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A. INTRODUÇÃO

Na reunião do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000, foram fixados 
novos objectivos com vista a criar uma renovação económica, social e ambiental na União 
Europeia, a fim de transformar a Europa na economia do conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo, acompanhada de uma melhoria qualitativa e quantitativa do emprego e 
de uma maior coesão social.

A Estratégia de Lisboa fixou objectivos ambiciosos que dizem respeito ao conjunto da 
sociedade europeia e também às mulheres: aumentar a taxa de emprego, elaborar uma 
estratégia de envelhecimento activo, construir uma sociedade da investigação e da 
informação, da educação e da formação ao longo da vida.

Ao longo dos quatro primeiros anos que se seguiram ao lançamento da Estratégia de Lisboa, a 
actividade económica na Europa conheceu um abrandamento consequente, que tornou difícil 
a concretização dos objectivos acordados. Uma série de estudos, como o relatório do Grupo 
de Alto Nível presidido por Wim Kok1, salientou a urgência de se tomarem as medidas 
necessárias para racionalizar e simplificar o processo.

B. OS PRINCIPAIS DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO

Do ponto de vista da dimensão dos géneros, podemos reter seis domínios principais de 
avaliação sobre os quais convém centrar a reflexão. Esses domínios são o emprego, a 
diferença de remunerações, o acesso à educação e à formação ao longo da vida, a 
promoção de novas formas de trabalho, a organização do tempo de trabalho e a partilha 
das tarefas e das responsabilidades.

Estes domínios foram objecto de uma análise no seio do Departamento Temático da 
Direcção-Geral das Políticas Internas da União, que produziu um documento de referência 
disponível nas versões inglesa e francesa2.

C. A AUDIÇÃO PÚBLICA 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros organizou uma audição 
pública sobre o tema da revisão intercalar da Estratégia de Lisboa numa perspectiva do 
género, juntando peritos de diferentes Estados-Membros, administrações, associações e 

  
1 L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe. (Emprego, emprego, emprego. Criar mais 
empregos na Europa.) Novembro de 2003.
2 Cfr Avaliação da Estratégia de Lisboa na perspectiva do género, Parlamento Europeu, Departamento Temático 
C, IP/C/FEMM/NT/2005-5 de 11/04/2005
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parceiros sociais1. 

De entre as medidas propostas, devemos reter: 

- A necessidade de adoptar a abordagem integrada da igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens (Gender Mainstreaming) nas Grandes Orientações de Política
Económica (GOPE);

- O reconhecimento, no seio das políticas económicas, do papel das mulheres na gestão do 
lar; 

- O reconhecimento do trabalho doméstico, para que possa dar lugar a direitos de pensão;  

- A conexão permanente entre flexibilidade e segurança do trabalho, de forma a conciliar 
vida privada e vida profissional sem riscos de precariedade; 

- No âmbito de novos modelos de organização do trabalho, é necessário prever formas 
contratuais com uma abordagem diferenciada do tempo de trabalho, a fim de facilitar a 
entrada e a permanência das mulheres no mercado de trabalho;  

- A redução, sob a forma de uma segurança social melhorada e de vantagens fiscais, da
diferença entre homens e mulheres no que respeita às responsabilidades domésticas e à
educação das crianças pequenas. 

D. A ESTRATÉGIA DE LISBOA REVISTA

1. Um Objectivo recentrado

O Conselho Europeu da Primavera acolheu favoravelmente a proposta da Comissão Europeia 
de centrar a Estratégia de Lisboa no Crescimento e no Emprego, de forma a atingir o 
objectivo da economia do conhecimento mais competitiva do mundo2.
A revisão propõe também um novo método de governação, que consiste numa simplificação 
das linhas directrizes e do acompanhamento da Estratégia, tanto a nível comunitário como a 
nível dos Estados-Membros. 

