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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 a presença feminina nas empresas familiares é cada vez maior e que as 
mulheres constituem um recurso significativo devido ao seu elevado nível de formação e à 
sua comprovada capacidade de gestão, nomeadamente aquando da definição de 
estratégias, da tomada de decisões, da gestão de empresas e da resolução de problemas;

B. Considerando que, no entanto, os dados relativos ao número de mulheres empregadas em 
empresas familiares são ainda escassos, nomeadamente devido ao facto de o próprio 
conceito de empresa familiar estar pouco documentado;

C. Salientando que as empresas familiares, as pequenas e médias empresas geridas por 
famílias e as respetivas start up constituem para as mulheres uma importante oportunidade 
de carreira e de desenvolvimento pessoal, embora isso não seja reconhecido devido ao 
facto de não haver modelos femininos a seguir;

D. Considerando que as mulheres se deparam com grandes dificuldades no seu envolvimento 
nas empresas familiares, sendo alvo de segregações de género de tipo «vertical» e 
«horizontal», não obstante o elevado nível de formação das mulheres, que correspondem a 
60% dos licenciados; 

E. Considerando que, em muitos países, existe um problema cultural generalizado na 
sociedade que privilegia os homens em posições dominantes em todas as áreas, não só no 
que ao respeita trabalho;

F. Considerando que as explorações agrícolas familiares são um exemplo de sucesso na 
medida em que aplicam o princípio da economia circular sustentável do ponto de vista 
ambiental e social, e que, neste contexto, as mulheres, enquanto gestoras dessas 
explorações, não só contribuem com o seu espírito empresarial, como também com as 
suas competências específicas no domínio social e da comunicação;

G. Considerando que, na UE, as mulheres ganham, em média, menos 16% por hora do que os 
homens, que a sua presença em cargos de liderança e de alto nível é escassa e que não são 
aplicadas as mesmas práticas laborais e sistemas salariais, o que obstaculiza a sua 
independência económica, a sua plena participação no mercado de trabalho e a conciliação 
da vida profissional com a vida privada;

H. Considerando que as mulheres desempenham frequentemente um papel sem visibilidade 
ou de chefia só em nome e que os seus postos de trabalho e situação salarial não são 
adequadamente reconhecidos, o que tem graves repercussões a nível de contribuições, 
pensão e segurança social, assim como em termos do reconhecimento das suas 
competências, conforme ficou patente nos dados sobre a disparidade salarial e a 
desigualdade nas pensões;
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I. Considerando que, em muitos países europeus, as mulheres devem frequentemente atuar 
como chefe só em nome, quer por razões fiscais quer devido a obstáculos jurídicos que 
impedem que o empresário do sexo masculino assuma um determinado papel na empresa 
ou a coloque em seu nome; 

J. Salientando que nas empresas familiares as mulheres se deparam com problemas de 
sucessão, pois é geralmente dada preferência ao filho do sexo masculino, sendo as filhas 
muitas vezes excluídas;

K. Considerando que as mulheres que tentam conciliar o papel de mãe e empresária se vêm 
frequentemente obrigadas a descurar o seu papel de mãe, ou mesmo a abandonar o 
conceito de maternidade, de molde a poderem ocupar-se da empresa;

L. Considerando que cerca de 60% de todas as empresas da UE são empresas familiares;

M. Considerando que uma das principais preocupações das empresas familiares consiste em 
garantir uma liderança familiar competente ao longo de gerações e que os estereótipos de 
género privilegiam os filhos e não as filhas na sucessão das empresas familiares;

N. Reconhece o papel de relevo desempenhado pela governação eficaz de uma empresa 
familiar e a sua importância para a sustentabilidade da economia europeia e da economia 
social de mercado na Europa;

1. Insta a uma melhor aplicação e execução das medidas de igualdade de oportunidades e de 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em questões atinentes ao emprego e à 
atividade profissional e das medidas proactivas para incentivar a participação do género 
menos representado, a fim de se evitarem segregações horizontais e verticais, 
discriminações salariais e de posição na empresa (papel sem visibilidade e de testa de 
ferro), oferecendo aos homens e às mulheres as mesmas oportunidades, direitos sociais, 
acesso à saúde, remuneração e pensões de reforma;

2. Sublinha a necessidade de garantir o reconhecimento das competências adquiridas pelas 
mulheres provenientes de empresas familiares, a fim de favorecer o seu percurso 
profissional em outros tipos de empresas;

3. Insta à adoção de uma definição inequívoca de "empresa familiar" para todos os 
Estados-Membros que constitua uma base sólida para a carreira de ambos os géneros, 
conforme recomendado no relatório final do Grupo Europeu de Peritos intitulado 
"Overview of Family-Business-Relevant Issues 2009" (panorâmica das questões 
relevantes para as empresas familiares 2009); 

4. Salienta a necessidade de se proteger o direito das mulheres à sucessão, em pé de 
igualdade com os homens, nas empresas familiares mediante a promoção de uma cultura 
de igualdade entre homens e mulheres que valorize o papel da mulher nas empresas 
familiares em lugares de gestão, de responsabilidade e de chefia e a criação de um 
ambiente que fomente a prosperidade das mulheres e das empresas familiares, e que 
recompense o espírito empresarial;
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5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a Rede Europeia de Embaixadoras 
para o Empreendedorismo e a Rede Europeia de Mentores para Empresárias, a fim de 
melhorarem a sua visibilidade; 

