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SUGESTÕES

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

1. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem as medidas necessárias para que o 
trabalho desenvolvido pelas mulheres no sector das pescas tenha um maior 
reconhecimento, seja encorajado e mais conhecido, para que os esforços por elas 
desenvolvidos para melhorar as condições de vida de suas famílias e das comunidades 
onde vivem sejam apoiados e para que os seus direitos sociais e económicos sejam 
garantidos, nomeadamente, igualdade de remuneração, segurança social, direitos de 
pensão, subsídio de desemprego em caso de interrupção (temporária ou definitiva) da 
actividade profissional e segurança no trabalho;

2. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se comprometam a adoptar as 
disposições necessárias para eliminar os entraves de ordem administrativa e social que 
impedem a plena participação e os progressos das mulheres no sector das pescas – com 
todas as actividades que este abrange – através de acções específicas dirigidas ao sector, e 
a velarem pelo estrito respeito do princípio de igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre homens e mulheres, em todos os domínios, nomeadamente os da formação e do 
acesso ao financiamento e ao crédito para a criação de empresas;

3. Solicita à Comissão que estabeleça os canais necessários para melhorar e difundir a 
informação sobre a situação das mulheres nas diferentes actividades que fazem parte 
integrante do sector das pescas ou a ele estão ligadas, encorajando as investigações 
sociológicas sobre as comunidades de pescadores; convida a Comissão a apoiar 
activamente as redes de mulheres já existentes e a criação de novas redes, bem como a 
favorecer o intercâmbio de informações e de boas práticas; sublinha, neste contexto, que é 
necessária uma estreita colaboração com o futuro Instituto Europeu para a Igualdade entre 
Homens e Mulheres para detectar mais facilmente e combater mais eficazmente as 
discriminações de que são vítimas as mulheres nestas comunidades;

4. Insiste na necessidade de reforçar a participação efectiva das mulheres nos órgãos de 
representação, de decisão e de consulta do sector das pescas, tanto a nível europeu como 
aos níveis nacional e regional, pelo que seria útil uma recomendação da Comissão aos 
organismos competentes para que estes tomem iniciativas nesse sentido;

5. Solicita à Comissão que desenvolva os esforços necessários para que a questão da 
igualdade entre homens e mulheres seja tida em conta nos projectos-piloto financiados 
pela Política Comum de Pesca e que dê o seu apoio aos projectos específicos que visem 
dar a conhecer, estimular e diversificar as actividades das mulheres nos domínios conexos 
à pesca;

6. Chama a atenção para a situação particular das pescadoras de crustáceos e moluscos
(actividade exercida principalmente por mulheres de mais de 50 anos, às quais causa 
problemas de saúde), e solicita, em consequência, a elaboração de um projecto-piloto
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específico que tome em consideração todos os aspectos desta actividade e encontre 
soluções para os problemas com ela relacionados;

7. Compartilha as preocupações das mulheres que trabalham no sector das pescas com a
fraca presença dos jovens e solicita à Comissão que adopte medidas para encorajar o 
trabalho dos jovens neste sector e assegurar assim a sua continuidade.


