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SUGESTÕES

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

- Tendo os estudos da Fundação Europeia de Dublim sobre o equilíbrio entre a vida 
profissional e familiar e as conclusões do Conselho de Lisboa, de Março de 2000, que 
visavam o aumento da taxa de emprego geral na União Europeia para 70% e que a taxa de 
emprego das mulheres ultrapassasse os 60% até 2010, assim como as conclusões do 
Conselho Europeu de Estocolmo, de Março de 2001, que aditou como objectivo 
intermédio que a taxa de emprego geral se situasse em 67% e a taxa de emprego das 
mulheres em 57% em 2005, 

A. Considerando que, segundo o relatório da Comissão sobre a igualdade entre homens e 
mulheres – 2008 1, embora a participação das mulheres no mundo do trabalho tenha 
acusado um aumento constante, continuam a subsistir importantes desafios no tocante à 
qualidade do emprego feminino, em particular a persistente diferença entre homens e 
mulheres no plano remuneratório, a contínua segregação horizontal e vertical no mercado 
de trabalho, a fragmentação das carreiras profissionais das mulheres e a dificuldade em 
conciliar a vida profissional e familiar, factores estes impeditivos da igualdade de 
tratamento idêntico a nível da educação, ao longo da vida activa e na reforma; 
considerando que dois terços dos postos de trabalho a tempo parcial são ocupados por 
mulheres e que estas têm, em geral, relações de trabalho mais precárias;

B. Considerando que, na Estratégia Europeia para o Emprego, não subsistem nem 
orientações específicas de género nem o pilar relativo à igualdade de oportunidades,

C. Considerando, por conseguinte, que o estudo comparativo dos 27 Estados-Membros e dos 3 
Estados da EFTA, de 2007, indica que as políticas de emprego são, em ampla medida, 
omissas em relação à integração da dimensão de género,

D. Considerando que a discriminação das mulheres começa no acesso aos postos de 
aprendizagem, especialmente em regiões com uma elevada taxa de desemprego, em que as 
mulheres, apesar de disporem de melhores qualificações, têm menos possibilidades de obter 
bons postos de aprendizagem e, ulteriormente, bons postos de trabalho,

E. Considerando que as carreiras das mulheres se caracterizam por períodos reduzidos de 
actividade laboral, o que influi na capacidade das mulheres de conservar um emprego e 
evoluir na carreira, as torna potencialmente mais vulneráveis no mercado de trabalho e tem 
repercussões a longo prazo nos seus direitos à pensão,

F. Considerando que a estratégia de flexigurança aumenta as expectativas, mas deve ser 
melhorada mediante a adopção de uma abordagem ao emprego de "fases da vida"; que nem 
todos os Estados-Membros alcançarão os objectivos de Barcelona até 2010; que a prestação 

                                               
1 Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões - Igualdade entre Homens e Mulheres – 2008 (COM(2008)0016).
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de cuidados aos membros da família dependentes que não as crianças bem como o 
reconhecimento das qualificações informais ainda não foram incorporados nas estratégias 
políticas, 

G. Considerando que, embora o relatório da Comissão inclua estatísticas exaustivas sobre a taxa 
de emprego feminino, a educação e a participação das mulheres no processo de tomada de 
decisão e os índices de pobreza das mulheres na UE em comparação com os homens, essas 
estatísticas não contemplam de todo dados discriminados por deficiência, idade, orientação 
sexual, origem étnica e religião, apesar de a situação das mulheres que se defrontam com 
discriminações múltiplas ser particularmente difícil,

1. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a integração da dimensão de 
género em todas as políticas sociais, de emprego e segurança social, em particular na 
estratégia de flexigurança, e a combater todas as formas de discriminação; 

2. Relembra à Comissão o seu "Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres (2006-
2010)" e insta a Comissão e os Estados Membros a cooperarem, em particular com as 
PME, a fim de assegurar que sejam desenvolvidas políticas específicas para atingir os 
objectivos de igualdade da independência económica para homens e mulheres, a 
conciliação entre vida privada e profissional, a igualdade de representação no processo de 
decisão, a erradicação de todas as formas de violência baseada no sexo e a eliminação de 
estereótipos ligados ao género;