Esquematicamente, a revisão da Estratégia de Lisboa apresenta-se como segue: 

DOMÍNIOS DE ACÇÃO

CRESCIMENTO E EMPREGO

  
1 Audição Pública de 25 de Janeiro de 2005.
2 COM (2005) 24, de 2.2.2005
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PRIORIDADES

1. Desenvolver e aprofundar o mercado único.
2. Aperfeiçoar as regulamentações europeias e nacionais.
3. Concretizar mercados abertos e competitivos na Europa e no exterior. 
4. Alargar e melhorar as infra-estruturas europeias.
5. Aumentar e melhorar o investimento na investigação e no desenvolvimento. 
6. Facilitar a inovação, a adopção das TIC e a utilização sustentável dos recursos 
7. Contribuir para a criação de uma base industrial europeia sólida.
8. Incitar um maior número de pessoas a participarem no mercado de trabalho e modernizar 
os sistemas de segurança social. 
9. Melhorar a capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas e aumentar a 
flexibilidade dos mercados de trabalho. 
10. Aumentar o investimento no capital humano, melhorando a educação e as competências.

MÉTODO - GOVERNANÇA

a. Programação 
A Comissão adopta um documento único integrando as Grandes Orientações de Política 
Económica e as Linhas Directrizes para o Emprego. As Linhas Directrizes são agora 
planificadas por três anos (2005-2008) e serão acompanhadas pelo Programa de Lisboa 2005-
2008.

b. Acompanhamento
A partir de 2006, os Estados-Membros deverão apresentar à Comissão um relatório único 
sobre a aplicação dos planos de reforma que adoptarem no segundo semestre de 2005. 

2. A dimensão do Género nas premissas 

Na sua Comunicação ao Conselho, a Comissão reconhece que o enorme potencial das 
mulheres no mercado de trabalho está ainda por explorar e incita, por outro lado, os parceiros 
sociais a comprometerem-se a eliminar as diferenças de remuneração entre os homens e as 
mulheres. A Comissão reconhece igualmente a dificuldade de combinar a vida privada com a 
vida profissional, e coloca a tónica na necessidade de prever estruturas adequadas de guarda 
de crianças nos Estados-Membros.

O Conselho Europeu da Primavera reafirma, pelo seu lado, o objectivo do pleno emprego, 
salientando simultaneamente a necessidade de integrar medidas que permitam a conciliação 
entre a vida privada e a vida profissional.

3. Os primeiros efeitos da revisão: as orientações integradas1

  
1 COM (2005) 141 de 12.4.2005
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Simultaneamente com a apresentação da nova Estratégia, a Comissão Europeia publicou o 
documento integrado que inclui uma recomendação para as Grandes Orientações de Política 
Económica (GOPE) e uma proposta de decisão sobre as Orientações para o Emprego.

O documento integrado compreende 23 Orientações (15 GOPE e 8 Emprego), das quais nove 
merecem uma atenção especial do ponto de vista da dimensão de Género.

Ø Duas Orientações  para o Emprego abordam directamente a dimensão de Género: 

- O 16 (EMPREGO): Aplicar políticas do emprego visando atingir o pleno emprego, 
melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho e reforçar a coesão social e territorial.

Esta Orientação põe em evidência a necessidade de integrar a questão da igualdade entre 
homens e mulheres de modo a atingir os objectivos quantificados para o pleno emprego.
Salienta também a necessidade de aliar flexibilidade e qualidade do emprego, a fim de atrair 
para o mercado de trabalho as diferentes categorias que devem contribuir para o pleno 
emprego. 

- O 17 (EMPREGO): Favorecer uma abordagem baseada no ciclo de vida relativo ao 
trabalho.

Esta Orientação integra as medidas destinadas à conciliação entre vida profissional e vida 
privada, de forma a reduzir a disparidade homens-mulheres em matéria de emprego. A tónica 
é colocada sobre as estruturas de guarda de crianças. Esta Linha Directriz está ligada à Linha 
Directriz 2 (GOPE) "assegurar a perenidade da economia", que insiste na necessidade de fazer 
face ao envelhecimento da população.

Ø Sete outras Linhas Directrizes abordam questões ligadas à problemática do acesso das 
mulheres ao mercado de trabalho e à igualdade dos géneros, sem no entanto fazer 
deles um objectivo específico ou neles reconhecer o impacto da dimensão dos géneros.

- O 3 (GOPE) Favorecer uma afectação eficaz dos recursos. Esta Linha Directriz recomenda 
a adaptação dos sistemas fiscais de forma a reforçar o potencial de crescimento e de alocação 
orçamental pertinente em prol do crescimento.

