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SUGESTÕES

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

1. Considera a flexi-segurança um conceito enganoso, já que apenas oferece segurança ao 
empregador, ao passo que aumenta a insegurança do trabalhador, em especial do sexo 
feminino; assinala que 3/4 dos empregos criados desde 2000 na União Europeia são 
ocupados por mulheres, que em inúmeros casos estão sujeitas a condições de trabalho 
precárias;

2. Regozija-se com o facto de a Comissão reconhecer que as mulheres ficam frequentemente 
de fora do mercado de trabalho; afirma que isso se deve em parte à circunstância das 
mulheres terem frequentemente contratos de trabalho temporário; assinala, por isso, que a 
flexi-segurança agravará a situação das mulheres no mercado de trabalho;

3. Refere que a Comissão tem sublinhado várias vezes a importância de prestações sociais e 
subsídios de desemprego adequados, mas sublinha que a Comissão deseja ao mesmo 
tempo limitar esses subsídios, de modo a incentivar a participação no mercado de 
trabalho; observa que a Comissão se contradiz e que isto agravará consideravelmente a já 
penosa situação financeira de muitas mulheres;

4. Assinala que a carga de trabalho das mulheres aumentará tanto mais, quanto mais elas 
devam participar no processo de trabalho, sem se remediar, para o efeito, o problema das 
desigualdades na partilha das responsabilidades familiares, nomeadamente através do 
reforço das estruturas de acolhimento de crianças;

5. É favorável ao incentivo da aprendizagem ao longo da vida; assinala porém que cabe 
justamente reforçar tanto o direito do trabalho como a protecção social, a fim de tornar 
possível a aprendizagem ao longo da vida para aquelas mulheres que se vêem obrigadas a 
conciliar a vida profissional com a prestação de assistência. 