3. Exorta os Estados-Membros a implementarem plenamente as disposições da legislação 
comunitária que obrigam à igualdade de tratamento entre mulheres e homens no emprego, 
incluindo no que se refere ao acesso ao emprego, às condições de trabalho, ao horário de 
trabalho flexível, ao desenvolvimento e promoção da carreira, à remuneração igual por 
trabalho igual ou de igual valor, ao despedimento, à inversão do ónus da prova nos casos de 
discriminação sexual, ao assédio sexual e à protecção da gravidez, da maternidade e da 
paternidade, bem como à obtenção de acesso e ao fornecimento de serviços e bens 
comportáveis e de qualidade, como a prestação de cuidados a crianças, a idosos, a pessoas 
com deficiências e a outras pessoas dependentes;

4. Assinala que, apesar de um relativo progresso quantitativo em matéria de emprego feminino, 
os dados apresentados pela Comissão demonstram que a diferença da taxa média de emprego 
entre homens e mulheres na UE continua a níveis elevados (14,4%) e que é muito mais 
elevada no grupo etário com mais de 55 anos de idade (17,8%) atingindo os 30% em certos 
Estados-Membros;   

5. Sublinha que grande parte do emprego criado na UE é precário, com contratos de duração 
limitada, e afecta especialmente as mulheres; consequentemente, solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que incentivem a adopção de medidas de combate à precariedade laboral, 
salienta que os contratos de termo indeterminado devem continuar a ser a norma;

6. Solicita à Comissão que adopte as medidas necessárias, tendo em vista uma aplicação 
efectiva da directiva relativa à igualdade de remuneração em todos os Estados Membros e a 
realização do objectivo, acordado no Conselho Europeu de Barcelona, relativo a serviços de 
apoio à infância de alta qualidade; pede igualmente à Comissão que reforce a directiva 
relativa à licença parental;
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7. Exorta os Estados-Membros a visarem o objectivo de igualdade entre mulheres e homens
no plano da independência económica e da evolução profissional e a apoiarem programas 
e créditos de apoio à criação de actividades independentes orientados para as mulheres
empresárias em todos os domínios de actividade; recorda à Comissão o quadro de acções 
em matéria de igualdade entre homens e mulheres aprovado pelos parceiros sociais, que 
encoraja as jovens a considerarem um vasto leque de possibilidades de carreira, sobretudo 
nas profissões técnicas e científicas;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem, em colaboração com as 
instituições adequadas, programas que garantam que as elevadas qualificações 
profissionais das mulheres dêem lugar a melhores empregos, melhor remuneração e 
melhores oportunidades de carreira que correspondam às suas qualificações e formação; 
insta os Estados Membros a adoptarem medidas específicas para eliminar a discriminação 
de jovens mulheres na transição da escola para a formação profissional e da formação para 
a carreira profissional;

9. Propõe que as políticas de ensino sejam elaboradas de modo muito cuidadoso, a fim de 
evitar preconceitos de "carreiras supostamente inacessíveis" para as mulheres, e que o 
acesso às funções dirigentes se revista de total transparência, a fim de evitar 
discriminações em razão do sexo;

10. Salienta que importa que o acesso aos fundos europeus e nacionais disponíveis seja 
orientado para projectos destinados à inclusão activa das mulheres e solicita à Comissão 
que inste os Estados Membros a, no âmbito da execução dos Fundos Estruturais Europeus, 
e em conformidade com o objectivo horizontal da integração da perspectiva de género, 
estabelecerem metas precisas sobre a participação das mulheres nos programas que 
beneficiam de financiamento; solicita à Comissão que considere a possibilidade de 
desenvolver orientações para a integração da perspectiva do género no orçamento dos 
Fundos Estruturais e de as testar em projectos-piloto;