- O 5 (GOPE) Evolução dos salários e estabilização dos preços. Esta Linha Directriz associa 
a evolução dos salários, nomeadamente, à produtividade, preconizando uma prudência 
relativamente ao aumento dos salários. Está conjugada com a LD 21 (EMPREGO) "Evolução 
dos salários e favorecer o Emprego", em que se exige uma atenção especial aos salários 
baixos e aos primeiros empregos.

- O 10 (GOPE) Encorajar o espírito de empresa e as PME. Esta Linha Directriz recomenda 
que se melhore o ambiente financeiro e a formação, de forma a favorecer a criação de PME.
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- O 18 (EMPREGO) Favorecer o acesso ao mercado de trabalho. Esta Linha Directriz 
propõe que se ponham em prática medidas que garantam um nível de segurança social 
adequado e uma ajuda personalizada para a procura de emprego.

- O 20 (EMPREGO) Favorecer a flexibilidade, conciliando-a com a segurança do emprego. 
Esta Linha Directriz recomenda que se antecipem as mudanças ligadas à abertura dos 
mercados, a fim de minimizar o custo social, nomeadamente através de uma diversificação 
das modalidades contratuais.

- O 22 e 23 (EMPREGO) Investimento no capital humano e adaptação da formação às 
necessidades do mercado de trabalho. Estas duas Linhas Directrizes baseiam-se na 
aprendizagem ao longo da vida e no reconhecimento da formação formal ou informal.

Note-se que a Resolução Legislativa aprovada, em 26 de Maio de 2005, pelo Parlamento 
Europeu sobre a proposta de decisão da Comissão sobre as orientações para as políticas de 
Emprego1 inclui numerosas alterações sobre a igualdade dos géneros, nomeadamente no que 
respeita às diferenças de salários, ao acesso ao mercado de trabalho, à formação e aos novos 
potenciais de emprego2.  

E. CONCLUSÕES

Apesar das evoluções sentidas, falta desenvolver muitos esforços para que as mulheres 
possam desempenhar plenamente o seu papel na Estratégia de Lisboa; porém, uma primeira 
conclusão se impõe: sem a contribuição das mulheres, a Estratégia de Lisboa está votada ao 
fracasso. Os desejos da Comissão e do Conselho não bastam para colmatar as lacunas que 
persistem, em particular no que diz respeito ao acesso ao emprego e às diferenças de 
remuneração. 

A segunda conclusão que se pode tirar é a de que a abordagem da Comissão e do Conselho no 
que se refere às mulheres na Estratégia de Lisboa é puramente funcional nos objectivos. Com 
efeito, quanto às medidas propostas, a abordagem integrada da igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens (Gender Mainstreaming) mantém-se na maior parte dos casos um 
caleidoscópio, enquanto a orçamentação baseada no género (Gender Budgeting) não suscita 
nenhuma atenção. 

Além disso, uma avaliação dos progressos quantificados, para além de não conduzir a um 
resultado plenamente satisfatório, não deve fazer esquecer que a base das diferenças continua 
a ser a discriminação das mulheres. Prova evidente disso é a ausência de correlação directa 
entre o aumento dos níveis de educação e a taxa de emprego das jovens. É portanto necessário 
avaliar as novas medidas propostas em função dessa constatação fundamental.

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), em particular as alterações 4, 9-13 e 20-22.
2 Cfr. Parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (Relatora de parecer: deputada 
Astrid Lulling).
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Seria útil, no âmbito do novo método de governança, prever um capítulo dedicado à dimensão 
do género e ao impacto das medidas propostas sobre a igualdade dos géneros, em particular 
no quadro da abordagem baseada no ciclo de vida relativamente ao trabalho. A avaliação 
permanente desse impacto deveria permitir à Comissão e aos Estados-Membros rectificarem 
as medidas adoptadas. 
As Grandes Orientações de Política Económica deveriam também concentrar-se mais na 
situação específica das mulheres e propor medidas nesse sentido. Embora algumas medidas 
possam interessar directamente às mulheres, não existe uma abordagem sistemática baseada 
na dimensão dos géneros (PME, medidas fiscais), o que limita na prática o impacto potencial 
dessas medidas tanto sobre o crescimento como sobre o emprego.


