírem pontos de contacto destinados aos 
trabalhadores móveis que exercem atividades de prestação de cuidados e de trabalho 
doméstico e que têm relações de trabalho específicas, de molde a facultar-lhes a 
possibilidade de criação de uma rede que lhes permita obter informações sobre os seus 
direitos;

8. Insta os Estados-Membros a tornar a evolução dos salários mais transparente de forma a 
evitar que se mantenham ou aumentem as diferenças salariais; 

9. Insta os Estados-Membros a colocarem à disposição dos trabalhadores que se deslocam 
juntamente com o seu cônjuge ou parceiro e/ou filhos, serviços tais como estruturas de 
cuidados a crianças, estabelecimentos de ensino pré-escolar, escolas e serviços médicos, 
bem como o acesso gratuito aos serviços públicos de emprego, a fim de facilitar a inserção 
laboral do cônjuge ou parceiro que se desloca para outro Estado-Membro;

10. Solicita aos Estados-Membros que eliminem os obstáculos à mobilidade dos 
trabalhadores, oferecendo às mulheres que acompanham o seu cônjuge ou parceiro para
outro Estado-Membro serviços adequados, nomeadamente cursos, a fim de facilitar a sua 
inserção no novo contexto sociocultural, como por exemplo cursos gratuitos de línguas e 
de formação profissional;

11. Reitera o seu apelo para que os Estados-Membros promovam a mobilidade no ensino e no 
emprego: (a) aumentando a sensibilização e tornando as informações facilmente 
acessíveis para todos; (b) salientando o valor acrescentado da mobilidade nas fases mais 
precoces da educação; (c) assegurando a validação dos resultados da aprendizagem 
decorrentes das experiências de mobilidade entre Estados-Membros; e d) reduzindo os 
encargos administrativos e incentivando a cooperação entre as autoridades competentes 
dos Estados-Membros;

12. Insta a Comissão a apoiar o programa Erasmus com firmeza; regista que, desde a sua 
criação em 1987, o programa Erasmus permitiu a mais de 2,2 milhões de estudantes 
circularem na UE e deu um contributo significativo para a mobilidade no ensino superior 
europeu;

13. Destaca que deve ser atribuído um apoio adicional às mulheres com deficiência e às mães 
solteiras para lhes permitir aceder aos programas de mobilidade educativa existentes;

14. Realça a necessidade de aumentar o nível de participação das mulheres que se deslocaram 
para o estrangeiro nos programas de aprendizagem ao longo da vida, incluindo os 
programas relativos ao desenvolvimento de competências;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos próximos anos, a Europa enfrenta importantes desafios para tornar o mercado de trabalho 
ainda mais aberto e acessível. 

Em primeiro lugar, encontra-se o objetivo da mobilidade profissional que coloca em evidência 
a necessidade de adaptar melhor os sistemas de ensino e formação às novas exigências do 
mercado de trabalho, estimular a aprendizagem ao longo da vida e a aquisição de 
competências e melhorar os sistemas de reconhecimento das qualificações profissionais. 

Em segundo lugar, o nível ainda demasiado baixo de mobilidade dos trabalhadores entre os 
Estados-Membros demonstra que as vantagens proporcionadas pelo mercado interno ainda 
não são plenamente aproveitadas. 

Subsistem ainda demasiados obstáculos à mobilidade, entre os quais as lacunas a nível do 
conhecimento de línguas estrangeiras, a falta de condições favoráveis à conciliação entre vida 
familiar e vida profissional e a ausência de modernização das legislações nacionais em 
matéria de segurança social. 

O acesso às informações sobre mobilidade transfronteiriça é ainda reduzido e, em demasiados 
casos, a sua escassa qualidade constitui um elemento dissuasor para muitas pessoas.

Em muitos casos a mudança de emprego pode significar muito mais do que mudar de empresa 
ou de setor; pode implicar o início de uma carreira diferente e uma nova profissão. 

É pois essencial garantir que a articulação das diferentes oportunidades de aprendizagem 
responde aos imperativos de empregabilidade e adaptabilidade dos trabalhadores ao longo da 
respetiva vida profissional, sendo fonte de reforço das respetivas capacidades de mobilidade 
profissional.

Todos os cidadãos têm direito a receber um nível adequado de ensino e a dispor de 
oportunidades para atualizar os seus conhecimentos e para adquirir novas competências ao 
longo da própria vida profissional. 

Estes objetivos exigem uma responsabilidade partilhada entre governos, autoridades públicas, 
empregadores, parceiros sociais e cidadãos. 

Os sistemas de ensino e de formação têm ainda de se adaptar às necessidades do mercado de 
trabalho e às exigências de uma sociedade e uma economia cada vez mais assentes no 
conhecimento. 

Numa altura em que cada vez menos jovens conseguem entrar no mercado de trabalho é 
necessário enfrentar os novos desafios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela 
sociedade. 

É essencial que um número crescente de pessoas alcance um nível de habilitações o mais 
elevado possível. Esta questão é particularmente importante para as mulheres, mais expostas a 
abandonos temporários da atividade profissional por maternidade ou para dar assistência à 
família, para as quais um bom nível de instrução é essencial para poderem reingressar 
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rapidamente no mercado de trabalho.

O primeiro objetivo da estratégia Europa 2020 prevê aumentar para 75% a taxa de emprego 
de mulheres e de homens com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos, também 
mediante uma maior participação dos jovens, dos trabalhadores mais idosos e dos 
trabalhadores pouco qualificados.

Mais e melhor ensino traduz-se em taxas de emprego mais elevadas e o aumento do nível de 
ensino, ao longo do tempo, contribui para uma maior atividade feminina, com um impacto 
positivo no PIB. 

Apenas se conseguem efeitos mais amplos e positivos sobre o crescimento se se estimular e 
favorecer o investimento no capital humano e a produtividade feminina.