11. Apoia as medidas promovidas pelo Fundo Social Europeu e pelo Programa PROGRESS 
para 2007-2013 que visam melhorar a situação das mulheres no mercado de trabalho e 
contribuir para eliminar a discriminação; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
zelarem por que todas as medidas e acções de política destinadas a melhorar a igualdade 
entre mulheres e homens tenham plenamente conta da situação específica das mulheres 
que enfrentam discriminações múltiplas com base na deficiência, na idade, na orientação 
sexual ou na religião, e também das mulheres que vivem a discriminação por associação e 
as mães ou esposas de pessoas vítimas de discriminação;

12. Salienta a importância de identificar instrumentos e mecanismos adequados para a 
integração de grupos vulneráveis de mulheres no mercado de trabalho; solicita igualmente 
um melhor reconhecimento da aprendizagem informal de modo a favorecer este processo;

13. Recorda a sua Resolução de 9 de Março de 2004 sobre a conciliação entre vida 
profissional, familiar e privada1, em que se solicita à Comissão que proponha uma 
directiva-quadro sobre a conciliação entre vida profissional, familiar e privada, que 
deveria, inter alia, prever a criação de mecanismos complementares que permitam a 

                                               
1 JO C 102 E, de 28.4.2004, p. 492.
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mulheres e homens partilharem os cuidados a prestar aos membros da família dependentes
e reflectir os estudos da Fundação Europeia de Dublim sobre o equilíbrio entre a vida 
profissional e familiar;

14. Observa que, em resultado da evolução demográfica, se calcula que, em 2030, a relação 
entre população activa e não activa será de 2 para 1; insta a Comissão a apoiar o futuro 
papel das pessoas que prestam cuidados e das que são obrigadas a abandonar o mercado 
de trabalho ou que trabalham com contratos a tempo parcial para poderem assumir as 
responsabilidades familiares, desenvolvendo políticas que permitam a mulheres e homens
conciliar as responsabilidades profissionais e familiares e a prestação de cuidados e, 
assim, evitar a insegurança a nível do emprego, dos rendimentos e da pensão de reforma; 
insta os Estados-Membros a preverem e implementarem regimes de protecção social 
sustentáveis que tenham em conta a situação específica de mulheres e homens no mercado 
de trabalho;

15. Exorta os Estados-Membros a criarem mecanismos que assegurem o tratamento 
equitativo de mulheres e homens no âmbito dos regimes de pensão e a avaliarem o 
impacto das pensões de reforma na vida das mulheres;

16. Propõe à Comissão que prossiga as consultas com os parceiros sociais sobre a abordagem 
a adoptar a nível da acção comunitária para assegurar uma melhor conjugação da vida 
profissional, privada e familiar, de modo a melhorar e completar o quadro existente e 
realizar os objectivos do Conselho Europeu de Barcelona;

17. Salienta o papel dos empregadores e das organizações sindicais na criação de uma justa
organização do trabalho para as mulheres e os homens e o papel dos Estados-Membros no 
fornecimento de serviços de qualidade acessíveis e a preços moderados, no intercâmbio das 
melhores práticas em matéria de conciliação da vida profissional e familiar e na promoção da 
responsabilidade social das empresas;

18. Salienta a importância da implicação activa das mulheres em sindicatos, com tarefas 
centradas na protecção das mulheres no local de trabalho e na atribuição dos direitos que 
lhes pertencem;

19. Concorda com a proposta contida no quadro de acções em matéria de igualdade entre 
homens e mulheres aprovado pelos parceiros sociais de criação de possibilidades de 
carreira não lineares, em que períodos de maior envolvimento profissional alternam com 
períodos de maior envolvimento familiar, em alternativa a uma cultura de horários de 
trabalho desnecessariamente longos para mulheres e homens;

20. Convida a Comissão a apoiar a cooperação e o desenvolvimento de parcerias entre todas 
as partes envolvidas para promover a melhor conciliação entre a vida profissional, familiar
e privada no quadro da Aliança Europeia para a Família;

21. Insta a Comissão e os Estados Membros a definirem uma série de indicadores de 
qualidade a utilizar no âmbito do acompanhamento da aplicação da Estratégia de Lisboa 
para o Crescimento e o Emprego que tenham em conta a dimensão do género;

22. Exorta a Comissão a lançar campanhas de informação sobre a discriminação com base no 
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género e a incluir a dimensão do género nos programas de ensino da União Europeia.
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