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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A integração da dimensão do género em todas as políticas da União (“gender 
mainstreaming”) é de importância fundamental para a competitividade e a coesão económica 
e social do modelo europeu, e a promoção da igualdade entre homens e mulheres conta-se 
entre os objectivos da União estabelecidos nos Tratados.

Entre os objectivos fixados no âmbito da estratégia europeia para a competitividade (Agenda 
de Lisboa) conta-se o aumento do número de mulheres empregadas para 60% em 2010. 

Calcula-se, além disso, que, para responder às necessidades em matéria de investigação, seja 
necessário atrair e formar até 2010 entre 600 000 a 700 000 novos investigadores. Isto sem 
tomar em consideração a aposentação provável ao longo dos próximos dez anos de numerosos 
investigadores senior. A situação tornou-se urgente.

A presente proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao sétimo 
programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013) visa responder às necessidades 
de competitividade e emprego da UE. A Comissão propõe a duplicação do orçamento do 
sétimo programa-quadro relativamente ao do sexto programa-quadro, ascendendo a 67 800
milhões de euros para o período 2007-2013.

O contexto e objectivos políticos desta proposta encontram-se estabelecidos na comunicação 
“Construir o EEI do conhecimento ao serviço do crescimento”, apresentada na mesma altura 
pela Comissão, a qual garante será desenvolvido um esforço particular para atrair gerações 
mais jovens e mulheres para carreiras científicas e tecnológicas, e para integrar a dimensão do 
género na investigação.

O sétimo programa-quadro organizar-se-á em quatro programas específicos, designados
"Cooperação", "Ideias", "Pessoas" e "Capacidades". Para a Comissão dos Direitos da Mulher
e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu, o terceiro tipo de actividades reveste 
particular interesse, uma vez que o seu objectivo é reforçar as perspectivas de carreira e 
mobilidade dos nossos investigadores. Nos termos dessa rubrica, a Comissão propõe que as 
actividades de apoio individual a investigadores, conhecidas como acções “Marie Curie”, 
sejam incrementadas com vista ao reforço do potencial humano da investigação europeia 
através do apoio à formação, mobilidade e desenvolvimento das carreiras de investigação 
europeias.

A comissão parlamentar está particularmente preocupada com o facto de, na maior parte dos 
países europeus, o número de diplomados do sexo feminino ser proporcionalmente mais 
elevado do que o número de diplomados do sexo masculino. Por outras palavras, as mulheres 
apresentam uma taxa de conclusão de estudos superior à dos homens: o hiato entre as 
mulheres e os homens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos que completam o 
nível de ensino secundário era de cinco pontos percentuais na UE em 2004. As mulheres 
enfrentam obstáculos ao seu trabalho científico pelo simples facto de serem mulheres e, 
entretanto, o mercado de trabalho científico continua a ser dominado pelo sexo masculino. 
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A razão de tal situação é evidente: os cientistas são os profissionais que têm o período de 
qualificação mais longo e níveis elevados de insegurança na carreira, sendo que a  mobilidade 
internacional é um elemento-chave das suas carreiras. Não é de surpreender que haja um 
número consideravelmente mais elevado de professores universitários do sexo feminino do 
que do sexo masculino a viver sozinhas e sem filhos. 

Para contrariar a actual sub-representação das mulheres em profissões científicas, o sétimo 
programa-quadro tem certamente um potencial evidente para levar a cabo medidas tendentes a 
promover a participação feminina na ciência e na tecnologia. De modo a não perder tal 
oportunidade, a União Europeia tem de assegurar o gender mainstreaming no seu sétimo 
programa-quadro. 

É importante que as mulheres não sejam excluídas do acesso a bolsas em resultado da sua 
idade. Muitas bolsas impõem um limite de idade de 30 ou 35 anos, que muitas mulheres não 
conseguem respeitar por motivo de licença de maternidade e de educação dos filhos. 

Na medida em que o conhecimento está no cerne da Agenda de Lisboa e subjaz a todos os 
elementos desta, a investigação e a tecnologia são, juntamente com a educação e a inovação, 
as componentes do “Triângulo do saber”. O sétimo programa-quadro deveria, por 
conseguinte, dar particular atenção à igualdade entre os géneros e integrar plenamente a 
dimensão do género na investigação, desenvolvimento tecnológico e actividades de 
demonstração.