6. Chama a atenção para o importante papel que as mulheres desempenham na gestão das 
explorações agrícolas familiares e exorta os Estados-Membros a apoiarem formações 
destinadas especificamente a mulheres agricultoras, a fim de reforçar a participação das 
mulheres na agricultura familiar; insta, em especial, neste contexto, que seja concedido 
apoio aos projetos de formação para mulheres que gerem explorações agrícolas familiares, 
a fim de reforçar a participação das mulheres nas atividades agrícolas e nas organizações 
regionais;

7. Salienta a necessidade de garantir as melhore s condições de trabalho possíveis, quer em 
termos de saúde quer de segurança no local de trabalho;

8. Recomenda a promoção da figura de «mãe-empresária» a fim de garantir o direito à 
maternidade e conceder benefícios financeiros para a conciliação entre a vida familiar e a 
vida empresarial; insta à adoção de medidas para fomentar as empresas familiares e os 
serviços a domicílio de assistência a crianças, de molde a permitir às mulheres 
empresárias conciliar a vida profissional com a vida familiar;

9. Salienta que o facto de se oferecer mais oportunidades às mulheres nas empresas 
familiares irá beneficiar não só as mulheres como as empresas;

10. Insta a que sejam tomadas todas as medidas possíveis para prevenir e punir atos abusivos, 
coações, situações suscetíveis de conduzir à chantagem e/ou à subjugação, a violência 
contra as mulheres no local de trabalho, e salienta que nomeadamente a segregação e a 
discriminação representam um tipo de violência mental e psicológica que se vem 
acrescentar aos casos de violência física;

11. Recorda, uma vez mais, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais, a 
importância de preverem um número suficiente de serviços - de elevada qualidade e a 
preços comportáveis - de prestação de cuidados a crianças, idosos e outras pessoas 
dependentes, assim como incentivos fiscais para as empresas e outros tipos de 
compensação, de molde a que as mulheres e os homens que trabalham como assalariados, 
por conta própria ou como gestores em empresas familiares consigam conciliar a vida 
familiar com a vida profissional;

12. Insta a Comissão a promover a encetar a investigação e a recolha de dados estatísticos 
sobre a presença de mulheres nas empresas familiares na Europa;

13. Salienta a necessidade de se prever períodos separados de licença de maternidade, de 
paternidade e de licença parental devidamente remunerados, que respondam às 
necessidades não só dos trabalhadores assalariados como dos trabalhadores por conta 
própria e dos empresários;

14. Recomenda à União Europeia e aos Estados-Membros que tenham em conta a igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres e ponderem a inclusão de medidas proactivas 
para fomentar a participação do género menos representeado, assim como a promoção do 
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acesso destas à formação profissional em toda a legislação em matéria de empresas 
familiares, nomeadamente no contexto da diretiva relativa à presença de mulheres nos 
conselhos de administração.

15. Sublinha que a eliminação de todas as diferenças entre homens e mulheres que trabalham 
em empresas familiares poderia gerar benefícios para a economia e para a sociedade em 
geral; recorda que a Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015 tem 
por objetivo aumentar a taxa de emprego das mulheres para 75%, o que corresponde ao 
objetivo fixado na Estratégia Europa 2020, objetivo este que inclui, nomeadamente, os 
grupos de mulheres com a taxa de emprego mais baixa;

16. Salienta a necessidade de estabelecer quadros de apoio para mulheres proprietárias e 
gestoras de empresas familiares, a fim de reforçar a sua confiança e autoeficácia;

17. Insiste em que as empresas familiares sejam obrigadas a respeitar a igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres no domínio laboral, da gestão da 
empresa e da tomada de decisões, e que, para o efeito, devem adotar medidas destinadas a 
evitar qualquer tipo de discriminação e a promover a igualdade entre os géneros;

18. Salienta a necessidade de apresentar propostas concretas para conciliar a vida profissional, 
privada e familiar, fomentando uma partilha mais equilibrada das responsabilidades 
profissionais, familiares e sociais entre homens e mulheres, sobretudo no que respeita a 
cuidados a dependentes e ao acolhimento de crianças; observa que uma melhor 
disponibilidade de serviços de infantários e creches não depende apenas da existência de 
políticas públicas para a criação dessas instalações, mas também dos incentivos às 
empresas para oferecerem tais soluções; observa que a flexibilidade em matéria de horas 
de trabalho e de organização do trabalho, assim como o trabalho a tempo parcial, podem 
constituir uma solução para uma melhor compatibilidade;

19. Insta o Conselho a chegar a um consenso o mais rapidamente possível e a adotar a diretiva 
relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador 
não-executivo das empresas cotadas em bolsa, de molde a que em todas estas, 
nomeadamente as empresas familiares, seja atingido o objetivo de um mínimo de 40% de 
mulheres nos respetivos órgãos de administração.
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