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 9

(9) Reforçar o potencial humano em 
investigação e tecnologia na Europa, a nível
quantitativo e qualitativo.

(9) Reforçar o potencial humano em 
investigação e tecnologia na Europa, a nível
quantitativo e qualitativo, muito 
particularmente através de um aumento 
significativo da presença de mulheres na 
investigação.
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Justificação

As mulheres constituem uma proporção importante do potencial humano não utilizado no 
domínio científico.

Alteração 2
Considerando 14

(14) No âmbito das “Pessoas”, importa 
incentivar a escolha da profissão de 
investigador, encorajar os investigadores 
europeus a permanecer na Europa, atrair os 
investigadores de todo o mundo para a 
Europa e tornar a Europa mais atraente para 
os melhores investigadores.

(14) No âmbito das “Pessoas”, importa 
incentivar a escolha da profissão de 
investigador, assegurar uma melhor 
exploração do potencial não utilizado de 
investigação entre as mulheres, encorajar os 
investigadores europeus a permanecer na 
Europa, atrair os investigadores de todo o 
mundo para a Europa e tornar a Europa mais 
atraente para os melhores investigadores.

Alteração 3
Considerando 26

(26) No âmbito do sétimo programa-quadro 
será prestada a devida atenção ao papel das
mulheres na ciência e investigação, com 
vista a realçar ainda mais o seu papel activo
na investigação.

(26) O sétimo programa-quadro fica sujeito 
às decisões da União Europeia sobre 
igualdade e “gender mainstreaming”tal 
como estabelecido no Tratado de
Amesterdão e no Programa de Trabalho da 
Comissão sobre Igualdade entre Géneros.
No âmbito do sétimo programa-quadro será 
prestada a devida atenção ao papel das 
mulheres na ciência e investigação, e será 
feito um esforço especial com vista a realçar 
ainda mais o seu papel activo na 
investigação.

Justificação

Nos termos do nº 2 do artigo 3º do Tratado de Amesterdão, a Comunidade terá por objectivo
eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres em todas as suas 
actividades. 
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Alteração 4
Anexo I, secção I, oitavo parágrafo

Os nove temas incluem também a 
investigação subjacente necessária para a 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas da UE em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao  
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar,
agricultura, bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, emprego, 
assuntos sociais, coesão, justiça e assuntos 
internos, juntamente com investigação 
pré-normativa e co-normativa relevante para 
a melhoria da qualidade das normas e 
respectiva implementação.

Os nove temas incluem também a 
investigação subjacente necessária para a 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas da UE em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao  
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar,
agricultura, bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, emprego, 
assuntos sociais, igualdade, coesão, justiça e 
assuntos internos, juntamente com 
investigação pré-normativa e co-normativa 
relevante para a melhoria da qualidade das 
normas e respectiva implementação.

Alteração 5
Temas, secção I, Fundamentação, quarto parágrafo 

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. Duas questões estratégicas - a saúde 
infantil e a saúde dos idosos – serão tratadas 
em todas as actividades. Quando relevante, 
serão apoiadas as agendas de investigação 
estabelecidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias, como a relativa a medicinas 
inovadoras. Em complemento destas e a fim 
de responder a novas necessidades das 
políticas, poderão ser apoiadas acções 
suplementares, por exemplo em relação a 
questões de política de saúde e de saúde e 
segurança no trabalho.

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. Duas questões estratégicas - a saúde 
infantil e a saúde dos idosos – serão tratadas 
em todas as actividades. Os aspectos ligados 
à dimensão do género incluir-se-ão 
também entre essas questões estratégicas. 
Quando relevante, serão apoiadas as agendas 
de investigação estabelecidas pelas
plataformas tecnológicas europeias, como a 
relativa a medicinas inovadoras. Em 
complemento destas e a fim de responder a 
novas necessidades das políticas, poderão 
ser apoiadas acções suplementares, por 
exemplo em relação a questões de política 
de saúde e de saúde e segurança no trabalho.
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Justificação

Este aditamento é necessário porque a condição física e a situação social dos idosos, por 
exemplo, apresentam importantes diferenças em função do género.

Alteração 6
Temas, secção II, Actividades, terceiro parágrafo

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. Os seus 
membros serão nomeados pela Comissão na 
sequência de um procedimento independente 
para a sua identificação. Entre as funções do 
conselho científico conta-se a supervisão das 
decisões sobre o tipo de investigação a 
financiar e a sua actuação como garante
da qualidade da actividade numa perspectiva 
científica. As suas tarefas abrangerão, em
especial, a elaboração do programa de 
trabalho anual, o estabelecimento do 
procedimento de análise pelos pares, bem 
como o acompanhamento e o controlo da 
qualidade da execução do programa numa 
perspectiva científica.

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. O conselho 
científico será sempre composto por pelo 
menos 40% de homens ou de mulheres. Os 
seus membros serão nomeados pela 
Comissão na sequência de um procedimento 
independente para a sua identificação. Entre 
as funções do conselho científico conta-se a 
supervisão das decisões sobre o tipo de 
investigação a financiar e a sua actuação 
como garante da qualidade da actividade 
numa perspectiva científica. As suas tarefas 
abrangerão, em especial, a elaboração do 
programa de trabalho anual, o 
estabelecimento do procedimento de análise 
pelos pares, bem como o acompanhamento e 
o controlo da qualidade da execução do 
programa numa perspectiva científica.

Justificação

Este aditamento é necessário para assegurar que o CEI cumpra o objectivo da União 
Europeia de ter um mínimo de 40% de mulheres em órgãos consultivos.

Alteração 7
Temas, secção II, Actividades, sexto parágrafo

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI.

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI e 
como garante de que tanto a composição 
como o funcionamento deste respeitam as 
decisões da União Europeia em matéria de 
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igualdade de oportunidades.

Alteração 8
Temas, secção III, Fundamentação, segundo parágrafo

A mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, incluindo o incentivo à 
participação industrial e a abertura das 
carreiras de investigação e dos postos 
académicos à escala europeia, é uma 
componente essencial do Espaço Europeu da 
Investigação e indispensável para aumentar 
as capacidades e desempenhos europeus em 
investigação.

A mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, incluindo o incentivo à 
participação industrial e a abertura das
carreiras de investigação e dos postos 
académicos à escala europeia, é uma 
componente essencial do Espaço Europeu da 
Investigação e indispensável para aumentar 
as capacidades e desempenhos europeus em 
investigação. Devem ser garantidas iguais 
oportunidades de mobilidade a homens e a 
mulheres; por conseguinte tónica deve 
incidir no género e nas obrigações 
familiares como condição prévia da 
promoção da mobilidade dos 
investigadores.

Alteração 9
Temas, secção IV, Investigação em benefício das PME, Fundamentação, antes do primeiro 

parágrafo (novo)

Será também feito um esforço especial para 
aumentar a proporção de mulheres na 
investigação industrial, na qual 
actualmente as mulheres constituem 
apenas 15% dos investigadores.

Justificação

No sector público, a proporção de investigadoras é da ordem dos 30%, mas a participação 
das mulheres na investigação industrial é de apenas 15%. Não tem sido feito o suficiente 
para fazer face a este problema, dado que há falta de investigadores na indústria. Algumas 
empresas desenvolveram, por sua própria iniciativa, estratégias destinadas a atrair mais 
mulheres, através da modificação das suas culturas de trabalho e dos seus sistemas de 
recrutamento.

Alteração 10
Temas, secção IV, Ciência na Sociedade, Actividades, quarto parágrafo
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-  a investigação sobre questões do género, 
incluindo a integração da dimensão do 
género em todas as áreas de investigação, e 
o papel da mulher na investigação;

-  a investigação sobre questões do género, 
incluindo a integração da dimensão do 
género em todas as áreas de investigação, e 
o papel da mulher na investigação, e o apoio 
a infra-estruturas de investigação/ redes 
EEI, bem como a coordenação entre 
actividades europeias, regionais e 
nacionais.

Alteração 11
Temas, secção IV, Ciência na Sociedade, Actividades, após o sétimo parágrafo (novo)

- garantia de igualdade de oportunidades a 
homens e a mulheres em ligação com 
lugares para doutorados no sétimo 
programa-quadro. De modo a tornar mais 
atraente o emprego de doutorandas, será 
estabelecido um fundo comum europeu de 
maternidade, para assegurar que os 
institutos de investigação que empreguem 
mulheres não incorram em despesas 
quando as investigadoras engravidam. 

Justificação

Em alguns países, as instituições preferem recrutar para projectos jovens do sexo masculino, 
já que, não sendo assim, podem ter de suportar, elas próprias, as despesas de maternidade. 


